
 

TIETOSUOJASELOSTE 
 

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §  

 

     Laadittu: 25.4.2018 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Partnera Oy 

Arkistokatu 4 

90100 Oulu 

 

2. Rekisteriasioista vastaava 

henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

 

Johdon assistentti Jaana Lahtela 

jaana.lahtela@partnera.fi 

Puh. 044 2074 008 

Partnera Oy 

Arkistokatu 4 

90100 Oulu 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Partnera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2018 ilmoittautuneet 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn  

tarkoitus / rekisterin 

käyttötarkoitus 

 

 

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Partnera Oy:n 

osakkeenomistajien ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä 

toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta 

Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.  

 

Henkilötietoja tarvitaan, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan 

henkilöllisyydestä, osakeomistuksesta sekä tarkistaa henkilön oikeus osallistua 

yhtiökokoukseen. 

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa 

tässä tietosuojaselosteessa selostetuin tavoin. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin 

tarkoituksiin. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen 23.5.2018. 

 

5. Rekisterin tietosisältö  
 

 

 

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu Internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii 

tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta 

Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän palvelun kautta 

voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät sekä äänestystiedot. 

 

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä 

tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Partnera Oy:lle. Partnera Oy:llä 

on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen 

osakkeenomistajan äänestystiedot.  

 

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet   
 

 

Ilmoittautuessaan Internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun 

henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa tietoja Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot 

osakasluettelosta.  

 

Ilmoittautuessaan puhelimitse henkilö kertoo tiedot Euroclear Finland Oy:n 

asiakaspalvelijalle, joka syöttää ne Euroclear Finland Oy:n järjestelmään. 

Järjestelmä vertaa annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 

osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta.  

 

Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää järjestelmään tai antaa puhelimitse myös 

valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot. 
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7. Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä. 

 

 

8. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

 

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena 

 

Euroclear Finland Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta. Tietoliikenneyhteys 

käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. 

Sivustojen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään 

huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla 

vain tietoon oikeutetuille.  

 

9. Tarkastusoikeus ja  

tarkastusoikeuden 

toteuttaminen 

 

Osakkeenomistajilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa Euroclear Finland 

Oy:lle.  

 

10. Tiedon korjaaminen ja 

tiedon korjaamisen 

toteuttaminen 

 

Osakkeenomistajilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua. Korjauspyynnöt tulee osoittaa Euroclear Finland 

Oy:lle. 

 


