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Rekisterinpitäjä
Optomed Oyj (“Optomed”)
Yrttipellontie 1
90230 Oulu
Yhteyshenkilö: tietosuojavastaava Marika Ekroos
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Osakkeenomistajien ja näiden mahdollisten asiamiesten ja edustajien henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksena on Optomedin ylimääräisen yhtiökokouksen järjestäminen ja asianmukainen
dokumentoiminen, sisältäen esimerkiksi:
•

yhtiökokousilmoittautumisten keräämisen;

•

sen tarkistamisen, että kukin ilmoittautuja on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen; ja

•

äänestysten toteuttamisen.

Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön yhtiökokousta koskeviin
velvoitteisiin.
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Käsiteltävät henkilötiedot ja tietojen lähteet
Henkilötiedot kerätään pääasiassa kokoukseen ilmoittautuvalta osakkeenomistajalta ja/tai hänen
puolestaan tai lukuunsa toimivalta. Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä
toteuttajana. Seuraavia osakkeenomistajalta ja/tai hänen puolestaan tai lukuunsa toimivalta saatuja
tietoja voidaan käsitellä tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten:
•

nimi, henkilötunnus, yhteystiedot kuten osoite ja puhelinnumero, arvo-osuustilin numero,
äänet ja vastaehdotukset hallituksen ehdotuksiin sekä tiedot mahdollisesta valtuutetusta
asiamiehestä tai edustajasta.

Lisäksi omistustietoja, kuten osakkeiden ja äänien määrä, kerätään Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämästä Optomedin osakasluettelosta vertaamalla annettuja tietoja osakasluettelon tietoihin,

4 Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Osakkeenomistajalta ja/tai hänen puolestaan tai lukuunsa toimivalta saatuja henkilötietoja
siirretään Euroclear Finland Oy:lle omistustietojen keräämiseksi Optomedin osakasluettelosta.
Henkilötietoja voidaan tarvittaessa siirtää myös muille luotettaville rekisterinpitäjän lukuun ja
puolesta toimiville palveluntarjoajille.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, paitsi jos henkilötietoja on tarpeen säilyttää pidempään laissa
määrättyjen säilytysaikojen noudattamiseksi.
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Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien henkilötietojen muissa kuin tässä
tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa tapahtuvaan säilyttämiseen, esimerkiksi osana
osakasluetteloa.

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; ja

•

Oikeus pyytää sinua koskevan käsittelyn rajoittamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksia, ole meihin yhteydessä osoitteeseen
[marika.ekroos@optomed.com] tai Optomed Oyj, Yrttipellontie 1, 90230 Oulu.
Sinulla on myös halutessasi oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus Suomen
tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionissa.
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