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Olvi Oyj:n tietosuojaseloste  
 

1. Yleistä 

 

 Rekisterin nimi 
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR EU 596/2014) mukainen lähipiiri- ja sisäpiirirekisteri 
 

 Rekisterinpitäjä  
o Olvi Oyj (0170318-9) 
o Olvitie 1-4, 74100 Iisalmi 
o Puhelin 029 000 1050 
o Sähköposti mari.komulainen@olvi.fi 
o Yhteyshenkilö Mari Komulainen 

 

 Olvi Oyj on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta 
soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä käsittelemään 
henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  
 

 ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen 
lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 Tietoja käytetään markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU 596/2014) 19 artiklan mukaisen 

johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevan säätelyn noudattamiseen ja valvomiseen. 

3. Rekisterin tietosisältö 

 Johtohenkilöiden ja lähipiirin osalta rekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, asema, henkilötunnus, 

lähipiiriläisen osalta lähipiiriperuste, johtohenkilö- / lähipiiristatuksen alkamispäivä, yhteystiedot 

(puhelinnumero, sähköposti ja postiosoite) sekä rekisteröidyltä vastaanotetut ja julkistetut liiketoimi-

ilmoitukset. 

4. Tietolähteet 

 Ensisijaisena tietolähteenä ovat johtohenkilö ja hänen lähipiiriinsä kuuluvan antamat tiedot. 

 Julkiset tietolähteet: Kaupparekisteri ja YTH, Nasdaq OMQ Helsinki, Euroclear Finland Oy, 

Finanssivalvonta 
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5. Tietojen luovuttaminen 
 

 Tietoja voidaan luovuttaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sen perusteella annetussa säätelyssä 
tarkoitetuille tahoille mm. Finanssivalvonta ja poliisi. 

 Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- tai suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

7. Rekisterin suojaus 
 

 Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisteritietoja 
sisältävään järjestelmään on pääsy ainoastaan talousviestinnästä vastaavalla assistentilla, Olvi Oyj:n 
hallituksen sihteerillä ja sisäpiiriasioista vastaavalla johtajalla. 

 Henkilörekisteriä ei käsitellä manuaalisesti.  
 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

 Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön 
vaatimuksia. 

 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Olvi Oyj:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot. 

 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi 
tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. 

 

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen. 

 Noudatamme arkistoinnin ja hävittämisen osalta kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön 
vaatimuksia. 

 Yhteystiedot poistetaan rekisteristä välittömästi lähi- ja/tai sisäpiiriperusteen rauettua. 
 

10. Seurannan järjestäminen, ongelmista ja puutteista ilmoittaminen 

 Ilmoitamme rekisteriin kohdistuvista mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista 
tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai rekisteröidylle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.  

 


