
   1 (4) 
  
  
  

 
Osakas- ja yhtiökokousrekisterin tietosuojaseloste  
10.2.2022 

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Yrityksen nimi (y-tunnus): Fondia Oyj (0706964-1) 

Osoite: Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki 

Sähköpostiosoite: insider@fondia.com  

(jäljempänä ”me”) 

2 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste? 

Osakasrekisterimme tietojen käsittely perustuu lakiin (osakeyhtiölaki) ja oikeutettuun 
etuumme. Osakeyhtiölain 3. luvun 15 § edellyttää osakasluettelon ylläpitämistä. Lisäksi 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa osakkeenomistajille 
osakeyhtiölain mukaan kuuluvien oikeuksien toteuttaminen, kuten osingon maksu, 
pääomalainojen maksu sekä yhteydenpito. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi yhtiökokouksen pitäminen eli 
henkilötietoja käsitellään osallistujien ilmoittautumista, informointia, henkilöllisyyden 
ja osallistumisoikeuden varmistamista, sekä muita kokousjärjestelyjä varten. Lisäksi 
tietoja käytetään yhtiökokouksen ääniluettelon laatimiseksi ja äänestyslippujen 
tulostamiseksi, mahdollisten äänestysten järjestämiseksi ja muiden osakeyhtiölaissa ja 
yhtiöjärjestyksessämme säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. 
Tietoja käytetään myös erilaisten yhtiötämme koskevien tilaisuuksien ja 
matkajärjestelyjen valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi. 

3 Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot? 

Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi osakkeenomistajana tai osakkeenomistajan 
edustajana soveltuvin osin:  

• nimi 
• yhteystiedot 
• syntymäaika 
• pankkitili- ja arvo-osuustilitiedot 
• osakkeiden lukumäärä osakelajeittain ja niiden tuottamat erot oikeuksissa, 

osaketta rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus, osakkeiden käypä arvo 
• pääomalainojen määrä ja niiden korko 
• yhtiökokouksien osalta ilmoittautumista ja osallistumista koskevat tiedot ml. 

tieto esteettömyydestä, osakkeenomistajan edustajasta, erityistarpeista, ja 
äänestystiedot 

• sähköisestä ilmoittautumisesta eri tapahtumiin ja niihin liittyvät erityistarpeet 
• extranet-palvelun käytöstä kertyvät lokitiedot  
• passikopio rahanpesulain edellyttäessä 

 

Henkilötiedot kerätään sinulta itseltäsi sekä Euroclear Finland Oy:ltä. 
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4 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle? 

Emme luovuta rekisteristä henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

Käytämme osakasrekisterin teknisessä toteutuksessa ja ylläpidossa sekä henkilötietojen 
käsittelyssä ulkopuolista palveluntarjoajaa, Euroclear Finland Oy:tä. Olemme 
ulkoistanut IT-hallinnan osin ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja 
suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. 

Siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Silloin, kun henkilötietoa 
käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on 
sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin. 

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä kansainvälisiä pilvipalveluita, joiden yhteydessä 
tietoja saattaa siirtyä EU/ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme siitä, että tietojen 
siirroissa käytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojatoimenpiteitä. 

5 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä? 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla 
on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus 
ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, 
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot 
sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt 
henkilöt. 

Osakasluettelossa olevia tietoja säilytetään omistuksen päättymisen jälkeen kymmenen 
vuotta. 

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. 

6 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? 

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja 
vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. 

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus 
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia 
käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. 
Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen 
vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa 
pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 
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Privacy Notice for Personal Data Register of the Shareholders of 
Fondia Plc 
 
10 February 2022 

1 Controller and contact for register matters 

Name (business ID): Fondia Plc (0706964-1) 

Address: Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki 

Email address: insider@fondia.com  

(later referred to as ”we”) 

2 What is the purpose and legal basis for the processing of personal data? 

The purpose of the processing is based on the law (Limited Liability Companies Act) 
and the legitimate interest of Fondia. Section 15 of chapter 3 of the Limited Liability 
Companies Act requires a list of shareholders to be maintained. The purpose of 
processing personal data is also to ensure the rights of the shareholder’s under the 
Limited Liability Companies Act, including payment of dividends, payment of capital 
loans and communications. 

In addtition, the purpose of the processing of personal data is to facilitate the general 
meeting of shareholders, which means that personal data is processed for registration, 
providing of information, verifying the identity and participation of the participants, as 
well as other meting arrangements related to the general meeting.  In addition, the 
information is used to prepare the voting list of the general meeting and to print ballot 
papers, to arrange the actual voting and to fulfill the other rights and obligations set 
forth in the Limited Liability Companies Act and the Articles of Association of Fondia. 
Information is also used to prepare and implement various Company events and travel 
arrangements. 

johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta 
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

3 What data do we process and where do we get it from?  

We process the following personal data of shareholders or representatives 

of the shareholders:  

• name; 
• contact information; 
• dates of birth; 
• information of bank account and and book-entry account;  
• number of shares by their categoryand the differences in the rights they create, 

lien encumbering a share or other equivalent right, current value of the shares;  
• the amount of subordinated loans and their interest; 
• information concerning enrolment and participation in shareholders meetings, 

including information of impartiality, representative of a shareholder, special 
needs and voting data; 

• information on electronic enrolment to different events and special needs for 
them; 
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• log data gathered from the use of the extranet-service; and 
• passport copies if the Act on Detecting and Preventing Money Laundering and 

Terrorist Financing so requires 

Personal data is collected from the data subject him-/herself and from Euroclear 
Finland Oy.  

4 Who do we  disclose and transfer data to and do we transfer data outside the EU or EEA?  

We do not disclose the data of the register to third parties. 

We use an external service provider, Euroclear Finland Oy for technical fulfillment and 
maintenance of register concerning list of shareholders and processing of personal data. 
We have outsourced our IT management partly to an external service provider, to whose 
managed and protected servers the personal data is saved. 

We do transfer data outside EU or EEA. When personal data is processed outside the 
EU or EEA, we ensure that the subcontractor has commited to EU comission’s standard 
contractual clauses. We use international cloud services when processing personal data 
and thus the data may be transferred outside the EU/EEA. We ensure that safeguards 
in accordance with the GDPR are used in the data transfers. 

5 How do we protect data and how long do we retain it?  

Only those persons, who on behalf of their working duties are entitled to process 
shareholder data, are entitled to use a system containing the personal data of the 
register. Each user has a personal username and password to the system. The 
information is collected into databases that are protected by firewalls, passwords and 
other technical measures.  The databases and the backup copies of them are stored in 
locked premises and can be accessed only by certain pre-designated persons.  

Personal data included in the list of shareholders are retained for 10 years from the 
termination of share ownership. 

Personal data recorded in or attached to minutes of the shareholders’ meeting shall be 
retained as part of the minutes, as required by the Limited Liability Company Act. Other 
data shall be destroyed when they are no longer necessary for drawing up the minutes 
or ensuring the correctness of the data thereof. 

6  What are your rights as a data subject? 

You have the right to inspect the personal data concerning yourself, which is stored in 
the personal data register and the right to require rectification or deletion of inaccurate, 
outdated or illegal data.  

You have the right to object or request restricting the processing and lodge a complaint 
with a supervisory authority responsible for processing personal data.  

For specific personal reasons, you have a right to object processing concerning yourself, 
when processing the data is based on legitimate interest. In connection to the claim, you 
should identify the specific situation on which your objection is based. We can refuse to 
act on such request only on the basis of the law.  
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