Aspocompin tietosuojaseloste
Laatimispäivä 15.3.2016

HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
ASPOCOMP GROUP OYJ
Y-tunnus: 1547801-5
Keilaranta 1, 02150 ESPOO
Puh: 020 775 6860

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Aspocomp Group Oyj
Hallintopäällikkö Marian Ärväs
Keilaranta 1, 02150 ESPOO
Puh: 020 775 6860
marian.arvas@aspocomp.com

3. Rekisterin nimi
Aspocomp Group Oyj:n 7.4.2016 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhtiökokouksen pitämistä varten, eli osallistujien ilmoittautumista,
informointia, henkilöllisyyden ja osallistumisoikeuden varmistamista, sekä muita kokousjärjestelyjä
varten. Lisäksi tietoja käytetään yhtiökokouksen ääniluettelon laatimiseksi ja äänestyslippujen
tulostamiseksi, mahdollisten äänestysten järjestämiseksi ja muiden osakeyhtiölaissa ja Aspocomp
Group Oyj:n yhtiöjärjestyksessä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt tiedot säilytetään osakeyhtiölain vaatimalla
tavalla osana pöytäkirjaa. Muut tiedot hävitetään, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan
laatimiseksi tai sen sisältämien tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi.
Osallistujarekisterin käytöstä kerättäviä loki- ja muita tietoja voidaan käyttää rekisterin tekniseen
valvontaan, tietoturvasta huolehtimiseen, väärinkäytösten ja vikojen ja häiriöiden selvittämisen,
rekisterin käytön tilastointiin ja analysointiin sekä rekisterin ja sen toiminnan kehittämiseen.
Aspocomp Group Oyj voi käyttää osallistujarekisterin teknisessä toteutuksessa ja ylläpidossa sekä
henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolista alihankkijaa, esim. Euroclear Finland Oy:tä ja sen
yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmää.
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5. Rekisterin tietosisältö
Osallistujarekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:







tunnistamistiedot: nimi, henkilötunnus, arvo-osuustilinumero, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite
osallistujan asema (esim. osakkeenomistaja, asiamies)
osake- ja äänimäärät, äänestystiedot
ilmoittautumista ja osallistumista koskevat tiedot, esim. ilmoittautumisaika ja väline, ilmoituksen vastaanottaja, sekä tarvittaessa mahdolliset osallistujan erityisiä
esteettömyys- tai muita tarpeita koskevat tiedot
sähköisestä ilmoittautumisesta ja muusta rekisterin käytöstä kertyvät lokitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään osallistujilta sekä Aspocomp Group Oyj:n osakasluettelosta, joka voi olla Euroclear
Finland Oy:n pitämä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto EU-/ETA-alueen ulk opuolelle
Tietoja ei luovuteta edelleen eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan siihen oikeutetuilla
henkilöillä. Sähköisen rekisterin käytössä tarvittavat tietoliikenneyhteydet on SSL-salattu. Rekisteri
sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa ja rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin
(käyttäjätunnus ja salasana).

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Sen, joka haluaa tarkastaa tai oikaista itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
henkilökohtaisesti Aspocomp Group Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 1, 02150 Espoo tai
lähetettävä omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen pyyntö edellä mainittuun osoitteeseen.

