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LaatimispäiväLue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa lii tettä.
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Kamux Oyj

Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna

Puh. 0400 629 337

Satu Heikkilä

Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna

0400 629 337, satu.heikkila@kamux.fi

Rekisteri MAR:ssa tarkoitetuista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään sekä heidän 
liiketoimistaan

Rekisterin tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 
596/2014 (MAR) 19 artiklan mukaisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia 
koskevan sääntelyn noudattaminen.

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavat tiedot: 
- Etunimet, sukunimi ja syntymäsukunimi
- Syntymäaika ja kansallinen henkilötunnus
- Kansalaisuus
- Kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot
- Rekisteriin merkityn valtuuttaman tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, postiosoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Johtohenkilö-/lähipiiristatuksen alkamispäivä
- Johtohenkilön asema
- Lähipiiriin kuuluvan osalta lähipiiriin kuulumisen peruste
- Rekisterinpitäjän vastaanottamat liiketoimi-ilmoitukset

Johtohenkilöt ja lähipiiriin kuuluvat henkilöt sekä heidän mahdollisesti valtuuttamansa 
tahot ja yhteyshenkilöt sekä julkiset tietolähteet, kuten kaupparekisteri.
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Tietoja voidaan luovuttaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sen perusteella 
annetussa sääntelyssä tarkoitetuille tahoille, joita voivat olla muun muassa 
Finanssivalvonta ja poliisi.

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteriä ei käsitellä manuaalisesti.

ATK-järjestelmällä käsiteltäviä tietoja säilytetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä 
järjestelmässä siten, että rekisteritietoihin on pääsy vain rajatuilla henkilöillä. 

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä 
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö 
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti 

Mahdollinen vaatimus tietojen korjaamisesta tulee osoittaa rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle. 


