TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispvm: 14.3.2019
1. Rekisterinpitäjä

Nokian Renkaat Oyj (y-tunnus 0680006-8)
Privacy
PL 20
Pirkkalaistie 7
FI-37101 Nokia, Finland
privacy@nokiantyres.com

2. Rekisterin nimi

Nokian Renkaiden omistajarekisteri yhtiökokoukseen 9.4.2019

3. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön sallimissa
ja edellyttämissä rajoissa tässä tietosuojaselosteessa selostetuin tavoin.
Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Nokian
Renkaiden omistajatietojen väliaikainen kerääminen yhtiökokousta
varten. Käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa ilmoittautumiset Nokian
Renkaiden yhtiökokokseen. Palvelun tekninen toteuttaja on Euroclear
Finland Oy, joka ylläpitää alkuperäisiä tietoja. Henkilötietoja käsitellään
ilmoittautumisen yhteydessä, jotta Nokian Renkaat Oyj pystyy
tunnistamaan osakkeenomistajan ja tarkistamaan omistuksen.
Henkilötietoja
käsitellään
myös
osakasluettelon
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisterin tietosisältö

esittämiseksi

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu/ennakkoäänestää 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, 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.

5. 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.

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

Tietoja ei siirretä EU ja ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta Nokian Renkaiden ulkopuolisille tahoille tai Nokian
Renkaat konsernin sisällä.
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7. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana.
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n
palvelimelle on SSL-salattu.
Nokian Renkaiden omistajarekisteriä käsitellään luottamuksellisesti.
Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla
teknisillä suojakeinoilla.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin
käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. Pääsy tietoihisi ja
oikeuksiesi käyttäminen

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:













Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada pääsy
henkilötietoihisi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada
vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Lisäksi sinulla on
oikeus tietää mitä henkilötietoja olemme keränneet sinusta ja saada
jäljennös omista tiedoistasi.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Pyrimme varmistamaan, että
käsittelemämme henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia.
Mikäli henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on
oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai täydentämistä.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tilanteissa sinulla on
oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla
kyseeseen
esimerkiksi
silloin,
jos
kiistät
tietojesi
paikkansapitävyyden ja vaadit tietojen rajoittamista. Tällöin
rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys
on varmistettu.
Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi
käsittelyä silloin, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun
etumme perusteella.
Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi.
Tämä tarkoittaa, että voit pyytää henkilötietojesi poistamista silloin,
kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne
kerättiin.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus
pyytää henkilötietojesi siirtämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että me
toimitamme henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa, jotta
voit esimerkiksi hyödyntää henkilötietojasi itse.
Oikeus
peruuttaa
suostumus:
Mikäli
henkilötietojesi
käsittelyperuste on suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme
sinua ottamaan yhteyttä privacy@nokiantyres.com. Vastaamme pyyntöihin
ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa. Mikäli koet,
ettei henkilötietojasi käsitellä asianmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä
valitus valvontaviranomaiselle.
9. Tietojesi säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista siihen
tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, tai niin kauan kuin olemme lain
mukaan velvoitettuja säilyttämään tietojasi.
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10. Tietosuojaselosteen
muuttaminen

Nokian Renkaat voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja
tietojenluovutuskäytäntöjään
soveltuvan
tietosuojalainsäädännön
sallimissa rajoissa.

