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Tietosuojaseloste  
16.3.2022 

 

1. Rekisterinpitäjä Componenta Oyj 
Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Hanna Seppänen  
Hanna.seppanen@componenta.com 
Componenta Oyj 
Teknobulevardi 7  
01530 Vantaa 

3. Rekisterin nimi Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2022 ilmoittautuneet 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Componenta Oyj:n 
yhtiökokouksen järjestäminen, päätöksenteko ja asianmukainen dokumentointi. 
Osakkeenomistajien Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain 
yhtiökokouksen järjestämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölaissa 
ja muualla lainsäädännössä rekisterinpitäjälle asetettuihin velvoitteisiin koskien 
yhtiökokousta.   
 

5. Rekisterin tietosisältö Euroclear Finland Oy tarjoaa tiettyjä varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseen 
liittyviä palveluja, kuten sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen, minkä vuoksi 
Euroclear Finland Oy käsittelee henkilötietoja yhtiön lukuun.  

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneista voidaan kerätä seuraavia tietoja:  
• osakkeenomistajan nimi 
• osakkeenomistajan henkilötunnus tai y-tunnus 
• osoitetieto, sähköpostiosoite 
• puhelinnumero 
• mahdollisen asiamiehen / avustajan nimi ja henkilötunnus 
• arvo-osuustilinumero 
• osake- ja äänimäärät 
• äänestystiedot, ennakkokysymykset ja vastaehdotukset 
• mahdolliset muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut lisätiedot 

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmissä 
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta rekisterinpitäjälle.  

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja ennakkoon voi äänestää internetin kautta tai 
toimittamalla ilmoittautuminen ja äänestysohjeet Euroclear Finland Oy:lle 
sähköpostilla tai kirjeitse. Euroclear Finland Oy kerää henkilötietoja pääasiassa 
kokoukseen ilmoittautuvalta osakkeenomistajalta ja/tai hänen puolestaan tai 
lukuunsa toimivalta. Tiedot osakkeiden omistuksista kerätään Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämästä yhtiön osakasluettelosta.  
 

7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Osakasluettelo, joka sisältää osakkeenomistajien nimet, asuinpaikat sekä osake- 
ja äänimäärät, tulee olemaan esillä varsinaisessa yhtiökokouksessa.  
 
Euroclear Finland Oy ylläpitää ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysjärjestelmää 
sekä käsittelee ilmoittautumisia ja ennakkoäänestyksen tuloksia. Inderes Oy 
alihankkijoineen järjestää yhtiökokouksen seuraamisen videoyhteyden 
välityksellä ja käsittelee henkilötietoja yhtiön palveluntarjoajana. Mikäli kolmas 
osapuoli käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, rekisterinpitäjä 
varmistaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja 
voimassaolevien tietosuojalakien mukaisesti.  
 
Lisäksi sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen 
tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat edellyttää henkilötietojen luovuttamista 
viranomaisille tai kolmansille osapuolille.  
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
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8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto  
Säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain tietoon oikeutetuilla henkilöillä. 
Osallistujaluettelo säilytetään kokouspöytäkirjan liitteenä.  
 
B. Sähköisesti tallennetut tiedot 
Tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla. Osallistujaluettelon teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. 
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. Henkilötietojen 
säilyttäminen  

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen yhtiökokouksen 
järjestämiseksi sekä toteuttamiseksi ja laissa määrättyjen säilytysaikojen 
toteuttamiseksi. Esimerkiksi osakeyhtiölain kanneaikaa koskevat säännökset 
edellyttävät rekisterinpitäjää säilyttämään yhtiökokoukseen liittyviä henkilötietoja 
kolme kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Varsinaisen yhtiökokouksen 
pöytäkirjat ja niiden liitteet säilytetään osakeyhtiölain mukaisesti 
määräämättömän ajan. 
 
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien henkilötietojen 
muussa tarkoituksessa tapahtuvaan säilyttämiseen, esimerkiksi osana 
osakasluetteloa tai hallintarekisteriä.  

10. Rekisteröidyn 
oikeudet 

Osakkeenomistajalla on tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan 
oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa edellä 
kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse, kirjeitse tai 
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai 
täydentämistä. Pyyntö tulee tehdä riittävän yksilöidysti. Rekisteröity voi vaatia 
ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä edellä 
kohdassa 2 mainittuun henkilöön ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan 
päättymistä. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tietojen poistamiseen, jos tietoja ei enää tarvita 
tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty ja muutoin käsitelty tai jos tietoja on 
käsitelty laittomasti.  
Rekisteröidyllä on edelleen oikeus vastustaa ja/tai rajoittaa henkilötietojen 
käsittelyä, kun tietojen käsittely tapahtuu yllä mainitun rekisterinpitäjän tai 
kolmannen oikeutettujen etujen perusteella. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rajoittamaan tietojen käsittelyä siksi aikaa, kun yllä mainittu rekisterinpitäjä tutkii 
ja tarkastaa pyyntöä.  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos tämä on 
tyytymätön siihen, kuinka hänen henkilötietojaan käsitellään ja jos rekisteröity 
uskoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt rekisteröidyn henkilötietoja vastoin 
voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
Oikeuksiinsa liittyen tai tätä tietosuojaselostetta koskevissa kysymyksissä sekä 
huomioissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tämän rekisteriselosteen kohdassa 
2 mainittuun henkilöön. 

 
 
  


