TIETOSUOJASELOSTE
Relais Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.3.2021 liittyvä henkilötietojen käsittely

Laatimispvm: 8.3.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Relais Group Oyj
Yhteystiedot (osoite, puhelin)
Tähtäinkuja 2, 01530 Vantaa
+ 358 50 553 4094
info@relais.fi

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Pekka Raatikainen
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Äyritie 22, 01510 Vantaa
+ 358 50 553 4094
pekka.raatikainen@relais.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
Relais Group Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen Relais Group
Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä osallistuminen ja äänioikeuden
käyttäminen varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Ilmoittautuminen kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiökokousjärjestelmään.
Yhtiö ei luovuta tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Osakkeenomistajasta kerätään seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät,
äänestystiedot.
Osakkeenomistajan edustajasta ja valtuutetusta kerätään seuraavat tiedot: nimi,
sähköpostiosoite ja tiedot siitä, ketä edustaja/valtuutettu edustaa.
Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy
toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys
käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle.

5. Käsittelyperuste

6.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterinpitäjän on osakeyhtiölain perusteella ylläpidettävä listausta
yhtiökokoukseen osallistuvista osakkeenomistajista ja henkilöistä, jotka on
valtuutettu edustamaan osakkeenomistajia yhtiökokouksessa.
Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Tiedot
annetaan itse myös ilmoittauduttaessa sähköpostitse tai postitse. 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. Yhtiöllä on mahdollisuus saada äänestystuloksen
oikeellisuuden tarkistamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai
7. Säännönmukaiset tietojen
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelijänä toimii
luovutukset ja tietojen siirto
7. tietolähteet
Euroclear Finland Oy.
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

8. Henkilötietojen säilyttäminen

8.
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisterinpitäjä säilyttää yhtiökokouspöytäkirjan, jonka liitteenä on
osallistujaluettelo kulloinkin lainsäädännössä edellytetyn ajan, vähintään 10
vuotta.

A.

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) Säilytetään
tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

B.

Järjestelmään talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden
periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus).
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n
palvelimelle on salattu. Vain määrätyillä henkilöillä on
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

10. Rekisteröidyn oikeudet ja Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan
niiden käyttäminen
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan epätarkat ja
virheelliset tiedot, poistamaan tiedot ja rajoittamaan tietojen käsittelyä.
Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää oikeuksiaan, on esitettävä tätä tarkoittava
pyyntö rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt
osoitetaan Pekka Raatikainen (yhteystiedot edellä kohdassa 2).
11. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo,
että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia
oikeuksia.

