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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi (y-tunnus) 
CapMan Oyj (0922445-7) 
 
Osoite 
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki, Finland 
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
0207 207 500 
 

2  
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Legal and Compliance assistant Katri Kautovaara 
 
Osoite 
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki, Finland 
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
0207 207 500, katri.kautovaara@capman.com 
 

3 
Rekisterin nimi 
 

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa CapMan Oyj:n varsinaiseen 
yhtiökokoukseen. Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan 
henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan 
yhtiökokoukseen. Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, 
ääniluettelon ja äänilippujen tulostamiseksi sekä mahdollisen äänestämisen 
hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka 
muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat 
kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita henkilötietoja kuin 
osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä 
osake- ja äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä seuraavia henkilön yksilöintitietoja: 
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osakkeiden 
lukumäärä sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen 
henkilötunnus. 
 
Kun osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiön verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta, 
tiedot siirtyvät tietoturvallisesti suoraan rekisterinpitäjän omaan järjestelmään, jonne 
vain määrätyillä henkilöillä on pääsy. Rekisterinpitäjä syöttää ilmoittautujan 
lomakkeella ilmoittamat henkilötiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
järjestelmään. 
 
Kun osakkeenomistaja ilmoittautuu sähköpostitse, tiedot siirtyvät rekisterinpitäjän 
tähän tarkoituksen luotuun sähköpostilaatikkoon, jonne vain määrätyillä henkilöillä 
on pääsy. Rekisterinpitäjä syöttää ilmoittautujan sähköpostitse ilmoittamat 
henkilötiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään. 
 
Kun osakkeenomistaja ilmoittautuu puhelimitse tai kirjeitse, rekisterinpitäjä syöttää 
ilmoittautujan näin ilmoittamat henkilötiedot suoraan Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään järjestelmään. 
 
 
 



  TIETOSUOJASELOSTE  

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Ilmoittautuessaan henkilö antaa itse tietoja itsestään. Annetun henkilötunnuksen 
perusteella rekisterinpitäjä syöttää ilmoittautujan tiedot Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään järjestelmään, joka vertaa annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot 
osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö antaa myös valtuutetun osalta 
tarvittavat henkilötiedot. 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tiedot syötetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään  
 
 
 
 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
 
 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Säilytetään lukitussa tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy. Kohdassa 4 
mainittu osallistujaluettelo säilytetään kokouspöytäkirjan liitteenä  
 
B. Elektronisesti käsiteltävät tiedot  
Elektronisesti tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, 
joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään  
 

10 
Tarkastusoikeus 

Osakkeenomistajilla on oikeus tarkastaa Euroclear Finland Oy:ssä CapMan Oyj:n 
osakasluettelon tietoja. Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat 
ilmoittautumistiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö edellä kohdassa 2 
mainitulle rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti 
allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona 
 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon 
korjaamista ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun henkilöön ennen 
yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä. 
 

12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 

Henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen. 
 
 
 
 
 

 
 


