TIETOSUOJASELOSTE – RAPALA VMC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
1
Rekisterinpitäjä
rekisterinpitäjän
yhteystiedot

ja

Rapala VMC Oyj (y-tunnus: 1016238-8)
Mäkelänkatu 91
00610 Helsinki
Suomi
Puh. +358 9 7562 540

2
Yhteyshenkilö
rekisteröintiä koskevissa
asioissa

Kimmo Valkkio, tietosuojapäällikkö
Mäkelänkatu 91
00610 Helsinki
Suomi
privacy@rapala.fi
Puh. +358 9 7562 540

3
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietoja
käsitellään
ainoastaan
varsinaisen
yhtiökokouksen järjestämiseksi ja dokumentoimiseksi, mukaan
lukien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. Henkilötietoja
käsitellään esimerkiksi, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan
henkilöllisyydestä ja osakeomistuksesta sekä tarkistaa henkilön
oikeus osallistua yhtiökokoukseen 25.3.2021.
Yhtiökokoukseen
osallistuminen
henkilötietojen antamista.

4
Käsittelyn oikeudellinen
peruste
5
Rekisterin tietosisältö

pyydettyjen

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän esimerkiksi
osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain mukaisiin lakisääteisiin
velvoitteisiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä voidaan kerätä ja
käsitellä seuraavia henkilötietoja:
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edellyttää

nimi
henkilötunnus ja/tai y-tunnus
yhteystiedot
ilmoittautumispäivä
lokitiedot ilmoittautumisesta ja äänestämisestä
arvo-osuustilinumero
osake- ja äänimäärät
ennakkoäänet ja äänestysohjeet





6
Henkilötietojen
säilytysaika

mahdolliset tiedot asiamiehestä, avustajasta ja
valtakirjasta
kysymykset ja vastaehdotukset
mahdolliset muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut
lisätiedot

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja sen liitteisiin sisällytetyt
henkilötiedot säilytetään määräämättömän ajan Suomen
osakeyhtiölain mukaisesti.
Muuten henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen
tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi, kuitenkin enintään yhden (1) vuoden ajan
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.
Lisäksi
rekisterinpitäjä
saattaa
joutua
pidentämään
henkilötietojen säilytysaikaa, mikäli se on tarpeen oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien
henkilötietojen muissa kuin tässä tietosuojaselosteessa
mainituissa
tarkoituksissa
tapahtuvaan
säilyttämiseen,
esimerkiksi säilyttämiseen osana osakasluetteloa.

7
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietyt varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvät järjestelyt kuten
elektronisen äänestämisen toteuttaa Euroclear Finland Oy, jolle
myös henkilötietojen kerääminen ja muu käsittely on osittain
ulkoistettu.
Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti Euroclear Finland Oy:n
toimesta henkilöltä itseltään (tai hänen asiamieheltään,
avustajaltaan taikka huoltajaltaan). Osakkeiden omistustiedot
kerätään
Euroclear
Finland
Oy:n
ylläpitämästä
osakasluettelosta.

8
Henkilötietojen
vastaanottajat

Yhtiökokouksessa pidetään nähtävillä osakasluettelo, joka
sisältää osakkeenomistajien nimet, kunnan ja osake- ja
äänimäärän.
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä kuin Euroclear
Finland Oy:lle ja muille rekisterinpitäjän lukuun toimiville
palveluntarjoajille varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseksi ja
dokumentoimiseksi.
Lisäksi sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyt
tai lakiin perustuvat pyynnöt voivat edellyttää meidät siirtämään
henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille.
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9
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
10
Oikeudet

Henkilötietoja ei siirretä EU ja ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet liittyen henkilötietojensa
käsittelyyn:
-

oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen
henkilötietojaan, ja mikäli niitä käsitellään, oikeus saada
pääsy itseään koskeviin tietoihin ja saada kopio niistä
oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista
ja puutteellisten henkilötietojen täydentämistä
oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai
henkilötietojen poistamista
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa
tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi).

Sovellettavat lait voivat sisältää rajoituksia tai muita ehtoja, jotka
liittyvät yllä oleviin oikeuksiin.
Yllämainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee esittää
rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun
yhteyshenkilöön.
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