TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 15.3.2021

Rekisterinpitäjä

Raisio Oyj (Y-tunnus 0664032-4)
Postiosoite: PL 101, 21201 Raisio
Käyntiosoite: Raisionkaari 55, 21200 Raisio
Puhelin: 02 443 2111

Rekisteriasioista vastaava
henkilö

Johanna Aho
Sähköposti: osakaspalvelu@raisio.com
Puhelin: 02 443 2111

Rekisterin nimi

Raisio Oyj:n yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Raisio Oyj:n varsinaiseen tai
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Henkilötietojen käsittely muodostaa EU:n
yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) tarkoitetun rekisterin.
Tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa osakkeenomistajien, heidän
edustajiensa tai avustajiensa ilmoittautuminen yhtiökokoukseen,
osakkeenomistajan oikeudet, kuten äänestäminen ja kysymysten esittäminen
sekä omistuksen varmistaminen. Mikäli pyydettyjä tietoja tietoja ei toimiteta,
rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan ilmoittautumista.
Osallistujaluettelo kokoukseen osallistuneista liitetään yhtiökokouksesta
laadittavaan pöytäkirjaan. Osallistujaluetteloon ei liitetä muita henkilötietoja
kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet
sekä osake- ja äänimäärät.
Lisäksi yhtiökokouksessa pidetään nähtävillä osakasluettelo, joka sisältää
osakkeenomistajien nimet, osoitteet sekä osake- ja äänimäärät.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän laissa säädettyyn tai sen
nojalla määrättyyn tehtävään tai velvoitteeseen (Osakeyhtiölain 5 luku).

Rekisterin henkilöryhmät
sekä tietosisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot, kuten:
nimi
henkilö- tai yksilöintitunnus
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
mahdollisen avustajan nimi
mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus
Arvo-osuustilinumeroa pyydetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Raisio Oyj:lle.

Rekisterissä olevien
henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä siihen asti, kunnes yhtiökokoukseen
ilmoittautuneiden varmentaminen ja tietojen käsittelytarve yhtiökokouksen
osalta päättyy.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilöosakkeenomistajan tai yhteisöosakkaan henkilöedustajan
yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä siirtää ja luovuttaa tiedot:
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiökokousjärjestelmään ja
tarpeen mukaan muille palveluntarjoajille, jotka toimivat
rekisterinpitäjän lukuun.
konsernin sisällä tai kun tiedon luovuttaminen on tarpeen
rekisterinpitäjän, rekisteröidyn tai muiden oikeuksien turvaamiseksi,
väärinkäytösten selvittämiseksi tai viranomaisen pyyntöihin
vastaamiseksi.
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta eikä siirretä muille kolmansille tahoille
eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain nimetyillä
henkilöillä työnsä puolesta.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt
ennalta nimetyt henkilöt.
Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSLsalattu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on
tallennettu rekisteriin ja oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee tai
täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon.
Ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen oikaisua tai täydentämistä
koskeva pyyntö tulee tehdä ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan
päättymistä, jolloin ne oikaistaan/täydennetään viipymättä.
Pyynnöt tulee esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle. Pyynnön esittäjän tulee
todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävästi.
Mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tämän
tietosuojaselosteen tai voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisia
velvoitteita, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi.

Tietosuojaselosteen
muuttaminen

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön
muuttumisen tai viranomaismääräyksen perusteella.

