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Rekisterinpitäjä Nimi (y-tunnus) 

CapMan Oyj (0922445-7) 
 
Osoite 

Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki, Finland 
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. + 358 40 590 1043 
 

Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 

Tiina Halmesmäki, General Counsel 
 
Osoite 

Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki, Suomi 
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. + 358 40 590 1043, agm@capman.com 
 

Rekisterin nimi Varsinaisen yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja osallistujarekisteri 2020 

Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään henkilön ilmoittautuessa CapMan Oyj:n (”CapMan”) 
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 rekisterin perusteella niistä 
henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita henkilötietoja kuin 
osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja 
äänimäärät.  

Henkilötietojen käsittely perustuu CapManin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. 

Rekisteröityjen 
ryhmät 

CapManin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020 ilmoittautuneet 

Kerätyt tiedot Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä seuraavia henkilön yksilöintitietoja: nimi, 

henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilin 

numero, osakkeiden lukumäärä sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja 

asiamiehen henkilötunnus. 

Säännönmukaiset 
tietolähteet  

Ilmoittautuessaan henkilö antaa itse tietoja itsestään.  

 
Kun osakkeenomistaja ilmoittautuu Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta, 
Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Annetun 
henkilötunnuksen perusteella rekisteröintijärjestelmä vertaa annettuja tietoja Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään CapManin osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot 
osakasluettelosta. 
 
Kun osakkeenomistaja ilmoittautuu sähköpostitse tai kirjeitse, rekisterinpitäjän työntekijä 

syöttää ilmoittautujan ilmoittamat henkilötiedot suoraan Euroclear Finland Oy:n 

Tietosuojalaki 2018/1050 
 

Laatimispäivä 
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ylläpitämään järjestelmään, joka vertaa annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 

yhtiön osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.  

 

Valtuutuksen antaessaan osakkeenomistaja antaa myös valtuutetun osalta tarvittavat 

henkilötiedot. 

 

Henkilötietojen 
käsittelijät ja 
vastaanottajat 

CapMan-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. Kaikki käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat salassapitovelvollisia. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen ja ylläpidon tarjoaa Euroclear Finland Oy 
CapManin puolesta. Tällöin henkilötietoja siirretään ulkopuoliselle palveluntarjoajalle siinä 
määrin kuin se on tarpeen tietojen käsittelemiseksi. Varmistaakseen tietosuojan 
toteutumisen CapMan tekee henkilötietoja käsittelevien palveluntarjoajiensa kanssa 
tietojenkäsittelysopimuksen.  
 

Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
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  

Rekisterin teknisestä ylläpidosta ja toteutuksesta vastaa Euroclear Finland Oy. 
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. 
Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä suojaa, jolla huolehditaan 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 CapMan 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. Löydät 
tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tämän linkin kautta. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai 
pyyntöjä koskien edellä mainittuja oikeuksia, olethan yhteydessä CapManin yhteyshenkilöön, 
jonka yhteystiedot on edellä mainittu. 

 

https://tietosuoja.fi/etusivu

