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REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolaki (523/99) 10 § 
 

Laatimispäivämäärä: 23.6.2016 
 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Konecranes Oyj 
 

 
 
Yhteystiedot 
Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää, Finland 
+358 (0)20 427 11 

 
 
2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

 
Nimi 
Pia Rapila 

 

 
 
Yhteystiedot 
Konecranes Oyj, PL 661, Koneenkatu 8, 05801 Hyvinkää, Suomi 
+358 (0)20 427 2028, pia.rapila@konecranes.com 

 
3. Rekisterin nimi 

 

 
Rekisteri johtotehtävissä toimivista henkilöistä (“Johtohenkilöt”) ja heidän 
lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä (“Lähipiiriläiset”) sekä näiden henkilöiden 
tekemistä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisista, 
liiketapahtumista. 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 
 

 
Tarkoituksena on kerätä tietoja Johtohenkilöistä, heidän Lähipiiriläisistään 
sekä heidän liiketoimistaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU 
596/2014) ja Nasdaq Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeen 2016 mukaisesti.  
 
Käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin kohdat 4, 
5 ja 6 ja 13 § 1 momentin kohta 1. 
 

 

5. Rekisterin tietosisältö  
 
 

 

Rekisteriin merkitään seuraavat Johtajien ja heidän Lähipiiriläistensä tiedot: 
 

- Nimi (etunimet ja sukunimi) 
- Johtohenkilön asema 
- Henkilötunnus tai syntymäaika (luonnollinen henkilö), tai y-tunnus 

(oikeushenkilö) tai vastaava tieto, jollei y-tunnusta ole saatavilla 
- Lähipiiriläisyyden peruste 
- Johtohenkilö-/lähipiiriaseman alkamispäivä 
- Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite) 
- Rekisteröidyltä henkilöltä vastaanotetut liiketoimi-ilmoitukset sekä 

niiden liitteet 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet * 

 
Tiedot saadaan Johtohenkilöltä ja hänen Lähipiiriläiseltään ja julkista 
tietolähteistä kuten Kaupparekisteri ja Yritystietojärjestelmä. 



 

 

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO              MALLILOMAKE               25.11.2004 
puh. 010 36 66700 (vaihde)     
puh. 010 36 16670 (neuvonta klo 9.00  – 15.00)   telefax 010 36 66735      www.tietosuoja.fi 

 

  

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

 
Henkilötietoja tietoja annetaan vain, kun laki sitä edellyttää. Henkilötietoja 
voidaan ilmaista Konecranes-konserniin kuuluvien yhtiöiden kesken ja 
viranomaisille aina kulloinkin sovellettavien lakien mukaisesti ja ulkopuolisille 
tietojenkäsittelijöille (alihankkijat tai toimittajat, joista osa voi sijaita 
kolmansissa maissa, jotka eivät tarjoa EU-direktiivissä 95/46/EY tarkoitettua 
riittävää tietosuojan yleistasoa) noudattaen asianmukaisia 
sopimusjärjestelyitä, joita sovellettava lainsäädäntö edellyttää, henkilötietojen 
laillisen ja asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi.  
 
Henkilötietoja siirretään EU:n ja/tai ETA ulkopuolelle ainoastaan lainsäädännön 
sallimissa puitteissa. 
 

 
8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

 
A. Manuaalinen aineisto 
Rekisteritietoja ei käsitellä manuaalisesti. 
 
B. ATK:lle tallennetut tiedot 
Sähköiset tiedot tallennetaan verkkolevylle yhtiön palvelimilla ja 
tietojenkäsittelijöiden palvelimille. Vain rekisterinpitäjällä, lakiasiainjohtajalla 
ja heidän väliaikaisillä sijaisillaan tai hallinnoijilla on pääsy verkkolevylle. 
 
Henkilötiedot on suojattu teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, niin ettei 
henkilötietoihin voi päästä käsiksi vahingossa ja/tai laittomasti, eikä tietoja voi 
muuttaa, tuhota tai käsitellä muuten, mukaan lukien tietojen luvaton 
luovuttaminen ja henkilötietojen siirto. 
 
Tällaisia toimenpiteitä ovat vähintään toimivat palomuuri-järjestelyt sekä 
turvallisten ja valvottujen laitteiden ja palvelinhuoneiden käyttö.  
 
Tietoturva vaatimuksia valvotaan asianmukaisesti IT-järjestelmän käytön 
hallinnalla ja valvomalla pääsyä tietojärjestelmiin. Henkilötietoihin on pääsy 
vain Konecranesin sisäisen verkon kautta. Henkilötietojen käsittelyn osallistuva 
henkilökunta on koulutettu ja asianmukaisesti ohjeistettu tietosuoja- ja 
tietoturva-asioista. 
 

 
9. Käyttäjän oikeudet 
 

 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa yhtiön hallussa olevat 
henkilötiedot ja korjata tai poistaa epätäydellisiä, virheellisiä tai vanhentuneita 
henkilötietoja. Tätä varten rekisteröity henkilö voi tarvittaessa ja sovellettavan 
lain mukaisesti, käyttää näitä oikeuksia ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin 
yhteyshenkilöihin. 
 
Rekisteröidyn henkilön on huomioitava, että sovellettava laki voi sisältää 
rajoituksia ja muita ehtoja, jotka koskevat edellä mainittuja oikeuksia. 

 

* HetiL 10 ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä 
rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.  


