TIETOSUOJASELOSTE
Tämä tietosuojaseloste kuvaa Adapteo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2021 liittyvää
henkilötietojen käsittelyä.
1. Rekisterinpitäjä

Adapteo Oyj (jäljempänä "Adapteo")
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Y-tunnus: 2982221-9

2. Yhteyshenkilö

Erik Skånsberg
Adapteo Oyj
Puh: +46 8 590 994 40
Sähköposti: erik.skansberg@adapteo.com

3. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Henkilötietoja
kerätään
Adapteon
vuoden
2021
ylimääräiseen
yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten. Henkilötietoja käsitellään, jotta
voidaan varmistua ilmoittautujien henkilöllisyydestä ja osakeomistuksesta
sekä tarkastaa heidän olevan oikeutettuja osallistumaan yhtiökokoukseen.
Henkilötietoja käsitellään myös muihin yhtiökokouksen järjestämiseen liittyviin
tarkoituksiin, kuten ääni- ja osallistujaluettelon laatimiseksi. Yhtiökokoukseen
osallistuminen
edellyttää
henkilötietojen
antamista
tässä
tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla.
Ääni- ja osallistujaluettelo otetaan yhtiökokouksessa pidettävän pöytäkirjan
liitteeksi.
Luettelo
sisältää
yhtiökokoukseen
osallistuneiden
osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten nimet sekä osake- ja
äänimäärät.
Tämän tietosuojaselosteen mukainen henkilötietojen käsittely on tarpeen
Adapteon lakisääteisten, kuten osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ja
arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) asettamien lakisääteisten
velvollisuuksien noudattamiseksi.
Tietojen antaminen on lakisääteinen vaatimus yhtiökokoukseen
osallistumiseksi. Ilman näitä tietoja osakkeeseen liittyviä oikeuksia ei ole
lähtökohtaisesti mahdollista käyttää.

4. Käsiteltävät
henkilötiedot

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa yhtiökokoukseen Adapteo toimii tietojen
keräämisen teknisenä toteuttajana.
Vain sellaisia osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen asiamiehen
henkilötietoja käsitellään, jotka ovat tarpeen yllä mainittuja tarkoituksia
varten. Kerättäviä henkilötietoja ovat:






nimi
henkilötunnus
yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
mahdollinen edustettu osakkeenomistaja
mahdollinen Y-tunnus
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osake- ja äänimäärät
tiedot mahdollisesta asiamiehestä.

5. Henkilötietojen
säilytysaika

Adapteo säilyttää yhtiökokouksen pöytäkirjan ja sen liitteenä olevan ääni- ja
osallistujaluettelon, joka sisältää osakkeenomistajan nimen, mahdollisen
asiamiehen nimen sekä tiedot omistus- ja äänimäärästä. Pöytäkirja liitteineen
säilytetään Adapteon koko toiminnan ajan sen lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietoja saadaan ilmoittautumisen yhteydessä suoraan osakkeenomistajalta
itseltään tai hänen asiamieheltään.
Valtuutuksen antaessaan osakkeenomistaja antaa myös valtuutetun osalta
tarvittavat henkilötiedot.

7. Henkilötietojen
vastaanottajat

Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestyksen yhteenvedot on
lainsäädännöstä johtuen liitettävä kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja julkistetaan Adapteon internet-sivuilla.
Adapteo käyttää ulkoista palveluntarjoajaa apuna tietojen käsittelyssä.
Euroclear palveluntarjoajana ylläpitää osakasluetteloa Adapteon lukuun, ja
tietoja siirretään Euroclearille sikäli kun on tarpeen osakasluettelon ylläpitoa
ja yhtiökokouksen järjestämistä varten.
Sovellettavan lain vaatimukset voivat myös tietyissä tilanteissa edellyttää
henkilötietojen luovuttamista viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle
9. Henkilötietojen
suojauksen
periaatteet

Adapteo ei itsenäisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Adapteolla on käytössään teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla
huolehditaan tietojen turvallisuudesta, muun muassa rajoittamalla pääsyä
siten, että vain erikseen määritellyillä henkilöillä on oikeus käsitellä
henkilötietoja.
Osakasluettelon ylläpidosta vastaa Euroclear. Tietoliikenneyhteys käyttäjän
selaimelta Euroclearin palvelimelle on SSL-salattu. Vain erikseen
määritellyillä henkilöillä on pääsy järjestelmään.

10. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen
henkilötietojaan. Mikäli tietoja käsitellään, hänellä on oikeus saada pääsy
itseään koskeviin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen
oikaisemista tai poistamista taikka tietojen käsittelyn rajoittamista
sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Adapteolla voi
kuitenkin olla lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja pyynnöstä
huolimatta.
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Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää tässä
tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Pyynnön voi esittää
vapaamuotoisesti kohdassa 2 ilmoitettuihin yhteystietoihin.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
valitus henkilötietojensa käsittelystä, mikäli
hän katsoo, ettei
tietosuojalainsäädäntöä ole noudatettu hänen henkilötietojensa käsittelyssä.
Suomessa
valvontaviranomaisena
toimii
tietosuojavaltuutettu
(www.tietosuoja.fi).
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