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1. Rekisterinpitäjä ja
tämän yhteystiedot

Nokian Renkaat Oyj (y-tunnus 0680006-8)
Tietosuoja
PL 20
Pirkkalaistie 7
FI-37101 Nokia, Finland

privacy@nokiantyres.com
2. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus ja
käsittelyperuste

Osakkeenomistajien, näiden avustajien ja edustajien henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksena on Nokian Renkaiden yhtiökokouksen järjestäminen,
päätöksenteko ja asianmukainen dokumentoiminen.
Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölaissa ja muualla
lainsäädännössä rekisterinpitäjälle asetettuihin velvoitteisiin koskien
yhtiökokousta.

3. Käsiteltävät henkilöt ja Henkilötiedot kerätään pääasiassa kokoukseen ilmoittautuvalta
osakkeenomistajalta ja/tai hänen puolestaan tai lukuunsa toimivalta.
henkilötietojen lähteet
Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy
toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tämän palvelun kautta
voidaan kerätä seuraavia tietoja:
- nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvoosuustilinumero, osake- ja äänimäärät, äänet ehdotuksista.
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle.

4. Tietojen vastaanottajat Kun ilmoittautuminen tapahtuu internetin kautta, järjestelmä vertaa annetut
ja tietojen siirto EU:n tai tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii
ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Ilmoittautumisjärjestelmää ylläpitävän Euroclear Finland Oy:n lisäksi tietoja
siirretään tarpeen mukaan muille luotetuille
palveluntarjoajille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun.
Henkilötietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen
säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen yhtiökokouksen
järjestämiseksi sekä toteuttamiseksi ja laissa määrättyjen säilytysaikojen
noudattamiseksi. Esimerkiksi osakeyhtiölain kanneaikaa koskevat
säännökset edellyttävät rekisterinpitäjää säilyttämään yhtiökokoukseen
liittyviä henkilötietoja kolme kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien henkilötietojen
muussa tarkoituksessa tapahtuvaan säilyttämiseen, esimerkiksi osana
osakasluetteloa tai hallintarekisteriä.

6. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröitynä sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
seuraavat oikeudet:
 Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai
poistamista;
 Oikeus pyytää sinua koskevan käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
käsittelyä.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksia, ole meihin yhteydessä
seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: privacy@nokiantyres.com. Vastaamme
pyyntöösi ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään kuukauden kuluessa.
Jos katsot henkilötietojasi käsiteltävän lainvastaisesti, sinulla on oikeus tehdä
valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle
tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionissa.

