
 

 

DATASKYDDSBESKRIVNING 

(registerbeskrivning och informeringsdokument kombinerade) 

enligt 10 och 24 § personuppgiftslagen (523/1999) 

Datum: den 2 februari 2018 

 
1. Den registeransvarige Fortum Abp 

PB 100, 00048 FORTUM 

Finland 

 

2. Registerärendenas 

handläggare och/eller 

kontaktperson 

Legal Counsel Anni Savelius 

Tel. +358 (0)10 45 11 

Fortum Abp 

PB 100, 00048 FORTUM 

Finland 

 

3. Registrets namn Anmälningar till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 

 

4. Syftet med behandlingen av 

personuppgifter / registrets 

användningsändamål 

Personuppgifter insamlas då personen anmäler sig via internet till Fortum Abp:s 

ordinarie bolagsstämma 2018. Personuppgifter behövs för att bestyrka identiteten hos 

person som anmäler sig samt för att kontrollera att personen är berättigad att delta i 

bolagsstämman som hålls den 28 mars 2018. Användningen av registret upphör efter 

bolagsstämman, och uppgifterna avlägsnas from datasystemet tre månader efter dagen 

för bolagsstämman.  

 

5. Registrets datainnehåll Då aktieägare anmäler sig på internet fungerar Euroclear Finland Ab som teknisk 

leverantör av datainsamlingen. Dataförbindelsen mellan användarens webbläsare och 

Euroclear Finland Ab:s server är SSL-krypterad. Inom tjänsten kan följande persondata 

insamlas för identifikation: namn, personsignum, adress, telefonnummer, e-postadress, 

nummer på värdeandelskonto. 

När en aktieägare anmäler sig per telefon fungerar Elisa Abp som tjänsteleverantör och 

lämnar den information som krävs för anmälning på aktieägarnas vägnar till tjänsten som 

tillhandahålls av Euroclear Finland Ab. 

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor Aktieägare som anmäler sig på internet fyller själv i sina personuppgifter. När en 

aktiägare anmäler sig per telefon fungerar Elisa Abp som tjänsteleverantör och samlar sen 

information som krävs för en anmälning.  

Systemet jämför med hjälp av personsignum uppgivna data med det aktieägarregister som 

förvaltas av Euroclear Finland Ab, samt extraherar motsvarande uppgifter om 

aktieinnehav ur registret. 

 

7. Regelmässigt utlämnande och 

översändande av uppgifter 

utanför 

 

Uppgifter utlämnas eller översänds inte. 

8. Principerna för skyddet av 

registret 

Vid förverkligandet av anmälningssystemet har använts tekniska dataskydd som 

ombesörjer integriteten av inmatade uppgifter samt begränsar åtkomsten till endast 

auktoriserade personer. Till de tekniska dataskydden hör bland andra kryptering av 

dataförbindelse, meddelandetrafikens integritetskontroll samt identifikation av användare. 

Anmälningssystemet har planerats för att motstå hot på internet såsom 

överbelastningsattacker och malware (elakartad kod). 

 

9. Rätt till insyn och utövande  av 

rätten till insyn 

Var och en har rätt att få granska uppgifter i registret som berör en själv. 

Granskningsrätten är kostnadsfri en gång under anmälningstiden. Granskningsförfrågan 

skall göras skriftligen per egenhändigt undertecknat brev eller personligen hos den 

registeransvarige. Granskningsförfrågan riktas till Fortum Abp:s Legal Counsel Anni 

Savelius, kontaktuppgifter enligt punkt 2.  

 

10. Rättelse av en uppgift och 

utövande av rättelsen av en 

uppgift 

 

Var och en har rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter i registret som berör en 

själv. Förfrågan om korrigering bör göras skriftligen och tillräckligt detaljerat. Förfrågan 

om korrigering riktas till Fortum Abp:s Legal Counsel Anni Savelius, kontaktuppgifter 

enligt punkt 2.  

 

 


