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1. Rekisterinpitäjä Ilkka Oyj
Koulukatu 10
60100 Seinäjoki
Puh. 06 247 7100

Y-tunnus 0182140-9

2. Rekisteristä
vastaava henkilö

Talousjohtaja Seija Peitso
Ilkka Oyj
PL 60
60101 Seinäjoki
Sähköposti: seija.peitso@ilkka.com

3. Rekisterin nimi Ilkka Oyj:n rekisteri Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa
tarkoitetuista johtohenkilöistä, heidän lähipiireistään sekä liiketoimistaan

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on Markkinoiden väärinkäytöstä
annetun asetuksen ((EU) 596/2014) 19 artiklan mukaisen
johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevan sääntelyn
noudattaminen.

Yhtiö ei luovuta annettuja tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö Johtohenkilön ja lähipiirin osalta rekisteriin merkitään:
nimi, henkilötunnus tai oikeushenkilön y-tunnus, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, työnantajan nimi ja osoite, johtohenkilön asema,
lähipiiriläisen osalta lähipiiriläisyyden peruste,
johtohenkilön/lähipiiriläisyyden alkamis- ja päättymispäivä, rekisteröidyiltä
vastaanotetut ja julkistetut liiketoimi-ilmoitukset.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Johtohenkilö itse ja hänen lähipiirinsä, sekä julkiset tietolähteet esim.
kaupparekisteri ja yritystietojärjestelmä.

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

Tietoja voidaan luovuttaa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sen
perusteella annetussa sääntelyssä tarkoitetuille tahoille kuten esim.
Finanssivalvonnalle ja poliisille.

Tietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle
on SSL-salattu. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja
salasanan avulla pääsy järjestelmään.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Tämä Tietosuoja- ja rekisteriseloste on osakkeenomistajien nähtävillä
osoitteessa: www.ilkka.com

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan
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saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on tallennettu tai,
ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Jokainen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä
kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Tarkastuspyyntö osoitetaan: Seija Peitso, ks. yhteystiedot yllä

10. Tiedon korjaaminen
ja tiedon korjaamisen
toteaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista.
Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan: Seija Peitso, ks. yhteystiedot yllä.
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