TIETOSUOJASELOSTE
Tämä tietosuojaseloste kuvaa Stockmann Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvää
henkilötietojen käsittelyä.
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1
Rekisterinpitäjä

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

3
Rekisterin nimi

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus sekä
oikeusperuste

Stockmann Oyj Abp (y-tunnus 0114162-2)
Aleksanterinkatu 52 B / PL 220
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)9 1211
Heli Pietiläinen, tietosuojavastaava
Takomotie 1-3 / PL 147
00380 Helsinki
Puh. +358 (0)9 1211

Rekisterin nimi on Stockmann Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen rekisteri. Rekisteröityjä
ovat Stockmannin yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien
edustajat.

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Stockmannin osakkeenomistajien
ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii
Euroclear Finland Oy. Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä, osakeomistuksesta sekä tarkistaa henkilön oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Tietoja käytetään myös yhtiökokouksen osallistujaluettelon ja mahdollisten äänestysten järjestämiseksi.
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on
Stockmannin lakisääteinen velvoite osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain nojalla.

5
Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, henkilö/y-tunnus, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero sekä osake-ja äänimäärät.
Osakkeenomistajan ilmoittautuessa internetin kautta Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland
Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

6
Tietolähteet

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse omat henkilötietonsa. Syötetyn henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Stockmann Oyj Abp:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.
Muulla tavalla kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa Euroclear Finland Oy tai rekisterinpitäjä syöttää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään ilmoittautujan henkilötiedot.
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7
Tietojen luovutukset ja tietojen
siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

8
Henkilötietojen
säilytysaika

Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Yhtiökokouksen ajan on nähtävillä tilapäinen osakasluettelo sisältäen seuraavat henkilötiedot
osakkeenomistajista ja kokoukseen rekisteröityneistä: Nimi, sektori, osakesarja, omistus- ja
äänimäärät. Tiedot ovat saatavilla vain yhtiökokouksen ajan joko päätelaitteella tai manuaalisena aineistona henkilökunnan valvonnassa, eikä tietoja voi tulostaa tai siirtää kokouksen
ulkopuolelle.

Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään 4 kuukautta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.
Stockmann Oyj Abp säilyttää yhtiön koko toiminnan ajan yhtiökokouksen pöytäkirjan, joka
sisältää liitteenä osallistujaluettelon (nimi, äänilipun numero, osakesarja, omistus- ja äänimäärä). Tiedot säilytetään lakisääteisistä syistä.

9
Rekisterin suojauksen periaatteet

10
Oikeus tietojen
tarkastamiseen
ja oikaisemiseen

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla.
Sähköisesti talletettujen tietojen osalta rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear
Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on
SSL-salattu. Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään
huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon
oikeutetuille.

Oikeus saada informaatiota
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn lainmukainen peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.
Oikeus tietojen tarkastamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja miten ja mihin tarkoituksiin tietoa käytetään. Rekisterinpitäjän on pyydettäessä toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jäljennöksen toimittaminen ei saa vaikuttaa haitallisesti
muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Mikäli rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, hän voi vaatia tietojen käsittelyä rajoitettavan ajaksi, jonka kuluessa
rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
Tietojen käsittelytarkoitus huomioiden, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröity vastaa pääasiassa itse henkilötiedoissa tapahtuneiden muutosten tai tiedoissa ilmenevien puutteiden ilmoittamisesta rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä huolehtii itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.
Rekisterinpitäjän ilmoittaa kaikenlaisista henkilötietojen oikaisuista ja täydentämisestä jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
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Mikäli virhe on korjattavissa Euroclear Finland Oy:n toimesta, välittää rekisterinpitäjä korjauspyynnöt Euroclear Finland Oy:lle. Rekisterinpitäjä ei voi korjata esimerkiksi tilinhoitajayhteisöltä tulleita virheellisiä tietoja.
11
Oikeus tietojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista toteutuu:
-

12
Ohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi

13
Oikeus tehdä
valitus valvontaviranomaiselle

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten
niitä muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta.
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi voidaan osoittaa tämän rekisterin yhteyshenkilölle, kts. yhteystiedot edellä.
Jos asia koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien
oikeuksien käyttämistä Stockmannin toiminnoissa, voit olla yhteydessä Stockmannin tietosuojavastaavaan. Saat yhteyden tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuoja@stockmann.com
tai puhelimitse +358 (0)9 1211 ja pyytämällä puhelinvaihdetta yhdistämään tietosuojavastaavalle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto:
www.tietosuoja.fi
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