Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

3.2.2017

Nimi (y-tunnus)

Sponda Oyj (0866692-3)
Osoite

Postiosoite: PL 940, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Korkeavuorenkatu 45, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 020 431 31
Nimi

2
Tuula Kunnas
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Sponda Oyj, Korkeavuorenkatu 45, PL 940, 00101 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 020 431 3384, e-mail: tuula.kunnas@sponda.fi
3
Rekisterin
nimi

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2017 ilmoittautuminen

4
Osallistumisoikeus Sponda Oyj:n 20.3.2017 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
Henkilötietojen käsittelyn määräytyy tämän rekisterin perusteella. Tämän rekisterin käyttotarkoituksena on
tarkoitus
mahdollistaa Sponda Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

Rekisterin tietoja käytetään Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2017
osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänestyslippujen tulostamiseksi ja mahdollisen
äänestyksen hoitamiseksi. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään tämän
rekisterin perusteella osallistujaluettelo kokoukseen saapuvista henkilöistä.
Osallistujaluettelo sisältää ainoastaan osakkeenomistajien nimet, asiamiesten tai
avustajien nimet sekä osakemäärät ja äänimäärät. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin
tarkoituksiin.
5
Rekisterin
tietosisältö

Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen internetin kautta, Euroclear Finland
Oy toteuttaa teknisesti tietojen keräämisen. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta
Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL (Secure Sockets Layer) -salattu.
Sähköisen ilmoittautumispalvelun avulla tallennetaan rekisteriin seuraavia tietoja:
Nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osake- ja
äänimäärät.
Muutoin kuin internetin kautta ilmoittautuessa rekisterinpitäjän valtuuttama taho
(Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy) tallentaa edellä mainitut tiedot Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään tämän tietosuojaselosteen kohdan 6 mukaisesti.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Yhtiökokoukseen internetin kautta ilmoittautuvan henkilötiedot saadaan rekisteröitäviltä
itseltään. Muutoin kuin internetin kautta ilmoittautuessaan henkilö ilmoittaa nimensä ja
henkilö/Y-tunnuksensa ja halutessaan yhteystietonsa kohdassa 5 tarkoitetulle valtuutetulle
taholle, joka kirjaa tiedot rekisteriin.
Mikäli ilmoittautuja valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään yhtiökokouksessa, hän
ilmoittaa myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

TIETOSUOJAELOSTE
6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)

2

Ilmoittautujan henkilö/Y-tunnuksen perusteella Euroclear Finland Oy:n järjestelmä vertaa
annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii
ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta.

7
Tietoja ei luovuteta.
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Osallistujaluettelo (ks. kohta 4) liitetään kokouspöytäkirjaan. Muutoin kuin internetin kautta
yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden tiedot säilytetään kohdassa 5 mainitulla tavalla
valtuutetulla kolmen kuukauden ajan yhtiökokouksen jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot säilytetään yhtiökokouksen ilmoittautumisajan ja kolme kuukautta yhtiökokouksen
päättymisen jälkeen. Tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet ja tietoja käsittelevät vain ne,
joiden tehtävät sitä edellyttävät. Käyttöoikeuksien suojaus tapahtuu käyttäjätunnuksin ja
salasanoin.

10
Tarkastusoikeus

Osakkeenomistajalla on oikeus tarkastaa Sponda Oyj:n osakasluettelon tietoja Euroclear
Finland Oy:ssä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ilmoittautumistietonsa kohdassa 11 mainitulta taholta.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon korjaamista.
Pyynnöt tietojen korjaamiseksi osoitetaan kirjallisesti:
Tuula Kunnas, Sponda Oyj, Korkeavuorenkatu 45, PL 940, 00101 Helsinki
sähköposti: tuula.kunnas@sponda.fi

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

