Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

29.6.2016

Nimi (y-tunnus)

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 0214720-9
Osoite

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

010 230 8000
Nimi

2
Marjut Kurvinen
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

010 309 2525, marjut.kurvinen@laakkonen.fi
3
Rekisterin
nimi

Rekisteri markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista johtohenkilöistä, heidän
lähipiiristään sekä liiketoimistaan

4
Rekisterin tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU)
Henkilötietojen käsittelyn 596/2014) 19 artiklan mukaisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia
tarkoitus
koskevan sääntelyn noudattaminen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Johtohenkilön ja lähipiirin osalta rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
- Nimi
- Johtohenkilön asema
- Luonnollisen henkilön syntymäaika ja oikeushenkilön y-tunnus (tai vastaava ulkomainen
tunnus)
- Lähipiiriläisen osalta lähipiiriläisyyden peruste
- Johtohenkilö-/lähipiiristatuksen alkamispäivä
- Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
- Rekisteröidyltä vastaanotetut ja julkistetut liiketoimi-ilmoitukset.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Johtohenkilö itse ja hänen lähipiirinsä sekä julkiset tietolähteet kuten Kaupparekisteri ja
Yritystietojärjestelmä.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja voidaan luovuttaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sen perusteella
Tietojen
säännönmu- annetussa sääntelyssä tarkoitetuille tahoille, joita voivat olla muun muassa
kaiset luovu- Finanssivalvonta ja Poliisi.
tukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU / ETA-alueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei käsitellä manuaalisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK-järjestelmällä käsiteltäviä tietoja säilytetään verkkolevyllä siten, että rekisteritietoja
sisältävään verkkolevykansioon on pääsy ainoastaan Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
johdon sihteerillä ja talousjohtajalla.

10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä
koskevia tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Em. pyyntö tulee toimittaa yllä mainitulle
yhteyshenkilölle.
Mahdollinen vaatimus tietojen korjaamisesta tulee osoittaa rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

