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TIETOSUOJASELOSTE – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN OSALLISTUJAREKISTERI 
 
 
 

Laadittu: 15.3.2021 
 

 
Rekisterinpitäjä 

 
Partnera Oyj (y-tunnus 1618627-6) 
Kauppurienkatu 12 B 
90100 Oulu 
 

 
Rekisterin yhteyshenkilö 

 
Johdon assistentti Jaana Lahtela 
Partnera Oyj 
Kauppurienkatu 12 B 
90100 Oulu 
 

 
Rekisterin nimi 

 
Partnera Oyj:n yhtiökokousrekisteri 2021 
 

 
Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus, rekisterin 
käyttötarkoitus 

 
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään henkilön ilmoittautuessa Partnera Oyj:n 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta 
kerätään yhtiökokouksen järjestämisessä tarvittavia tietoja. Tietojen keräämisen 
tarkoituksena on mahdollistaa osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa 
ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja varmentaa 
osakkeenomistajien omistus sekä mahdollistaa osakkeenomistajien oikeuksien 
käyttäminen kuten äänestäminen ja kysymysten esittäminen. 
 
Henkilötietojen käsitteleminen perustuu Partnera Oyj:n lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämiseen. Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän teknisenä 
ylläpitäjänä ja toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. 
 

 
Kerätyt tiedot 

 
Partnera Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 ilmoittautuvilta ja sähköisesti 
ennakkoon äänestäviltä voidaan kerätä yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä 
seuraavia yksilöintitietoja: nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilin numero, osake- ja äänimäärät 
ja äänestystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen 
henkilötunnus. Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n 
järjestelmässä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Partnera Oyj:lle.  
 
 

 
Säännönmukaiset  
tietolähteet 

 
Tiedot kerätään pääasiassa kokoukseen ilmoittautuvalta, äänestävältä ja 
kysymyksiä esittävältä osakkeenomistajalta tai hänen puolestaan tai lukuunsa 
toimivalta.  
 
Kun osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen joko Euroclearin 
elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta, sähköpostitse tai postitse, Euroclear 
Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Annetun 
henkilötunnuksen perusteella rekisteröintijärjestelmä vertaa annettuja tietoja 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oyj:n osakasluetteloon ja poimii 
ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta. 
Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää järjestelmään tai antaa puhelimitse 
myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot. 
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Henkilötietojen käsittelijät ja 
vastaanottajat 

 
Partnera Oyj voi käsitellä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Kaikki käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Tietojen 
käsittelyn teknisen toteuttamisen ja ylläpidon tarjoaa Euroclear Finland Oy 
Partnera Oyj:n puolesta. Tällöin henkilötietoja siirretään ulkopuoliselle 
palveluntarjoajalle siinä määrin kuin se on tarpeen tietojen käsittelemiseksi. 
Varmistaakseen tietosuojan toteutumisen Partnera Oyj tekee henkilötietoja 
käsittelevien palveluntarjoajiensa kanssa tietojenkäsittelysopimuksen. 
 

 
Tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella Euroclear Finland 
Oy:n alihankkijoiden ja neuvonantajien toimesta. Käsittely perustuu Euroclear 
Finland Oy:n ja alihankkijoiden ja neuvonantajien väliseen sopimukseen, jossa on 
huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset asianmukaiset tietojen siirtämiseen 
liittyvät vakiolausekkeet. 
 

 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
Euroclear Finland Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta ja toteutuksesta. 
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on 
SSL-salattu. Sivustojen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietoturvaa, jolla 
pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat 
saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Muita kuin sähköisesti talletettuja tietoja 
säilytetään tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla. 
 

 
Tietojen säilytysaika 

 
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt henkilötiedot säilytetään 
osakeyhtiölain vaatimalla tavalla osana pöytäkirjaa. Muut tiedot hävitetään, kun 
ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan laatimiseksi tai sen sisältämien tietojen 
oikeellisuuden varmentamiseksi.  
 

 
Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot rekisterissä 
sekä oikeus milloin tahansa vaatia virheellisen tiedon oikaisua, päivittämistä ja 
tiedon poistamista. Sovellettavan tietosuojasääntelyn puitteissa rekisteröidyllä on 
oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä ja oikeus pyytää tietojensa 
siirtämistä, ts. oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä 
halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
 
Osakkeenomistajilla on oikeus tarkastaa Euroclear Finland Oy:ssä Partnera Oyj:n 
osakasluettelon tietoja. Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään 
koskevat ilmoittautumistiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö edellä 
mainitulle rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti 
allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 

 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 
Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiansa on rikottu, hänellä 
on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle 
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle. 
 
Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Mikäli sinulla on 
kysymyksiä tai pyyntöjä koskien edellä mainittuja oikeuksia, pyydämme olemaan 
yhteydessä Partnera Oyj:n yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot on edellä 
mainittu. 
 
 

 


