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Tämä tietosuojaseloste on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa:
www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous-2020.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja oikeusperuste

Osakkeenomistajien ja näiden osoittamien valtuutettujen henkilötietoja
käsitellään Ahlstrom-Munksjö Oyj:n yhtiökokouksen ilmoittautumisten
keräämiseksi sekä sen tarkistamiseksi, että kukin ilmoittautuja on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen. Henkilötietoja käsitellään myös
osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänestyslipukkeiden tulostamiseksi sekä
mahdollisten äänestysten toteuttamiseksi. Lisäksi niitä voidaan käsitellä
myös muuhun, yhtiökokouksen järjestämiseen liittyvään tarkoitukseen.
Osallistujaluettelo otetaan myös yhtiökokouksesta pidettävän pöytäkirjan
liitteeksi. Luettelo sisältää kokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien
nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet, osake- ja äänimäärät
sekä äänilippujen numerot. Yhtiökokouksessa pidetään lisäksi nähtävillä
osakasluettelo, joka sisältää osakkeenomistajien nimet, osoitteet sekä
osake- ja äänimäärät. Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölain
velvoitteeseen järjestää yhtiökokous.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen yllä mainittuja
tarkoituksia varten. Näitä ovat nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, arvo-osuustilin numero, osake- ja äänimäärät sekä tiedot
mahdollisista edustajasta, asiamiehestä ja/tai avustajasta.
Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear
Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Arvoosuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle.

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.
Osakkeenomistajan ilmoittautuessa puhelimitse tai kirjeitse Ahlstrom-Munksjö
Oyj:n edustaja kirjaa hänen luovuttamansa tiedot manuaalisesti Euroclear
Finland Oy:n sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään.

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

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille eikä siirretä EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin käyttää
kolmansia osapuolia, kuten Euroclear Finland Oy, apuna tietojenkäsittelyssä,
minkä yhteydessä tietoja saatetaan myös siirtää EU tai ETA-alueen
ulkopuolelle. Tällöin varmistetaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään turvallisesti ja voimassaolevien tietosuojalakien mukaisesti.
Tietoja voidaan lisäksi tarvittaessa ja lain sallimissa rajoissa luovuttaa
viranomaisille.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on
pääsy.
Sähköisen rekisterin ja ilmoittautumisjärjestelmän teknisestä ylläpidosta
vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta
Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Vain määrätyillä
henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Henkilötietojen säilytysaika Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä selosteessa
kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen
mukaisesti.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän
rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
Rekisteröity voi lisäksi pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
Kysymykset tai pyynnöt osoitetaan: Andreas Elving, ks. yhteystiedot yllä.
Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
koskien rekisterinpitäjän henkilötietojenkäsittelyä.
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