INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNT
Denna Integritetspolicy ska gälla för Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 samt dess
dotterbolag (”Bolaget”). Syftet är att förklara hur Bolaget samlar in och använder personuppgifter om dig i
din egenskap av anställd, uppdragstagare (inklusive styrelseledamot), arbetssökande och aktieägare eller
representant för aktieägare (eller innehavare/representant för innehavare av andra finansiella instrument
som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier), nedan ”aktieägare”.
Personuppgifter är sådan information som kan identifiera en person till exempel namn, personnummer
och adress.
Integritetspolicyn kan komma att revideras eller uppdateras om så är påkallat av förändring i Bolagets
verksamhet eller gällande regelverk.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att behandlingen sker
i enlighet med tillämplig lagstiftning.
PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
I det fall Bolaget anlitar externa parter för att utföra vissa tjänster, till exempel IT-leverantörer eller
leverantör av HR-tjänst så agerar dessa leverantörer som Bolagets personuppgiftsbiträde. Bolaget anlitar
endast personuppgiftsbiträde för de ändamål som är förenliga med de ändamål Bolaget själv har för
behandlingen.
AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
För behandlingen av personuppgifter i avstämningsregistret är den centrala värdepappersförvararen,
Euroclear Sweden AB (publ), personuppgiftsansvarig.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?
Dina personuppgifter kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du företräder.
Personuppgifter om dig som aktieägare som innefattas i avstämningsregistret kan också komma att
överlämnas till oss från Euroclear.
Bolaget behandlar bland annat följande personuppgifter:
-postadress;

aktier eller andra finansiella instrument; och

avstämningsregistret.
Bolaget kan även komma att behandla övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du
företräder eller som omfattas av den information Bolaget erhåller från Euroclear.
ÄNDAMÅLEN MED OCH GRUNDERNA FÖR BEHANDLINGEN
Bolaget behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i
tabellen nedan.
Ändamål
Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dig
som aktieägare enligt bolagsordningen.

Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot
dig och övriga aktieägare enligt
aktiebolagslagen (exempelvis för att
möjliggöra kallelse till och administration
av bolagsstämma eller administration i
samband med andra bolagshändelser).

Laglig grund
Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra
Bolagets avtalsenliga förpliktelser gentemot dig
enligt bolagsordningen.
Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för Bolagets
berättigade intresse av att fullgöra Bolagets
avtalsenliga förpliktelser gentemot sina aktieägare
(avser endast representanter för aktieägare).
Rättsliga förpliktelser
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra
Bolagets rättsliga förpliktelser enligt
aktiebolagslagen.
Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för Bolagets
berättigade intresse av att fullgöra Bolagets
avtalsenliga förpliktelser gentemot sina aktieägare
(avser endast representanter för aktieägare).

Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dig som
anställd eller uppdragstagare i Bolaget

Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dig som
arbetssökande i Bolaget

Rättsliga förpliktelser
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra
Bolagets förpliktelser enligt anställningseller uppdragsavtal.
Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska
kunna betala ut lön och annan ersättning
Samtycke
Behandlingen är nödvändig för att kunna
utvärdera dina möjligheter att bli anställd i
Bolaget.

HUR LÄNGE BEVARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Bolaget sparar endast dina personuppgifter så länge som krävs enligt lag eller under den tid som krävs för
uppfyllandet av ändamålet med behandlingen.
VILKA DELAS DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Protokollet och röstlängden från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande
aktieägare, Bolagsverket, revisorer och till andra som Bolaget har en skyldighet enligt lag att lämna ut
protokollet till (eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till). Uppgifter om bl.a. större
aktieägare kan komma att lämnas ut till myndigheter, rådgivare och allmänheten i samband med
upprättande av prospekt, informationsmemorandum och finansiella rapporter.
Personuppgifter kan även komma att delas med övriga betrodda parter såsom leverantörer av tjänster
(exempelvis HR-tjänster), professionella rådgivare och revisorer.
DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse eller radering
av personuppgifter som rör dig och begränsning av behandling av personuppgifter som
rör dig. Du har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har vidare rätt
att – där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med
dig – begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt begära att
personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att inge klagomål om Bolagets behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

OM DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄMNAS TILL BOLAGET
Om du, som aktieägare, inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte att kunna
fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och du kommer därmed inte kunna
utöva dina rättigheter som aktieägare, exempelvis delta och rösta vid bolagsstämma.
Om du som anställd eller uppdragstagare, inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget
inte att kunna fullgöra sin avtalsenliga skyldighet att till exempel betala dig ersättning i form av lön eller
annan motsvarande ersättning.
Om du som arbetssökande inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte kunna
utvärdera dina möjligheter att bli anställd i Bolaget.
KONTAKTINFORMATION
Bolagets kontaktinformation framgår nedan:
Organisationsnummer: 556704-4168
Adress: Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd
Telefonnummer: 0705 739 777
E-postadress: info@copperstone.se

