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Käsiteltävät tiedot
Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat osakkeenomistajan nimi- ja yhteystiedot,
henkilötunnus, osakkeiden määrä ja arvo-osuustilinumero, sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu
sähköpostitse, tallennetaan ilmoittautumisessa käytetty sähköpostiosoite.

Tietojen lähde
Tiedot kerätään ilmoittautumisen tehneeltä henkilöltä. Valtuutuksen antaessaan henkilö
syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

Tietojen käsittelijät
Tietoja käsittelevät Alma Media Oyj sekä Euroclear Finland Oy, joka käsittelee tietoja Alma
Median puolesta ja lukuun. Osakkeenomistajan ilmoittautuessa internetin kautta, Euroclear
Finland Oy toimii tietojen käsittelijänä ja keräämisen teknisenä toteuttajana. Annetun
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Alma Media Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.
Arvo-osuusjärjestelmän ja siihen liittyvien muiden tietojärjestelmien sisältävien
henkilötietojen suhteen Euroclear Finland Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Käsittelytarkoitus ja oikeusperuste
Tarkoituksena on mahdollistaa Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen
yhtiökokoukseen. Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan
henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Tietoja ei käytetä,
eikä luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.
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Olemme velvoitettuja käsittelemään ja säilyttämään henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi.

Tietojen säilytys
Tiedot poistetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta, ellei lainsäädännöstä johdu
velvoitetta pidemmälle säilytysajalle.

Luovutetaanko tietoja
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tarvittaessa ja lainsäädännön sallimissa rajoissa henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa
viranomaisille.

Tietojen suojaus
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla.
B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän
selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tiedot on suojattu teknisesti
siten, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon
oikeutetuille.

Rekisteröidyn oikeudet
Osakkeenomistajalla on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä
mahdollisuuksien mukaan oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää edellä mainittuja oikeuksia, on esitettävä tätä
tarkoittava pyyntö Alma Media Oyj:n edellä mainitulle edustajalle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Korjaamispyyntö on
syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Mikäli mahdollinen virhe on korjattavissa
Euroclear Finland Oy:n toimesta, välittää rekisterinpitäjä korjauspyynnöt Euroclear Finland
Oy:lle. Rekisterinpitäjä ei voi korjata tilinhoitajayhteisöltä tulleita virheellisiä tietoja.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojakuvauksen ja kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi, voit tehdä valituksen viranomaiselle
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