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TIETOSUOJASELOSTE 

17.3.2020 

 

1. Rekisterinpitäjä Componenta Oyj 

Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa 

Mervi Immonen  

mervi.immonen@componenta.com 

Componenta Oyj 

Teknobulevardi 7  

01530 Vantaa 

3. Rekisterin nimi Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020 ilmoittautuneet 

4. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus / rekisterin 

käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Componenta Oyj:n 

osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja osallistuminen 16.4.2020 pidettävään 

Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajien 

Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen 

järjestämiseen. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee 

osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, 

jotka saapuvat kokoukseen. Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten 

velvoitteidemme noudattamiseksi ja myös oikeutettujen etujemme suojelemiseksi.  

 

5. Rekisterin tietosisältö Yhtiökokoukseen ilmoittautuneista kerätään seuraavat tiedot:  

• osakkeenomistajan nimi 

• osakkeenomistajan henkilötunnus tai y-tunnus 

• osoitetieto, sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 

• mahdollisen asiamiehen / avustajan nimi ja henkilötunnus 

• arvo-osuustilinumero 

• osake- ja äänimäärät 

• äänestystiedot 

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii 

tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Muulla tavalla kuin internetin kautta 

ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä kirjaa Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 

järjestelmään yhtiökokoukseen ilmoittautuneen henkilötiedot. Arvo-osuustilinumeroa 

käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmissä tapahtuvassa tunnistamisessa, 

eikä sitä luovuteta rekisterinpitäjälle.  

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai 

kirjeitse. Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja syöttää 

ilmoittautumisjärjestelmään itseään koskevat tiedot. Muulla tavoin 

ilmoittautuessaan osakkeenomistaja ilmoittaa nimensä ja henkilötunnuksensa / y-

tunnuksen rekisterinpitäjälle. Ilmoittautumisjärjestelmä vertaa annettuja tietoja 

Euroclear Oy:n ylläpitämään Componenta Oyj:n osakasluetteloon ja poimii 

ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta. Annettaessa valtuutusta henkilö 

ilmoittaa myös valtuutetun osalta tarvittavat tiedot. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen 
johdosta osallistujaluettelo muodostetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä 
järjestelmässä. Mikäli kolmas osapuoli käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän 
lukuun, rekisterinpitäjä varmistaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja 
käsitellään turvallisesti ja voimassaolevien tietosuojalakien mukaisesti.  
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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. Ilmoittautuneiden tiedot 
säilytetään yhtiökokoukseen saakka, minkä jälkeen ne hävitetään.  

 

B. Sähköisesti tallennetut tiedot 

Säilytetään yhtiökokoukseen saakka, minkä jälkeen ne hävitetään. 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. 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. 

 

 
  


