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TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 25.4.2018
1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Componenta Oyj
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Mervi Immonen
mervi.immonen@componenta.com
Componenta Oyj
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

3. Rekisterin nimi

Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 ilmoittautuneet

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
/
rekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Componenta Oyj:n
osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja osallistuminen 24.5.2018 pidettävään
Componenta
Oyj:n
varsinaiseen
yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistajien
Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
järjestämiseen.
Varsinaisen
yhtiökokouksen
pöytäkirjan
liitteeksi tulee
osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä,
jotka saapuvat kokoukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneista kerätään seuraavat tiedot:
 osakkeenomistajan nimi
 osakkeenomistajan henkilötunnus
 osoitetieto, sähköpostiosoite
 puhelinnumero
 mahdollisen asiamiehen / avustajan nimi ja henkilötunnus
 arvo-osuustilinumero
 osake- ja äänimäärät
 äänestystiedot
Rekisterinpitäjä syöttää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään
yhtiökokoukseen ilmoittautuneen henkilötiedot. Arvo-osuustilinumeroa käytetään
vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmissä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä
luovuteta rekisterinpitäjälle.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse. Annettaessa valtuutusta henkilö ilmoittaa
myös valtuutetun osalta tarvittavat tiedot. Rekisterinpitäjä syöttää Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään yhtiökokoukseen ilmoittautuneen
henkilötiedot.

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

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen
johdosta osallistujaluettelo muodostetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä
järjestelmässä. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
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8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain tietoon oikeutetuilla henkilöillä.
Osallistujaluettelo säilytetään kokouspöytäkirjan liitteenä. Ilmoittautuneiden tiedot
säilytetään yhtiökokoukseen saakka, minkä jälkeen ne hävitetään.
B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Säilytetään yhtiökokoukseen saakka, minkä jälkeen ne hävitetään.
Osallistujaluettelon teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.
Tietoliikenneyhteys rekisterinpitäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle
on SSL-salattu. Sivustojen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla
pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat
saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Tekniseen tietosuojaan kuuluvat mm.
tietoliikenteen salakirjoitus, sanomien eheyden valvonta ja käyttäjän tunnistaminen.
Sivustojen toteutuksessa on pyritty huomioimaan myös internetin kautta
tapahtuvien hyökkäysten ja haittaohjelmien torjunta.

9. Tarkastusoikeus
ja tiedon
korjaaminen

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa edellä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle
sähköpostitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä riittävän yksilöidysti. Rekisteröity voi vaatia
ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä edellä
kohdassa 2 mainittuun henkilöön ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan
päättymistä.

