TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Cargotec Oyj
PL 61, 00501 Helsinki
Puh 020 777 4000
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henriikka Paananen
henriikka.paananen@cargotec.com
Puh 020 777 4051
3. Rekisterin nimi
Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 ilmoittautuneet.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään henkilöiltä, jotka ilmoittautuvat Cargotec Oyj:n vuoden 2018 varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Tietoja kerätään, jotta Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat voisivat ilmoittautua
yhtiökokoukseen ja jotta voitaisiin varmistaa kunkin ilmoittautujan henkilöllisyys sekä tarkistaa
hänen olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Tämän lisäksi tietoja käytetään
yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänestyslippujen tulostamiseksi sekä
mahdollisten äänestysten järjestämiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujaluettelo,
joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen.
Teknisesti yhtiökokousjärjestelmän toteuttaa Euroclear Finland Oy sekä myös ylläpitää sitä.
Euroclear Finland Oy tallentaa ilmoittautumissivuston käyttämisestä syntyviä lokitietoja ja voi
käyttää niitä järjestelmän tekniseen valvontaan, toiminnan luotettavuuden turvaamiseen ja
käyttötilastointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Palvelun kautta voidaan kerätä seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät. Jos osakkeenomistaja
ei ilmoittaudu internetin kautta, syöttää rekisterinpitäjä ilmoittajan henkilötiedot järjestelmään.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautujan antaman henkilötunnuksen perusteella ilmoittautumisjärjestelmä vertaa annettuja
tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Cargotec Oyj:n osakasluetteloon ja poimii
ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös
valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot ilmoittautumisjärjestelmään.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.
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8. Rekisterin suojaamisen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland ja tietoliikenneyhteys käyttäjän
selaimelta Euroclear Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Ilmoittautumisjärjestelmä on suojattu
teknisellä tietosuojalla, joka koostuu muun muassa tietoliikenteen salakirjoituksesta, sanomien
eheyden valvonnasta ja käyttäjän tunnistamisesta. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttöoikeudet
ilmoittautumisjärjestelmään tallennettuihin tietoihin ja lisäksi järjestelmä on suojattu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
9. Yhteydenotot
Teillä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys rekisterinpitäjään tarkistaaksenne tietojenne
oikeellisuus. Korjaamme tai poistamme pyynnöstänne kaikki puutteelliset, epätarkat tai
vanhentuneet Teitä koskevat tiedot. Lisätietoja varten pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan
yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

