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Dataskyddsbeskrivning 
 

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver behandlingen av personuppgifter i samband med 

Fifax Abp:s bolagsstämma.  

 

Uppdaterad 30.3.2022 

 

 

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 

Namn   Fifax Abp 

Adress   Industrivägen 115; 22270 Eckerö 

FO-nummer  2453290-9 

Kontaktperson Linda Lindroos 

Kontaktuppgift Linda.Lindroos (a) fifax.ax 

 

 

2. Registrets namn 

Register för Fifax Abp:s bolagsstämma. 

 

 

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att göra det möjligt för den 

personuppgiftsansvarige att hålla sin bolagsstämma på ett lagenligt sätt. 

 

Personuppgifter behandlas endast för nödvändiga syften i samband med bolagsstämman, 

till exempel för att verifiera deltagarnas identitet och rätt att delta i bolagsstämman, för att 

sammanställa en deltagarförteckning, röstlängd och röstsedlar för stämman, för att 

arrangera röstningen samt för att hantera frågor som lämnas in på förhand och begäranden 

om att uttala sig på stämman. 

 

Innovatics Oy ansvarar för bolagsstämmans anmälningssystem och det tekniska 

genomförandet av förhandsröstningen. Aktieägarförteckningen upprätthålls av Euroclear 

Finland Oy. 

 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den personuppgiftsansvariges rättsliga 

förpliktelser. 

 

4. Personuppgifter som behandlas 

Personuppgifter som behandlas inkluderar aktieägarens och eventuell företrädares namn, 

personbeteckning och/eller FO-nummer, adress, kontaktuppgifter, antal aktier och röstetal, 

röstningsuppgifter, identifieringsmetod, representationsgrund, anmälningsdatum samt 

eventuella uppgifter om biträden, fullmakter, förhandsfrågor och andra tilläggsuppgifter 

som lämnats i samband med anmälan. Dessutom dokumenteras tiden då deltagare kommer 

till och lämnar bolagsstämman. För tjänstens tekniska drift och uppföljning sparas des-

sutom logguppgifter om anmälningar och röstning samt användarens IP-adress.  
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Registret inkluderar aktieägarförteckningen som Euroclear Finland sammanställt för bo-

lagsstämman, som bland annat innehåller aktieägarens namn, personbeteckning/FOnum-

mer, adress och aktieinnehav.  

 

Registret inkluderar en tillfällig aktieägarförteckning som Euroclear Finland sammanställt 

för bolagsstämman, som inkluderar uppgifter om ägare till förvaltarregistrerade aktier som 

anmält sig till bolagsstämman, samt deras aktieinnehav. 

 

 

 

5. Regelbundna informationskällor 

Personuppgifter samlas i regel in från personen själv eller dennes företrädare i samband 

med anmälan till bolagsstämman. Vid anmälan per e-post, post eller telefon matar den per-

sonuppgiftsansvarige eller Innovatics Oy in deltagarens personuppgifter och förhandsröster 

i registret.  

 

Utifrån de personuppgifter som lämnats vid anmälan kontrollerar Innovatics Oy ak-

tieägarens aktieinnehav från den av Euroclear Finland Oy sammanställda aktieägarförteck-

ningen på bolagsstämmans avstämningsdag.  

 

Innovatics Oy matar in röstningsanvisningarna från ägare till förvaltarregistrerade aktier 

som på bolagsstämman representeras av kontoförande institut.  

 

 

 

6. Utlämnande av personuppgifter 

En deltagarförteckning för bolagsstämman och sammandrag av röstningen sammanställs 

utifrån uppgifterna i registret och inkluderas som bilaga till bolagsstämmans protokoll.  

 

Aktieägarförteckningen läggs fram på bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och 

inkluderar aktieägarnas namn, kommun samt aktieinnehav och röstetal på stämmans 

avstämningsdag. Förteckningen inkluderar även uppgifter om ägare till förvaltarregis-

trerade aktier som tillfälligt införts i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman. 

 

7. Överföring av uppgifter till tredje parter eller utanför EU eller Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet  

Uppgifter i registret kan lämnas ut till tredje parter som deltar i att arrangera bolagsstäm-

man och som behöver uppgifter från registret i sin verksamhet. Uppgifter lämnas inte ut i 

kommersiella syften.  

 

SMS till anmälda deltagare skickas via en schweizisk tjänst. I övrigt överförs eller lämnas 

inga uppgifter ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

 

8. Principer för skydd av registret 

Fysiskt material förvaras i låsta lokaler som endast personer som har åtkomsträtt till 

uppgifterna har tillträde till.  
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Elektroniskt material förvaras i en datorhall som uppfyller kraven för behandling av per-

sonuppgifter. Kommunikationen mellan användarens webbläsare och servern är krypterad. 

Endast ett begränsat antal anställda hos den personuppgiftsansvarige och dess underle-

verantörer som behöver behandla uppgifterna för att arrangera bolagsstämman har tillgång 

till registret. 

 

9. Förvaring och radering av personuppgifter 

Innovatics Oy förvarar personuppgifter i högst ett år efter att bolagsstämman avslutats. Eu-

roclear Finland Oy förvarar personuppgifter i högst fyra månader efter att bolagsstämman 

avslutats.  

 

Bolagsstämmans protokoll och den bifogade röstlängden förvaras permanent. Protokollet 

inkluderar namn på aktieägare som deltagit i bolagsstämman, namn på eventuella ombud 

och biträden, aktieinnehav och röstetal samt röstsedlarnas nummer.  

 

Övriga uppgifter förstörs när de inte längre behövs för att sammanställa protokollet eller 

verifiera att uppgifterna stämmer. 

 

10. Den registrerades rättigheter  

Den registrerade har rätt att få information om sina personuppgifter som sparats i registret. 

Den registrerade har rätt att begära rättelse, radering eller komplettering av sina uppgifter. 

Eventuella förfrågningar ska skickas skriftligen till kontaktpersonen som anges i punkt 1.  

 

Registrerade som har anmärkningar kring behandlingen av personuppgifter har rätt att 

lämna in klagomål till Dataskyddsombudsmannen. Anvisningar om detta finns på 

Dataskyddsombudsmannens webbplats på https://tietosuoja.fi/.  

 


