
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
27.6.2016 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Atria Oyj 

Osoite 

PL 900, 60060 ATRIA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh.020 472 8111  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Atrian sisäpiirihallinto / General Counsel Merja Harju 
Osoite 

PL 900, 60060 ATRIA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Sähköposti: insiders@atria.com tai merja.harju@atria.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Rekisteri markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista johtohenkilöistä, heidän lähipiireistään 
sekä liiketoimistaan 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen ((EU 596/2014) 19 
artiklan mukaisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevan sääntelyn 
noudattaminen 
 
Yhtiö ei luovuta annettuja tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Johtohenkilön ja lähipiirin osalta rekisteriin voidaan merkitä: 
nimi, henkilötunnus tai oikeushenkilön y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
työnantajan nimi ja osoite, johtohenkilön asema, lähipiiriläisen osalta lähipiiriläisyyden peruste, 
johtohenkilön/lähipiiriläisyyden alkamis- ja päättymispäivä, rekisteröidyiltä vastaanotetut ja julkistetut 
liiketoimi-ilmoitukset 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Johtohenkilö itse ja hänen lähipiirinsä sekä jukiset tiedonlähteet esim. Kaupparekisteri ja 
Yritystietojärjestelmä 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sen perusteella annetussa 
sääntelyssä tarkoitetuille tahoille kuten esimerkiksi Finanssivalvonnalle ja poliisille. 
 
 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsyi 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

ATK-järjestelmällä käsiteltäviä tietoja säilytetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä 
järjestelmässä, johon tietoliikenneyhteys on SSL-salattu, sekä verkkolevyllä. Rekisteritietoihin on 
pääsy ainoastaan Atrian sisäpiirihallintoon kuuluvilla henkilöillä sekä heidän varahenkilöillään.  
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Tämä tietosuojaeloste on nähtävillä osoitteessa: www.atria.com 
 
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä 
koskevia tietoja tähän rekisteriin on tallennettu tai, että rekisterissä ei ole häntä koskevai tietoja. 
Jokainen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavlla, on 
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle hanekilölle omakätisesti 
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan Atrian sisäpiirihallinnolle, ks. yhteystiedot yllä 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. 
 
Tiedonkorjaamispyynnön osoitetaan Atrian sisäpiirihallinnolle, ks. yhteystiedot yllä. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      



 


