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1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Finda Oy
Yhteystiedot
Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku
044 011 0011

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Essi Väänänen
Yhteystiedot
c/o Aurejärvi, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki
044 936 4824

3. Rekisterin nimi

Finda Oy:n yhtiökokousrekisteri 2018

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Finda Oy:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen vuonna 2018 pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Ilmoittautumisen kirjaaminen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiökokousjärjestelmään. Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua
ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen.
Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osakasluettelon,
ääniluettelon ja äänestyslippujen tulostamiseen sekä mahdollisen
äänestyksen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii
tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän
selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän palvelun
kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät,
äänestystiedot.
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle. Yhtiöllä on
mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen
osakkeenomistajan äänestystiedot.
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot
osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun
osalta tarvittavat henkilötiedot.

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

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto on lukitussa kuluvalvonnalla suojatussa tilassa.
B. Elektronisesti tallennettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on
suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkistusoikeus on
maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna. Sen, joka haluaa
tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä henkilökohtaisesti tätä tarkoittava
pyyntö Finda Oy:lle osoitteessa Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100
Turku tai lähetettävä allekirjoitettu kirjallinen pyyntö kohdassa 2. mainitulle
henkilölle em. osoitteeseen.

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista. Asiaa
koskeva pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ennen yhtiökokouksen
ilmoittautumisajan päättymistä kohdassa 2. mainitulle henkilölle osoitteeseen c/o
Aurejärvi, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki.

