Tietosuojaseloste Atria Oyj
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Atria Oyj (y-tunnus: 0841066-1)
PL 900
60060 ATRIA
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostiosoitteesta tietosuoja@atria.com.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?
Keräämme markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (MAR (EU) 596/2014) noudattamiseksi Atria
Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä osalta muun muassa seuraavia tietoja: johtohenkilön tai hänen
lähipiirinsä kuuluvan henkilön nimi ja aiemmat nimet, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantajan nimi ja osoite, johtohenkilön ja hänen lähipiiriinsä kuuluvan
henkilön asema, lähipiiriläisen osalta lähipiiriläisyyden peruste, johtohenkilön/lähipiiriläisyyden alkamis- ja
päättymispäivä, rekisteröidyiltä vastaanotetut ja julkistetut liiketoimi-ilmoitukset. Lisäksi voimme kerätä
muuta viranomaisen tai markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen tai siihen liittyvien säädösten ja
määräysten vaatimaa tietoa.
Keräämämme henkilötiedot saamme pääsääntöisesti henkilöltä itseltään, arvo-osuusjärjestelmästä tai
julkisista tietolähteistä.
Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?
Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Tietoja
voidaan luovuttaa markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen mukaisissa tarkoituksissa asetuksessa
tarkoitetuille tahoille kuten Finanssivalvonnalle ja poliisille.
Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. ATK-järjestelmällä käsiteltäviä tietoja säilytetään Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämässä järjestelmässä, johon tietoliikenneyhteys on SSL-salattu. Rekisteritietoihin on pääsy
ainoastaan Atrian sisäpiirihallintoon kuuluvilla henkilöillä sekä heidän varahenkilöillään. Järjestelmässä
tiedot on suojattu teknisesti ja organisatorisesti. Järjestelmien tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.
Euroclear Finland saattaa käyttää järjestelmiensä ylläpitoon ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden
yhteystyökumppanit saattavat toimia EU:n/ETA:n ulkopuolella. Näissä sopimuksissa on huomioitu
Euroopan Unionin komission vakiolausekkeet tai muut asianmukaiset suojatoimet.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisen ajan.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus:

•
•
•
•

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja tietyin edellytyksin poistamista
Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Tietyissä tapauksissa pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen siirtoa toiseen järjestelmään

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuoja@atria.com
Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä
asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi

