TIETOSUOJASELOSTE
Restamax Oyj

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: ___31.3.2017_____

1. Rekisterinpitäjä

Restamax Oyj
Y-tunnus: 1952494-7
Postiosoite:
Hatanpään valtatie 1 B
33100 TAMPERE
Käyntiosoite:
Verkatehtaankatu 2
33100 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami-Petteri Rajala
Controller
Restamax Oyj
sami-petteri.rajala@ravintola.fi
+358 (0) 40 671 4257
Hatanpään valtatie 1 B
33100 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

Restamax Oyj:n 26.4.2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
ilmoittautujat.

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Osakkeenomistajien ja näiden valtuuttamien henkilöiden henkilötietoja
käsitellään 26.4.2017 Restamax Oyj:n järjestettävään varsinaisen
yhtiökokouksen ilmoittautumisen keräämiseen. Henkilötietoja käytetään myös
osallistujaluettelon sekä ääniluettelon tulostamiseksi sekä mahdollisten
äänestyslipukkeiden ja äänestyksen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Näiden
lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää muuhun käyttötarkoitukseen
yhtiökokouksessa.

(Jos henkilötietojen käsittely on
ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää
maininta tähän kohtaan.)

Yhtiökokouksessa on nähtävillä koko Restamax Oyj:n osakasluettelo, josta
selviää osakkeenomistajien nimet, osoitteet sekä osake- ja äänimäärä
Osallistujaluettelo tulee olemaan yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteenä. Luettelo
sisältää kokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien nimet, mahdollisten
asiamiesten ja avustajien nimet, osake- ja äänimäärät sekä mahdollisten
äänilippujen numerot.
Restamax Oyj ei tule hyödyntämään tai käyttämään hyväkseen henkilötietoja
muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä yhtiökokouksessa tarvitsee.
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5. Rekisterin tietosisältö

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu/ennakkoäänestää internetin kautta, Euroclear
Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys
käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän
palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja:
 nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvoosuustilinumero, osake- ja äänimäärät, äänestystiedot
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Restamax Oyj:lle. Restamax
Oyj:llä on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi
yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään Restamax Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan
omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös
valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei tulla luovuttamaan.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Muutoin kuin internetin kautta tapahtuva
ilmoittautuminen, kirjataan manuaalisesti Restamax Oyj:n ja Euroclear Finland
Oy:n edustajien toimesta sähköiseen järjestelmään ilmoittautujan luovuttamien
tietojen mukaisesti. Kaikki manuaalinen aineisto tuhotaan yhtiökokouksen
jälkeen.
B. ATK:lle talletetut tiedot: Kaikki järjestelmään syötetyt tiedot ja tietokanta
ovat suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoliikenneyhteys käyttäjän
selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Lisäksi
tallennettuihin tietoihin pääsy on ainoastaan niihin oikeutetuilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja rekisterissä on, tai saada varmistus siitä, ettei häntä koskevia tietoja ole
tallennettu rekisteriin. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot,
pyydetään lähettämään tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö osoitteeseen Restamax
Oyj, Hatanpään Valtatie 1 B, 33100 Tampere tai sami-petteri.rajala@ravintola.fi.

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla on oikeus vaatia, että Restamax Oyj korjaa,
poistaa tai täydentää virheellisen, puutteellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman
tiedon häntä koskevissa rekisteritiedoissa. Kirjallinen korjaamispyyntö pyydetään
lähettämään osoitteeseen Restamax Oyj, Hatanpään Valtatie 1 B, 33100 Tampere
tai sami-petteri.rajala@ravintola.fi.

