
    

 
 

TIETOSUOJASELOSTE 

ALTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020 

1 REKISTERINPITÄJÄ  

Rekisterinpitäjä on Altia Oyj, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki, puh. +358 207 013 013. 

Rekisteriasioista vastaava henkilö / yhteyshenkilö on Heini Moilanen, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki, puh. +358 44 5622 972,  
heini.moilanen@altiagroup.com.  

2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

2.2. Rekisterin nimi 

Altia Oyj:n (”Altia”) vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen ilmoittautumisrekisteri. 

2.3. Käsittelyn perusteet ja tarkoitukset  

Altia käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten: 

a) Altian 25.3.2020 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisten kerääminen sekä ilmoittautuneiden 
osallistumisoikeuden sekä henkilöllisyyden varmistaminen sekä tarvittaessa ilmoittautumista koskevien viestien 
lähettäminen Euroclear Finland Oy:n järjestelmästä; 

b) varsinaisen yhtiökokouksen osallistuja- sekä ääniluetteloiden laatiminen sekä äänestyslippujen tulostaminen sekä 
mahdollisten äänestysten järjestäminen; sekä 

c) muiden mahdollisten varsinaisen yhtiökokouksen järjestelyiden toteuttaminen. 

Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka 
saapuvat yhtiökokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten 
ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät.  

Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Euroclear Finland Oy:lle. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu puhelimitse tai internetin 
kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu kirjeitse tai 
sähköpostitse, kerätään hänen ilmoittautumisen yhteydessä antamansa tiedot Altian toimesta Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään rekisteriin. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. 

Ilmoittautumisrekisterin käsittelyperusteena on ensisijaisesti Altian lakisääteiset velvollisuudet, jotka perustuvat osakeyhtiölain 
(642/2006, muutoksineen) yhtiökokouksen järjestämistä koskeviin velvoitteisiin sekä muuhun Altiaa velvoittavaan 
lainsäädäntöön. Rekisterin kerääminen on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 

2.4. Rekisterin tietosisältö sekä tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

Käsiteltävät henkilötiedot: 

• nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

• arvo-osuustilin numero ja osakemäärä 

• mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus 

Toissijaisesti tietoja kerätään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä Altian osakasluettelosta vertaamalla osakkeenomistajan 
antamia tietoja ja poimimalla tästä rekisteristä osakkeenomistajaa koskevat omistus- ja äänitiedot.  

2.5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille markkinointitarkoituksiin eikä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  
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2.6. Tietojen säilyttäminen 

Altia säilyttää rekisteriin merkittyjä tietoja, kunnes tässä tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset on pystytty toteuttamaan, 
ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään tietoja pidempään. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjat, osallistujalistat ja muu 
yhtiökokousmateriaali säilytetään pysyvästi. 

2.7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Altia pyrkii asianmukaisin toimenpitein suojaamaan henkilötietoja ottaen huomioon asianomaisten henkilötietojen luonteen. 
Tällaisia toimenpiteitä ovat tarpeen mukaan palomuurien käyttö, suojattujen palvelintilojen käyttö, salaus, asianmukaisten 
käyttöoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, tietojen käsittelijöiden huolellinen valinta ja muut teknisesti 
ja kaupallisesti kohtuulliset toimenpiteet, joiden avulla henkilötiedot voidaan suojata asianmukaisesti luvattomalta käytöltä tai 
paljastumiselta.  

3 OIKEUTESI 

Osakkeenomistajalla tai muulla tämän tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietorekisteriin rekisteröidyllä on lain sallimissa 
puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet: 

- Oikeus saada pääsy tietoihin – Osakkeenomistajilla tai muilla rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy niihin häntä 
koskeviin henkilötietoihin, joita Altia käsittelee. 

- Oikeus tietojen oikaisemiseen – Osakkeenomistajilla tai muilla rekisteröidyillä on oikeus pyytää Altiaa oikaisemaan 
häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä täydentämään puutteelliset tiedot.  

Osakkeenomistajalla tai muulla rekisteröidyllä on myös muut voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet, 
kuten oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen sekä tietojen poistamiseen. 

Pyynnöt yllä kuvattujen oikeuksien käyttämiseen tulee esittää kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti joko sähköpostiosoitteeseen 
dataprivacy@altiagroup.com tai ylempänä tässä tietosuojaselosteessa nimetylle yhteyshenkilölle. 

4 PÄIVITYKSET 

Altia voi päivittää tätä tietosuojailmoitusta tietosuojakäytäntöjen muutosten mukaisesti. Muutoksista tiedotetaan Altian 
verkkosivuilla. 
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