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Behandling av personuppgifter vid bolagsstämma  
 

Alandias ansvar för personuppgifterna  

Alandia är ensamt ansvarig för personuppgifterna. Till den del personuppgifter lagras i 
Microsofts system är Alandia personuppgiftsansvarig och Microsoft personuppgiftsbiträde. 
 

Personuppgifter och behandling av dem  

I samband med, under förberedelserna inför samt i det efterföljande arbetet efter 
bolagsstämman behandlar Alandia följande kategorier av personuppgifter: 
 

• kontaktinformation (t.ex. namn, titel, adress, telefonnummer och email); 

• identifieringsuppgifter (t.ex. födelsedatum och personnummer); 

• finansiell information (t.ex. rösträtt på bolagsstämman, information gällande 

• aktieägande och rättigheter kopplade till ägandet); 

• fotografier, videoinspelningar och ljudupptagningar, i den mån Alandia ha så 
beslutat; 

• information om vem företrädare i de fall en aktieägare företräds med stöd av 
fullmakt; 

• information om biträde, i de fall aktieägare eller ombud anmäler biträde(n); 

• information om hur aktieägare har röstat, t.ex vid rösträkning om antalet röster 
kan kopplas till aktieägare baserat på antalet röster  

• anteckningar i stämmoprotokollet (t.ex. anmälan om avvikande mening eller 
vid utövandet av aktieägarrättigheter om att lämna förslag, uttala sig eller 
ställa frågor under bolagsstämman). 

 

Syfte samt laglig grund 

Alandias syfte med insamlingen och behandlingen av personuppgifterna är att genomföra 
bolagsstämman samt att denna utförs i enlighet med gällande lagar och regler. Den lagliga 
grunden är Alandias skyldighet att uppfylla rättsliga förpliktelser eller Alandias berättigade 
intresse, och det intresset är inte underordnat de registrerades intresse att inte få sina 
personuppgifter behandlade och det kränker inte heller den registrerades grundläggande 
skydd mot behandling av sina personuppgifter. 
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Sparande av personuppgifterna 
 
Personuppgifter sparas så länge som är nödvändigt med hänsyn till syftet för behandlingen, 
om inte annat krävs eller är tillåtet enligt gällande lagar och regler. Personuppgifter som 
enbart behandlas för att genomföra bolagsstämman kommer i normalfallet att raderas kort 
efter att bolagsstämman avslutats. Digitala upptagningar som t.ex. videoupptagningar 
kommer endast sparas under den tid som klander mot bolagsstämmobeslut kan föras eller 
även tiden efter denna om klander har förts mot bolagsstämmobeslut. 
 

Personuppgifternas ursprung  
 
Personuppgifterna kommer från den registrerade själv, ombud, offentliga register eller 
Euroclear.  
 

Delande av personuppgifter 
 
Alandia kan komma att dela personuppgifter till andra i den mån det är nödvändigt före, 
under eller efter bolagsstämman. Dessa kan vara myndigheter, domstolar eller andra tredje 
parter som till exempel advokatbyråer.  
 

Registrerades rättigheter samt datasäkerhet  
 
Den registrerades rättigheter samt med vilken datasäkerhet Alandia behandlas 
personuppgifter följer av Alandias Personuppgiftspolicy på hemsidan, vänligen klicka här för 
att ta del av den. 
 
 
 
 

https://alandia.se/om-alandia/juridisk-information/personuppgiftspolicy/

