TIETOSUOJASELOSTE
4.3.2022
TAUSTA
Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on kuvata, miten Avidly Oyj kerää, käsittelee ja jakaa
osakkeenomistajiensa ja näiden edustajien tai asiamiesten henkilötietoja varsinaisen
yhtiökokouksensa yhteydessä. Avidly Oyj, 2018481-2 (”Yhtiö”) on rekisterinpitäjä henkilötietojesi
käsittelyn suhteen.

MISTÄ KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI
Voimme kerätä henkilötietojasi rekisteröityessäsi varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestäessäsi
ennakkoon. Voimme kerätä henkilötietojasi myös Euroclear Finland Oy:ltä, joka ylläpitää
Yhtiön osakasluetteloa. Henkilötietojasi voidaan myös kerätä tai luoda automaattisesti
käyttäessäsi verkkosivustoamme ja rekisteröityessäsi varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Et voi rekisteröityä varsinaiseen yhtiökokoukseen, ellet anna henkilötietojasi, jotka ovat tarpeen
äänioikeutesi ja kokoukseen osallistumisoikeutesi varmistamista varten.
Rekisteri sisältää Euroclear Finland Oy:n yhtiökokousta varten muodostaman täsmäytyspäivän
osakasluettelon, joka sisältää mm. osakkeenomistajan nimen, syntymäajan tai y-tunnuksen,
osoitetiedot ja osakkeiden lukumäärän. Rekisteri sisältää Euroclear Finland Oy:n yhtiökokousta
varten muodostaman tilapäisen osakasluettelon, joka sisältää tiedot yhtiökokoukseen
ilmoittautuneista hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista. Kerättävät henkilötiedot on
lueteltu tarkemmin alla kohdassa ”Henkilötietoryhmät”.

HENKILÖTIETORYHMÄT
Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia osakkeenomistajien henkilötietoja:
·
·
·
·
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Nimi;
Syntymäaika tai y-tunnus;
Osoitetiedot;
Arvo-osuustilin numero;

· Osakkeiden lukumäärä;
· Tiedot rekisteröitymisestä ja osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen, esim.
osakkeenomistajan edustajasta, valtakirjasta ja äänestyksestä;
· Lokitiedot rekisteröitymisestä ja äänestyksestä.
Edustajasta ja asiamiehestä voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus/syntymäaika,
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten,
joihin henkilötiedot kerättiin.

MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI JA KÄSITTELYN
OIKEUSPERUSTE
Käsittelemme henkilötietojasi järjestääksemme Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
osakeyhtiölain (624/2006) vaatimalla tavalla, mukaan lukien kokoukseen rekisteröityminen,
osakkeenomistajien henkilöllisyyden ja osallistumisoikeuden varmistaminen sekä muiden
kokousjärjestelyiden suorittaminen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän osakeyhtiölain (624/2006) ja
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (375/2021) mukainen lakisääteinen
velvoite järjestää varsinainen yhtiökokous sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu varmistaa Yhtiön
asianmukainen hallinto.

HENKILÖTIETOJESI VASTAANOTTAJAT
Jaamme tarpeen mukaan henkilötietojasi palveluntarjoajiemme kanssa, jotka avustavat meitä
varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisessä ja suorittamisessa. Pääasiassa jaamme henkilötietojasi
Euroclear Finland Oy:lle, joka suorittaa henkilötietojen teknisen keräämisen puolestamme.

MISSÄ KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA
Käsittelemme henkilötietojasi Euroopan Unionin/Euroopan talousalueen sisällä. Henkilötietoja
ei siirretä Euroopan Unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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OIKEUTESI
Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.
Käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa kuin on tarpeen oikeuksiesi toteuttamista
varten. Pyydämme lähettämään tähän liittyvät pyynnöt alla mainittuun osoitteeseen. Sinulla on
oikeus:

· Saada pääsy henkilötietoihisi: Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita
käsittelemme sinusta. Annamme sinulle tiedot, ellei meillä ole laillista syytä olla
jakamatta tietoja kanssasi tai tietojen jakaminen vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin
ja vapauksiin.
· Päivittää henkilötietojasi: Lisäksi sinulla on oikeus pyytää väärien tai puutteellisten
henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.
· Peruuttaa suostumus: Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla
on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi.
· Vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa henkilökohtaiseen
erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu
oikeutettuun etuumme. Tällaisessa tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen
siltä osin kuin niiden käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme voi osoittaa,
että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
tietosuojaan liittyvät oikeutesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
· Henkilötietojesi poistaminen: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää
henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos meidän
on esimerkiksi lain mukaan säilytettävä henkilötiedot.
· Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää
henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu,
voimme säilyttämisen lisäksi käsitellä tietojasi ainoastaan suostumuksellasi,
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai muiden oikeuksien
puolustamiseksi.
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· Henkilötietojesi siirto (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen): Lopuksi sinulla on
oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen kattaa vain sellaiset henkilötiedot, jotka olet itse antanut ja joita käsittelemme
tiettyjen oikeusperusteiden, kuten suostumuksesi, perusteella.
YHTEYDENOTOT
Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä. Katso
yhteystietomme alla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.
Löydät
tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot täältä.
Avidly Oyj
2018481-2
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki
Sami Savolainen, tietosuojavastaava
Sähköposti: gdpr@avidlyagency.com
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