TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 1.3.2017

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Atria Oyj
Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Anne Inberg
Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Atria Oyj, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, 040 512 9845

3. Rekisterin nimi

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet

(nimen tulee kuvata rekisterin
tietosisältöä)

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Kerätään tiedot osakkeenomistajista, jotka ovat ilmoittautuneet
yhtiökokoukseen. Tiedot ottaa vastaan ja tallentaa rekisteriin myös Elisan
vastauspalvelu.

(Jos henkilötietojen käsittely on
ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää
maininta tähän kohtaan.)
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5. Rekisterin tietosisältö
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite,
puhelinnumero jne.)

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu/ennakkoäänestää internetin kautta, Euroclear
Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys
käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän
palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja:
 nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvoosuustilinumero, osake- ja äänimäärät, äänestystiedot
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle. Yhtiöllä on
mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen
osakkeenomistajan äänestystiedot.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja
millä perusteella, esim. suostumus
tai lainsäännös)

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot
osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun
osalta tarvittavat henkilötiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Ei ole

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Vain määrätyillä henkilöillä on pääsy tietoihin ja pääsy tietoihin edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.
9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen
(Kuvataan tarkastusoikeuden sisältö
HetiL 26-28 §:n mukaisesti.
Merkitään kenelle tarkastuspyynnöt
osoitetaan)

Omien tietojen tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
yhteyshenkilölle osoitteella Atria Oyj, Anne Inberg, Läkkisepäntie 23, 00620
Helsinki
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10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Omien tietojen tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
yhteyshenkilölle osoitteella Atria Oyj, Anne Inberg, Läkkisepäntie 23, 00620
Helsinki

(Kuvataan tiedonkorjaamisoikeuden
sisältö HetiL 29 §:n mukaisesti.
Merkitään kenelle
tiedonkorjaamispyynnöt
osoitetaan)

11. Muut mahdolliset
oikeudet

Rekisterin tietoja käytetään vain yhtiökokouksen järjestämistä varten
(tarkistetaan osallistumisoikeus ja luodaan osallistujaluettelo).

(Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty
rekisteröidyn oikeus kieltää itseään
koskevien hlötietojen käsittely.
Merkitään kenelle kielto osoitetaan)

Ohjeita tietosuojaselosteen käytöstä ja merkityksestä löytyy tietosuojavaltuutetun esitteestä ”Laadi tietosuojaseloste”
(Hyvä tietää 3/2004, 24.9.2004)
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