FISKARS OYJ ABP:N VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAT TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT
Fiskars Oyj Abp:lle on tärkeää, että osakkeenomistajat tietävät, mitä henkilötietoja keräämme
yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä, ja että osakkeenomistajat tuntevat henkilötietojensa
käsittelyyn liittyvät oikeutensa. Tässä tietosuojakäytännöissä kerrotaan, mihin tarkoituksiin keräämme
ja käytämme tässä yhteydessä henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että
osakkeenomistajilla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojensa käyttöä.
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Rekisterinpitäjä ja
rekisterinpitäjän
yhteystiedot

Fiskars Oyj Abp (y-tunnus: 0214036-5)
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
Suomi

Puh. 0204 3910
2
Yhteyshenkilö
rekisteröintiä
koskevissa
asioissa

Seija Hänninen
Fiskars Oyj Abp
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
Suomi
seija.hanninen@fiskars.com
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Rekisterin nimi

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

OSAKKEENOMISTAJIEN ILMOITTAUTUMINEN FISKARS OYJ ABP:N
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2020
Henkilötietoja kerätään, kun henkilö ilmoittautuu netissä Fiskarsin varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Henkilötietoja tarvitaan, jotta voidaan varmistua
ilmoittautujan henkilöllisyydestä, osakeomistuksesta sekä tarkistaa henkilön
oikeus osallistua yhtiökokoukseen 11.3.2020.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään ainoastaan varsinaisen
yhtiökokouksen järjestämiseen liittyen ja siihen kuuluvien tarpeellisten
rekisteröintien yhteydessä.

5
Laillinen peruste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen lakiin perustuvien velvoitteiden
täyttämiseksi, joten henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän
lakisääteisiin velvollisuuksiin.
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Rekisterin
tietosisältö /
käsiteltyjen
henkilötietojen
luokittelu

Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä ja käsitellä
seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
•

nimi,
henkilötunnus, y-tunnus
osoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite,
arvo-osuustilinumero ja
osake- ja äänimäärät

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään.
Annetun henkilötunnuksen tai y-tunnuksen perusteella järjestelmä vertaa
annetut tiedot Euroclear Finland Oy Ab:n ylläpitämään rekisterinpitäjän
osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.
Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat
henkilötiedot.
Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittautuessaan, rekisterinpitäjä (tai
tämän lainmukaisesti valtuuttama kolmas osapuoli) syöttää Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään järjestelmään ilmoittautujan henkilötiedot.

7
Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisteritietojen aktiivinen käyttö päättyy Fiskarsin varsinaisen yhtiökokouksen
päättymisen yhteydessä.
Henkilötietoja säilytetään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti sekä sen jälkeen
valitusajan, eli 3 kuukautta yhtiökokouspäivästä, minkä jälkeen henkilötiedot
poistetaan.

8
Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilö itse (tai hänen asiamiehensä, huoltajansa tai Euroclear Finland Oy:n
työntekijä puhelimitse tapahtuvan yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä)
lisää tietoja rekisteriin.
Järjestelmä hakee osakkeiden omistustiedot Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämästä osakasluettelosta rekisteröintiä koskevan henkilön antaman
henkilötunnuksensa tai yrityksen y-tunnuksen perusteella.
Euroclearin ylläpitämä osakasluettelo perustuu tilinhoitajayhteisöjen kirjauksiin.
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Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Pääsääntö on, että tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötiedot
siirretään Euroclear Finland Oy:lle näissä tietosuojakäytännöissä esitettyjä
tarkoituksia varten.
Voimme luovuttaa henkilötietoja Fiskars-konserniin kuuluville yhtiöille ja
valtuutetuille ulkopuolisille palveluntuottajille, jotka käsittelevät tietoja
puolestamme. Kaikki tällainen käsittely perustuu aiemmin antamiimme
ohjeisiin, jotka on esitetty sovellettavan lain vaatimusten mukaisessa sitovissa
sopimuksissa ja käsittelyssä noudatetaan tätä tietosuojakäytäntöä.
Valtuutetuilla kolmansilla osapuolilla on lupa käyttää henkilötietoja ainoastaan
näiden tietosuojakäytäntöjen mukaisiin tarkoituksiin ja heidän tulee säilyttää
henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.
Lisäksi sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyt tai muut lakiin
perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät antamaan tai luovuttamaan
henkilötietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
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Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
11
Lasten
henkilötiedot

Henkilötietoja ei siirretä EU ja ETA -alueen ulkopuolelle.
Tietoliikenneyhteys ilmoittautumispalvelun käyttäjältä Euroclearin palvelimelle
on SSL-salattu.

Lasten henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan huoltajan
luvalla/valtuuttamana ja lain edellyttämällä tavalla.
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Ilmoittautumispalvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy.
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finlandin palvelimelle on
SSL-salattu.
Vain erikseen nimetyillä työntekijöillämme sekä puolestamme tai
toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla yrityksillä (”valtuutetut
kolmannet osapuolet”) on pääsy henkilötietoihisi tai oikeus käsitellä niitä.
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Oikeudet

Sovellettavien lakien mukaan henkilöllä on seuraavat oikeudet liittyen
henkilötietojensa käsittelyyn:
-

henkilötietoihin pääsy tai kopion saaminen niistä
tietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
tietojen poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen
henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
valituksen tekeminen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, missä
henkilöllä on pysyvän asuinpaikka, työpaikka tai missä väitetty GDPRloukkaus tapahtui.

Yllämainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee esittää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen mukaisesti.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
• Turvakielto Turvakiellossa osakkeenomistajan osoite ei näy
osakasluettelolla. Turvakiellosta tulee toimittaa Euroclear Finland
Oy:lle maistraatin päätös.

