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Hankekohtaiset sisäpiiriluettelot tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä
Pihlajalinna Oyj (y-2617455-1)
Kehräsaari B
33200 Tampere
p. 010 312 010

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Marko Savolainen
Pihlajalinna Oyj
Kehräsaari B
33200 Tampere
marko.savolainen@pihlajalinna.fi
+358 40 019 5213

3. Rekisterin nimi

Hankekohtaiset sisäpiiriluettelot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Soveltuvan lainsäädännön, Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU 596/2014) MAR), Nasdaq
Helsinki Oy:n sekä Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti Pihlajalinna Oyj pitää hankekohtaista
sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, joilla toteutuessaan todennäköisesti olisi huomattava
vaikutus Pihlajalinnan rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten hintaan. Hanke eroaa
selvästi yrityksen tavallisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta.

5. Rekisterin tietosisältö

Jokainen henkilö, joka saa hankkeeseen (tiettyyn sisäpiiritietoon) liittyvää sisäpiiritietoa, merkitään
hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Mikäli sisäpiiritietoa annetaan Pihlajalinna-konsernin
ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), yhtiö pyytää näitä tahoja
ylläpitämään tarvittavaa sisäpiiriluetteloa tiedon saaneista.

Rekisteri sisältää soveltuvan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti sisäpiiriläisen
tiedot henkilötunnuksineen ja yhteystietoineen, sisäpiiriläisen tehtävän ja syyn, miksi kyseinen
henkilö on sisällytetty sisäpiiriluetteloon sekä päivämäärä ja kellonajan, jolloin henkilö on saanut
pääsyn sisäpiiritietoon ja jolloin henkilön pääsy sisäpiiritietoon on päättynyt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään henkilöiltä itseltään.

Sire-palveluun sisältyvät henkilötiedot säilytetään viisi (5) vuotta tiedon merkitsemisestä lähtien.
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Sire-palvelun osalta rekisterinpitäjänä toimii yhtiö itse. Euroclear Finland Oy toimii henkilötietojen 
käsittelijänä. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisteripalvelussa 
(Sire-palvelu). Luettelot eivät ole julkisia.  
 
Tietoja ei luovuteta viranomaistahoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on oikeus saada 
viipymättä pyynnöstä tietoja yhtiön sisäpiiriasioista.  
 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta.  
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kassakaapissa ja on saatavilla vain tietoon 
oikeutetuille, määrätyille henkilöille.  
 

B. Sähköinen aineisto 
Sähköinen aineisto säilytetään Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisteripalvelussa. 
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. 
Tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on 
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.  
 

10. Tarkastusoikeus  

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Henkilön, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on 
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.  
 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 
vaatimuksesta oikaistava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  


