
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
29.2.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Elite Varainhoito Oyj 

Osoite 

Eteläesplanadi 22 A 2. krs., 00130 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0201 558 610, asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Raisa Friberg 
Osoite 

Eteläesplanadi 22 A 2. krs., 00130 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0400 970 277, raisa.friberg@elitevarainhoito.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Elite Varainhoito Oyj:n yhtiökokousrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajien osallistumisoikeus 23.3.2016 pidettävään varsinaiseen 
yhtiökokoukseen määräytyy tämän rekisterin perusteella. Henkilötietoja kerätään, jotta varsinaiseen 
yhtiökokoukseen ilmoittautuneen henkilöllisyydestä voidaan varmistua sekä tarkastaa henkilön 
oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Tietoja käytetään ainoastaan varsinaisen yhtiökokouksen 
osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänestyslippujen tulostamiseen sekä mahdollisen äänestyksen 
suorittamiseksi. 

 

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

 

Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana, mikäli osakkeenomistaja 
ilmoittautuu internetin kautta. 

 

Tämän rekisterin käyttö päättyy Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 
23.3.2016. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän 
palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: 

- nimi,  

- henkilötunnus,  

- osoite,  

- puhelinnumero,  

- sähköpostiosoite, 

- arvo-osuustilin numero, 

- osake- ja äänimäärät. 

 

Muulla tavalla kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä syöttää Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään järjestelmään ilmoittautuneen henkilötiedot siten kuin jäljempänä kohdassa 6 on 
kuvattu. 

 

Arvo-osuustilin numeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa 
tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle. 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tiedot itsestään. Annetun henkilö- tai Y-
tunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Elite 
Varainhoito Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta. 

 

Muulla tavalla ilmoittautuessaan henkilö ilmoittaa nimensä ja henkilö-/y-tunnuksensa. Annetun 
henkilö-/y-tunnuksen perusteella rekisterinpitäjä vertaa annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään Elite Varainhoito Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot 
osakasluettelosta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Aineisto säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa asianmukaisesti suojattuna. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Aineisto säilytetään ilmoittautumisajan 
ja kokouksen päättymiseen saakka. Aineistoon on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu 
käyttäjätunnuksella, salasanalla ja kertakäyttöisellä kirjautumistunnuksella. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Osakkeenomistajalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä 
häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle osakkeenomistajalle rekisterin 
säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti 
luovutetaan. Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on ensin esitettävä 
kirjallinen pyyntö Elite Varainhoito Oyj:n rekisteristä vastaavalle henkilölle. Osakasluettelon tietoja on 
mahdollisuus tarkastaa Euroclear Finland Oy:ssä, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 
Helsinki. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella henkilöllä on oikeus vaatia yhtiökokoukseen ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon 
korjaamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti: 

 

Elite Varainhoito Oyj / Raisa Friberg 

Eteläesplanadi 22 A, 2. krs., 00130 Helsinki 

 

Korjaamispyynnöt tulee tehdä ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


