
DATASKYDDSBESKRIVNING 
Anmälningar till Viking Line Abp:s extraordinarie bolagsstämma 22 november 2021 

1. Den personuppgiftsansvarige och kontaktperson 
Viking Line Abp  
Norragatan 4, PB-166, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland 
Tel: +358 18 27000 
FO-nummer: 0144983-8 

Kontaktperson: 
Jonny Lilja 
Tel: +358 18 27767 
jonny.lilja@vikingline.com 

2. Ändamål med behandling av personuppgifter och laglig grund 
Personuppgifter gällande aktieägarna, deras ombud och biträde behandlas för att sammanställa 
anmälningarna till Viking Line Abp:s (”Viking Line”) ordinarie bolagsstämma och för att säkerställa att 
deltagarna har rätt att delta i stämman. Personuppgifter behandlas även för att skriva ut en 
deltagarförteckning, röstlängd och röstsedlar samt för att ordna eventuell röstning. Därutöver kan 
personuppgifter behandlas för andra ändamål som ansluter sig till ordnandet av bolagsstämman. 

En deltagarförteckning kommer att biläggas bolagsstämmoprotokollet. Deltagarförteckningen 
innehåller namnet på de aktieägare som deltar i stämman, namnet på deras ombud och biträde, 
antalet aktier och röster och antalet röstsedlar. 

Aktieägarförteckningen hålls till påseende vid bolagsstämman. Aktieägarförteckningen innehåller 
aktieägarnas namn, adresser samt aktie- och röstmängd.  

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i första hand på Viking Lines rättsliga förpliktelser att 
anordna en ordinarie bolagsstämma samt upprätta en deltagarförteckning i enlighet med den finska 
aktiebolagslagen (624/2006) eller Viking Lines berättigade intresse. Behandlingen av personuppgifter 
är i första hand nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser. I andra hand kan Viking Line komma 
att behandla de registrerades personuppgifter grundat på berättigat intresse, i dessa fall behandlar 
Viking Line personuppgifterna utan att kränka de registrerades grundläggande rättigheter och friheter. 

3. Registrets innehåll och regelmässiga uppgiftskällor 
Personuppgifterna inhämtas i första hand från de registrerade. 

Personuppgifter som behandlas: 

• Namn, personbeteckning, adress, telefonnummer. 
• Värdeandelskontonummer, antal aktier och röster. 
• Information om eventuellt biträde eller ombud samt ombudets personbeteckning. 

I andra hand inhämtas personuppgifter från Viking Lines aktieägarförteckning som upprätthålls av 
Euroclear Finland Ab. Aktieägarnas värdeandelskontonummer används enbart inom Euroclear Finland 
Ab:s system och utlämnas inte till Viking Line. 

Vid anmälan för Viking Line in aktieägarens uppgifter manuellt i Euroclear Finland Ab:s elektroniska 
register. De av aktieägaren angivna personuppgifter jämförs per automatik med 
aktieägarförteckningen för att kunna samla uppgifter om innehav. 

mailto:jonny.lilja@vikingline.com


Vid befullmäktigande inhämtas ombudets personuppgifter från den berörda aktieägaren. 

4. Utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES 
Viking Line utlämnar inte personuppgifter rutinmässigt till tredje part eller länder utanför EU eller EES. 
Personuppgifter kan utlämnas till myndigheter i enlighet med tvingande lagstiftning och endast om 
det är nödvändigt.  

5. Bevarandet av personuppgifter 
Viking Line bevarar personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de 
ändamål som uppgifterna samlades in för enligt denna dataskyddsbeskrivning. Viking Line kan komma 
att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav. Protokoll, deltagarförteckningar och 
övrigt skriftligt material som upprättas inom ramen för den ordinarie bolagsstämman bevaras 
permanent.  

6. Principer för skyddet av personuppgifter 
Viking Line strävar att genom ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder skydda 
personuppgifterna med beaktande av personuppgifternas natur.  

Euroclear Finland Ab ansvarar för det elektroniska registrets underhåll. 

Manuellt material lagras i låsta utrymmen till vilka endast behöriga personer har tillträde. 

7. Den registrerades rättigheter 
Aktieägaren eller en annan enligt denna dataskyddsbeskrivning registrerad person har, i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning, följande rättigheter med avseende på behandling av 
personuppgifter: 

• Rätt till tillgång till information – Aktieägaren eller en annan registrerad har rätt att få tillgång 
till de personuppgifter som berör personen i fråga och behandlas av Viking Line. 

• Rätt till rättelse av information – Aktieägaren eller en annan registrerad har rätt att begära 
Viking Line att rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör 
personen i fråga. 

Aktieägaren eller annan registrerad har även ytterligare rättigheter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning, såsom rätt att begränsa behandling, att invända till behandling och rätt till 
radering av personuppgifter. 

Frågor och en begäran om att få utöva sina rättigheter ska tillställas Jonny Lilja (kontaktuppgifter 
ovan).  

Den registrerade har rätt att anmäla den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter hos 
tillämplig tillsynsmyndighet. 
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