
 
 
 
 
 
 
FISKARS OYJ ABP:S DATASKYDDBESKRIVNING FÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA   
 
Fiskarskoncernen vill säkerställa att dess aktieägare vet vilka personuppgifter bolaget samlar in när 
aktieägare registrerar sig till Fiskars ordinarie bolagsstämma och att aktieägarna förstår sina 
rättigheter med avseende på behandlingen av sina personuppgifter. I denna dataskyddbeskrivning 
förklarar vi syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter samt hur vi har säkerställt att 
aktieägaren har tillbörlig kontroll över sina egna personuppgifter. 
 
1 
Den 
registeransvarige 
och dess 
kontaktuppgifter 

 
Fiskars Oyj Abp (FO-nummer: 0214036-5)) 
 
Tavastvägen 135 A  
00560 Helsingfors 
Finland 
 
Tel. 0204 3910 
 

2 
Kontaktperson 

 
Seija Hänninen 
 
Fiskars Oyj Abp 
Hämeentie 135 A  
00560 Helsingfors 
Finland 
 
seija.hanninen@fiskars.com 
 

3 
Syfte med 
behandlingen av 
personuppgifter 

 
Personuppgifter används enbart med avsikt att organisera och 
dokumentera den ordinarie bolagsstämman, inklusive i samband med 
nödvändiga registreringar. Personuppgifter behövs till exempel för att 
kunna säkerställa den anmäldas identitet och aktieinnehav samt för att 
granska personens rätt att delta i bolagsstämman den 11.3.2021. 
Deltagande i bolagstämman förutsätter att efterfrågade personuppgifter 
uppges. 
 

4 
Lagliga grunder 

 
Behandlingen av personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla bolagets 
rättsliga förpliktelser och därför är behandlingen baserad på den 
registeransvariges lagstadgade skyldighet.  
 

5 
Registrets 
datainnehåll 
 

I samband med bolagsstämman kan följande personuppgifter insamlas och 
behandlas: 

• namn,  
• personbeteckning, FO-nummer 
• kontaktuppgifter 
• anmälningsdag 
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• logguppgifter angående anmälan och röstning 
• värdeandelskontonummer 
• aktie- och röstantal 
• förhandsröster och röstningsinstruktioner 
• eventuella uppgifter om ombud, biträde och fullmakt 
• eventuella övriga uppgifter givna i samband med registreringen 
• tid för ankomst till och lämnande av mötet för mötesdeltagare 

 
6 
Förvaringstiden för 
personuppgifter  

 
Personuppgifter som antecknats i eller bilagts bolagsstämmans 
mötesprotokoll förvaras i enlighet med aktiebolagslagen för en odefinierad 
tid.  
 
I övriga fall förvaras personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att 
uppfylla i denna dataskyddsbeskrivning angivna ändamål, dock för högst 
ett år från stämmans slut.  
 
Här angivna förvaringstider gäller ej för förvaring av motsvarande 
personuppgifter som förvaras för andra ändamål än vad i denna 
dataskyddsbeskrivning nämnts, till exempel som en del av 
aktieägarförteckningen. 
 

7 
Regelmässiga 
informationsskällor 
 

 
Personuppgifterna insamlas i huvudsak från personerna själva (eller från 
dennes ombudsman eller vårdnadshavare). 
 
Information om aktieägande insamlas dock från förteckningen över 
aktieägare som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. 
 

8 
Mottagare av 
personuppgifter 

 
Vid bolagsstämman hålls aktieägarförteckningen, som innehåller 
aktieägarnas namn, kommun och aktie- och röstantal, till påseende. 
 
Personuppgifter överlåts till Euroclear Finland Oy för insamlande av 
uppgifter om aktieägande. Personuppgifter överlåts även åt Innovatics Oy, 
som tekniskt implementerar bolagsstämmans anmälningssystem och 
förhandsröstning, samt åt övriga tjänsteleverantörer som agerar på 
registerhållarens vägnar. Personuppgifter kan även överlåtas till övriga 
företag i Fiskarskoncernen. 
 
Ytterligare kan vi bli tvungna att överlåta dina personuppgifter till 
myndigheterna eller andra tredje parter på grund av tillämpliga lagar, eller 
för att svara på rättsligt förfarande eller annan laglig begäran.   
 

9 
Uppgifternas 
överlåtelse utanför 
EU eller EES 

 
Textmeddelandena till anmälda personer skickas från en schweizisk tjänst. 
Europeiska kommissionen har givit ett beslut om tillräckligheten av skydd 
för personuppgifter i Schweiz. 
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Utöver detta överlåts personuppgifter inte utanför EU eller EES.  
 

10 
Rättigheter 

 
Personer har följande rättigheter med avseende på behandling av 
personuppgifter: 
 

- åtkomst till eller rätt att få en kopia på personuppgifter 
- korrigering av personuppgifter 
- radera uppgifter eller begränsa behandling av dessa 
- rätt att lämna in besvär hos övervakande myndighet i 

medlemslandet där du har ständig boningsort, arbetsplats eller där 
påstådd kränkning av Dataskyddsförordningen inträffat. 
 

Begäran för att använda ovannämnda rättigheter skall ställas till den 
registeransvarige i enlighet med kontaktuppgifterna i punkt 2. 
 

 
 


