
 
 
 
 
 

 

 

DATASKYDDSBESKRIVNING 

Anmälningar till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma 

                     

Datum: 12.2.2020 

 

Den registeransvarige och 

kontaktperson i ärenden 

gällande registret 

Ahlstrom-Munksjö Oyj 

Alvar Aalto gatan 3 C, FI-00100 Helsingfors, Finland  

Tel: +358 (0)10 888 0 

FO-nummer: 2480661–5 

 

Kontaktuppgifter: 

Andreas Elving 

Tel: +46 73 802 1020 

andreas.elving@ahlstrom-munksjo.com 

 

Denna dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på bolagets hemsida 

www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagsstamma-2020.  

 

Ändamål med behandling av 

personuppgifter och rättslig 

grund 

 

 

 

Data gällande aktieägarna, deras fullmäktige och medhjälpare 

behandlas för att sammanställa anmälningarna till Ahlstrom-Munksjö 

Oyj:s ordinarie bolagsstämma och för att säkerställa att deltagarna har 

rätt att delta i stämman. Data behandlas även för att skriva ut en 

deltagarförteckning, röstlängd och röstsedlar samt för att ordna 

eventuell röstning. Därutöver kan data behandlas för andra ändamål 

som ansluter sig till ordnandet av bolagsstämman.  

 

En deltagarförteckning kommer att biläggas bolagsstämmoprotokollet. 

Deltagarlistan innehåller namnet på de aktieägare som deltar i 

stämman, namnet på deras fullmäktige och medhjälpare, antalet aktier 

och röster och antalet röstsedlar. Aktieägarförteckningen hålls till 

påseende vid bolagsstämman. Aktieägarförteckningen innehåller 

aktieägarnas namn, adresser samt aktie- och röstmängd. Behandlingen 

av personuppgifter baserar sig på den legala skyldigheten att anordna 

en ordinarie bolagsstämma i enlighet med den finska aktiebolagslagen.  

 

Registrets datainnehåll 

 

 

Endast personuppgifter nödvändiga för ändamålen angivna ovan 

behandlas. Dessa personuppgifter utgörs av namn, personbeteckning, 

adress, telefonnummer, e-postadress, värdeandelskontonummer, antal 

aktier och röster samt information om eventuell assistent och/eller 

behörig företrädare.  

 

Om aktieägare anmäler sig via internet genomförs insamlingen av 

uppgifter tekniskt av Euroclear Finland Oy.  

 

Värdeandelskontonumret används enbart inom Euroclear Finland Oy:s 

system för identifiering och utlämnas inte till bolaget. 

 

Regelmässiga uppgiftskällor  Vid anmälan via internet matar personen själv in uppgifter om sig själv. 

På basis av den givna personbeteckningen jämför systemet de givna 

uppgifterna med bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av 

Euroclear Finland Oy och samlar uppgifter om den anmäldas innehav ur 

aktieägarförteckningen. Vid befullmäktigande matar personen även in 

ombudets nödvändiga personuppgifter. 
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DATASKYDDSBESKRIVNING 

 

Då en aktieägare anmäler sig per telefon eller per brev antecknar en 

representant för Ahlstrom-Munksjö Oyj de uppgifter aktieägaren lämnat 

manuellt i Euroclear Finland Oy:s elektroniska register. 

 

Rutinmässigt utlämnande av 

uppgifter och översändande av 

uppgifter utanför EU eller EES 

Personuppgifter utlämnas inte rutinmässigt till tredje part eller länder 

utanför EU eller EES. Dock kan den registeransvarige använda tredje 

parter, såsom Euroclear Finland Oy, för att bistå med behandlingen av 

personuppgifter, i samband med vilket personuppgifter kan lämnas ut till 

länder utanför EU eller EES. I dessa fall är en säker behandlingen av 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslag tillförsäkrad 

genom kontraktuella åtaganden.  

 

Vidare kan personuppgifter utlämnas till myndigheter men endast om det 

är nödvändigt och i enlighet med gällande lag.    

 

Principerna för skyddet av 

registret 

Manuellt material lagras i ett utrymme till vilket endast vissa bestämda 

personer har tillträde. 

 

Euroclear Finland Oy ansvarar för det elektroniska registrets tekniska 

underhåll samt för den webbaserade registreringssidan. Dataförbindelsen 

mellan användarens webbläsare och Euroclear Finland Oy:s server är 

SSL-skyddad. Endast vissa bestämda personer har tillgång till systemet 

med hjälp av användar-id och lösen. 

 

Lagringsperiod för 

personuppgifter 

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till 

de ändamål som framgår av denna dataskyddsbeskrivning eller i enlighet 

med de lagringsperioder som framgår av gällande lag.    

 

Den registrerades rättigheter 

 

Den registrerade har en rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har 

registrerats i detta register eller att registret inte innehåller uppgifter om 

honom.  

 

Den registrerade kan även kräva rättelse eller utplåning av personuppgift 

inom de tidsangivelser som framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 

Vidare kan den registrerade kräva att behandlingen av personuppgifter 

utförs med restriktioner i enlighet med de begränsningar som framgår av 

tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 

Frågor och en begäran om att få utöva sina rättigheter skall tillställas: 

Andreas Elving, se kontaktuppgifter ovan. 

 

Den registrerade har rätt att anmäla den registeransvariges behandling 

av personuppgifter hos tillämplig tillsynsmyndighet.  

 

 


