
Tietosuojaseloste 

Henkilötietolaki 523/1999 10 § ja 24 § 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: 

Amer Sports Oyj 

Osoite:  

Amer Sports Oyj 
Konepajankuja 6 
00510 Helsinki 
Puh: 020 712 2500 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Nimi: 
 
Minna Jokinen 
 
Yhteystiedot: 
 
Amer Sports Oyj 
Konepajankuja 6 
00510 Helsinki 
Sähköposti: minna.jokinen@amersports.com  
 

3. Rekisterin nimi 
 
Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ilmoittautumisrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Amer Sports Oyj:n varsinaiseen 

yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy.  

Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja 

tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. 

Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja 

äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen 

pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella 

niistä henkilöistä, jotka saapuvat yhtiökokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja 

kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja 

äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen.  



Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Euroclear Finland Oy:lle. Jos osakkeenomistaja 

ilmoittautuu puhelimitse tai internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen 

teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n 

palvelimelle on SSL-salattu. 

5. Rekisterin tietosisältö 
 

Tämän palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja:  

Nimi, henkilötunnus, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-

osuustilinumero, osake- ja äänimäärät, äänestystiedot. 

Muulla tavalla kuin puhelimitse tai internetin kautta ilmoittauduttaessa, rekisterinpitäjä 

syöttää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään ilmoittautujan henkilötiedot kuten 

kohdassa 6 on todettu. 

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa 

tunnistamisessa eikä sitä luovuteta Amer Sports Oyj:lle. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun 

henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot 

osakasluettelosta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta 

tarvittavat henkilötiedot. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

1. Manuaalinen aineisto 
 

Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy. Kohdassa 4 mainittu 

osallistujaluettelo säilytetään kokouspöytäkirjan liitteenä. 

2. Sähköinen aineisto 
 

Sähköisesti tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on 

käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. 

 

9. Tarkastusoikeus 
 



Osakkeenomistajilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, jotka on talletettu 

rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Osakkeenomistajan, joka haluaa 

tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö edellä kohdassa 2 

mainitulle rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sitä 

vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen virheellisten tietojen korjaamista. 

Rekisteröity voi vaatia ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon korjaamista ottamalla 

yhteyttä kohdassa 2 mainittuun henkilöön ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan 

päättymistä. 

 


