TIETOSUOJASELOSTE – KEMIRA OYJ:N YHTIÖKOKOUS 2021

1) Mikä on tämän selosteen tarkoitus ja soveltamisala?
Kemira on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Tämä tietosuojaseloste
kuvaa, miten keräämme ja käytämme Kemira Oyj:n osakkeenomistajien henkilötietoja
varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen.
2) Kuka on rekisterinpitäjä?
Rekisterinpitäjä eli se taho joka vastaa tämän selosteen mukaisesti henkilötietojen keräämisestä
ja käsittelystä, on Kemira Oyj, jonka rekisteröity osoite on Energiakatu 4, 00180 Helsinki.
Tietosuoja-asiantuntijamme voi tavoittaa myös sähköpostitse osoitteesta privacy@kemira.com.
3) Miksi käsittelemme henkilötietoja?
Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme varmistaa kunkin ilmoittautujan henkilöllisyyden ja
tarkistaa hänen olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Tämän lisäksi tietoja käytetään
yhtiökokouksen osallistujaluettelon ja ääniluettelon sekä äänestysten hoitamiseksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo.
4) Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?
Henkilötietojen käsittely perustuu Kemira Oyj:n oikeudellisiin velvoitteisiin osakeyhtiölain ja
arvopaperimarkkinalain nojalla.
5) Minkä tyyppisiä tietoja käsittelemme?
Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen
keräämisen teknisenä toteuttajana. Tämän palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi,
henkilötunnus tai syntymäaika/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvoosuustilinumero sekä osake- ja äänimäärät. Muulla tavalla kuin internetin kautta
ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Euroclear Finland Oy syöttää ilmoittautujan henkilötiedot
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään kohdan 6 mukaisesti.
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa
tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on mahdollisuus saada
äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.
6) Mistä saamme henkilötiedot?
Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja käyttää vahvaa tunnistautumista
suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmennetta tunnistautuakseen palveluun. Muulla
tavoin ilmoittautuessaan osakkeenomistaja ilmoittaa nimensä, syntymäaikansa/y-tunnuksensa,
osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa ja arvo-osuustilinumeronsa Euroclear
Finland Oy:lle. Ilmoittautumisjärjestelmä vertaa annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Kemira Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot
osakasluettelosta. Valtuutuksen antaessaan ja avustajaa käyttäessään henkilö syöttää myös
valtuutetun/avustajan osalta tarvittavat henkilötiedot ilmoittautumisjärjestelmään.
7) Missä tietoja käsitellään?
Tietoa käsitellään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmässä.
Euroclear Finland Oy on järjestelmän tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä. Tietoliikenneyhteys
käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Euroclear Finland Oy
tallentaa ilmoittautumissivuston käyttämisestä syntyviä lokitietoja ja voi käyttää niitä järjestelmän
tekniseen valvontaan, toiminnan luotettavuuden turvaamiseen ja käyttötilastointiin. Tietoja ei
siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta.
8) Kuinka kauan säilytämme tietoja?
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen vuoksi tai
niin pitkään kuin soveltuva lainsäädäntö sitä edellyttää.

Euroclear Finland Oy säilyttää yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerättyjä
henkilötietoja neljä kuukautta kokouksen päättymisestä.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujalista, joka sisältää osakkeenomistajan nimen,
äänilipun numeron sekä omistustiedot (omistus- ja äänimäärä). Pöytäkirja liitteineen säilytetään
rekisterinpitäjän koko toiminnan ajan rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi.
9) Osakkeenomistajan oikeudet
Osakkeenomistajalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjä
käsittelee.
Osakkeenomistajalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli virhe on
korjattavissa Euroclear Finland Oy:n toimesta, välittää rekisterinpitäjä korjauspyynnöt Euroclear
Finland Oy:lle. Rekisterinpitäjä ei voi korjata tilinhoitajayhteisöltä tulleita virheellisiä tietoja.
Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse osoitteeseen privacy@kemira.com
tai kirjeitse osoitteeseen Kemira Oyj, Privacy, PL 330, 00101 Helsinki.
10) Valitukset
Jos et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai jos koet, ettemme ole käsitelleet
henkilötietojasi asianmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojalainsäädännön
noudattamista valvovalle viranomaiselle.
Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.tietosuoja.fi).

