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Tietosuojaseloste, osakkeenomistajien ilmoittautumisrekisteri
Rekisterinpitäjä on Lehto Group Oyj, Voimatie 6 B, 90440 Kempele, Yhteyshenkilönä toimii Markus Kouhi, osoite:
Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, markus.kouhi@lehto.fi.
Rekisterin nimi on Osakkeenomistajien ilmoittautumisrekisteri ja sen tarkoituksena on mahdollistaa Lehto Group
Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. Lehto Groupin tulee kyetä varmistumaan
ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja yhdistämään henkilöllisyys osakeomistukseen sekä näin ollen tarkistaa hänen
oikeutensa osallistua yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy ja
tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Aineistoa ei säilytetä
manuaalisesti.
Lehto Group Oyj käyttää rekisterin tietoja ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
toimenpiteiden suorittamiseen. Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat:
-

nimi
henkilötunnus tai y-tunnus
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
arvo-osuustilin numero
osake- ja äänimäärä
äänestystiedot

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä
sitä luovuteta Lehto Groupille. Lehdolla on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi
yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.
Kun henkilö ilmoittautuu internetin kautta, hän voi syöttää tietoja itsestään. Annetun henkilötunnuksen tai ytunnuksen perusteella järjestelmä kykenee vertaamaan annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon sekä poimimaan ilmoittautujan omistustiedot kyseisestä luettelosta. Sellaisissa tilanteissa,
mikäli henkilö valtuuttaa toisen edustamaan itseään, henkilön tulee syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat
henkilötiedot. Mikäli henkilö ilmoittautuu yhtiölle puhelimitse tai kirjeitse, syöttää Lehto nämä tiedot Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä niitä siirretä EU tai ETA -alueiden ulkopuolelle. Tietoja ei käytetä
myöskään suoramainonta-, etämyynti-, markkinatutkimus- tai mielipidetutkimustarkoituksiin.
Ilmoittautujalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja nähtäville sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietyt virheet yhtiö korjaa
yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Tilinhoitajayhteisöiltä tulleita virheellisiä tietoja yhtiö ei voi korjata.
Korjauspyynnöt pyydämme tekemään riittävän yksilöidysti ja osoittamaan ne yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Käyntiosoite:
Lehto Group Oyj
Voimatie 6 B
90440 Kempele

Sähköinen laskutusosoite:
OVT-tunnus: 003722354432
Operaattori: Enfo Zender Oy
Välittäjätunnus: 003714377140

Laskutusosoite:
Lehto Group Oyj
PL 172
70080 Enfo

Puhelin:
0207 600 900
Y-tunnus:
2235443-2

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@lehto.fi
Internet:
www.lehto.fi

