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Hereditaksen
varsinaisen
ilmoittautumisrekisteri 2018 tietosuojaseloste
1

yhtiökokouksen

Rekisterinpitäjä
Elinkorkolaitos Hereditas Oy
Annankatu 5 A 1 00120 Helsinki
+358-9-68744100
info(at)hereditas.fi
(jäljempänä ”Hereditas”)
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Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Max Hilli
Hereditas / Annankatu 5 A 1
+358-9-68744100
max.hilli(at)hereditas.fi
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Rekisterin nimi
Hereditaksen varsinaisen yhtiökokouksen ilmoittautumisrekisteri 2018
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Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite (osakeyhtiölaista
johtuvat velvoitteet liittyen yhtiökokoukseen) sekä Hereditas Oy:n oikeus
yhtiökokousjärjestelyjen tekemiseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Hereditas
osakkeenomistajien osallistuminen Hereditas Oy:n yhtiökokoukseen 2018.
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Oy:n

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia omistajan tai muun rekisteröidyn,
kuten mahdollisen edustajan, huoltajan, avustajan tai asiamiehen, henkilötietoja:
rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, äidinkieli;
rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero,
osoitetiedot; yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten
y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot; muut tarpeelliset tiedot
kuten arvo-osuustilinumero, osakkeiden määrä, äänestystiedot.
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Mistä saamme tietoja?
Tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään sekä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä
Hereditaksen omistajarekisteristä.
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Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa
kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja
viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella
lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti
tai automaattisesti.
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Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle?
Hyödynnämme
henkilötietojen
käsittelyssä
lukuumme
toimivia
yhteistyökumppaneita, joita ovat omistajarekisteristä vastaavaa Euroclear Finland
Oy, joka myös toimii yhtiökokouksen teknisenä toteuttajana sekä ITyhteistyökumppanimme Midpointed Oy.
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.
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Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme sekä Euroclear Finland Oy:n työntekijät joilla työnsä puolesta on
oikeus käsitellä näitä tietoja. Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Euroclear
Finland Oy. Heidän tietosuojaselosteen voi tarkistaa heidän internet-sivustolta.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi
on tarpeellista. Tunnistautumistiedot, kuten henkilötunnus ja syntymäaika,
poistetaan pian yhtiökokouksen jälkeen, mikäli rekisteröity ei ole ilmoittanut
tahtoaan säilyttää tietoja kauemmin esimerkiksi jatkuvalla valtakirjalla. Muut tiedot
jotka eivät ole liitetty yhtiökokouspöytäkirjaan poistetaan seuraavan
yhtiökokouksen jälkeen.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista
kohtuullisista toimenpiteistä joilla varmistetaan ettei rekisteröidyistä säilytetä
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai
virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
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Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus
peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10 Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
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11 Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta laitamme muutokset näkyville selosteeseen
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös
muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset
muutoksemme selosteessa.

