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REKISTERIN NIMI
Ilmoittautumiset Qt Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa Qt Group Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen
yhtiökokoukseen.
Henkilötietoja kerätään, jotta osakkeenomistaja pystyy tunnistautumaan ilmoittautumisen tekemiseksi ja jotta
Qt Group Oyj pystyy tunnistamaan kyseisen ilmoittautumisen ja osakkeenomistajan omistuksen.
Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen.
Qt Group Oyj säilyttää tietoja yhtiökokouksen jälkeen yhden (1) vuoden ajan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tähän rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:
-

Henkilön nimi

-

henkilötunnus

-

osoite

-

puhelinnumero

-

sähköpostiosoite

-

arvo-osuustili

-

osake- ja äänimäärät

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen
teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSlsalattu. Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa
tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Qt Group Oyj:lle.
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SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun henkilötunnuksen
perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Qt Group Oyj:n
osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistutiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan
osakkeenomistaja syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N/ETA:N
ULKOPUOLELLE
Ei siirretä/luovuteta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.
Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen
teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSLsalattu. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

TARKASTUSOIKEUS
Tämä rekisteroseloste on nähtävillä Qt Group Oyj:n kotisivuilla osoitteessa
https://investors.qt.io/fi/governance/general-meetings/annual-general-meeting-2019/
Osakkeenomistajalla on oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä häntä itseään koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu, tai ettei rekisteriin ole tallennettu häntä koskevia tietoja.
Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle osakkeenomistajalle reksiterin säännönmukaiset
tietolähteet sekä se, mihin rekisterin tietoja käytetään.
Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö
rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalla henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi
vaatia ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteristä
vastaavaan henkilöön ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.
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