Personuppgiftsbehandling vid inlämning av förslag inför årsstämma
MAG Interactive AB
I samband med att du som aktieägare inlämnar förslag till MAG Interactive AB ("MAG") inför årsstämma till
styrelsen och valberedningen, kommer MAG att behandla personuppgifter om dig för att kunna behandla ditt
förslag.
Som en del av vårt åtagande att följa samtliga tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna
dataskyddsförordning (2016/679) (s.k. GDPR), vill vi informera dig om våra skyldigheter gentemot dig och de
rättigheter som du har när vi samlar in och använder dina kontaktuppgifter, såsom ditt namn och din emailadress.
MAG är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, i form av namn och e-mailadress, som vi använder
för att kunna behandla ditt förslag på årsstämman. Vi anser att vi har ett berättigat intresse att behandla ditt
namn och din e-mailadress för detta syfte. Vi kommer inte att använda någon annan data hänförlig till dig för
något annat ändamål än att kunna ta emot förslag och bereda ärenden från dig, om vi inte informerar dig i
förväg.
Vi kommer att spara ditt namn och din e-mailadress för att kunna behandla förslaget från dig tills förslaget
tagits upp för behandling på årsstämman och kommer därefter att radera informationen efter att
årsstämman hållits.
Du har vissa rättigheter förknippade med hur vi använder dina personuppgifter. Dessa rättigheter inkluderar
(i) rätt att invända mot att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska behandla förslag från
dig; (ii) rätt att få tillgång till personuppgifterna och få dina personuppgifter rättade om de är inkorrekta; (iii)
rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter; och (iv) begära att vi raderar dina personuppgifter.
Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och inte vill att vi ska spara dina kontaktuppgifter,
kommer vi dock inte kunna behandla förslag från dig som ska tas upp på årsstämman. Du har rätt att bli
informerad om varför vi anser att vi har ett berättigat intresse att använda dina personuppgifter för att ta
emot förslag från dig.
Du har rätt att klaga hos en behörig dataskyddsmyndighet om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina
personuppgifter. I Sverige heter dataskyddsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Vi kommer inte att lämna ut ditt namn eller din adress till någon tredje part för en sådan tredje parts egen
användning av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför
EU/EES.
Om du har några frågor eller önskar att tillvarata dina rättigheter som anges ovan, tveka inte att kontakta oss
på IR@maginteractive.com eller på postadressen: MAG Interactive AB, IR, Drottninggatan 95A, 113 60
Stockholm.
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