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Aallon Group Oyj 
Tietosuojaseloste varsinainen yhtiökokous 2021 

Selosteessa kerrotaan, miten Aallon Group Oyj käsittelee 24.3.2021 järjestettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuvien henkilöiden (jäljempänä “Sinä”) 
henkilötietoja, ja mitä oikeuksia Sinulla on, kun käsittelemme henkilötietojasi. 

Rekisterinpitäjä 

Aallon Group Oyj 
Esterinportti 2 
00240 Helsinki 

Yhteyshenkilö 

Tietosuojavastaava Mikko Saarnio 
mikko.saarnio@aallon.fi 

Yhtiökokousta koskevat tietosuoja-asiat myös agm@aallon.fi. 

mailto:mikko.saarnio@aallon.fi
mailto:agm@aallon.fi


24.2.2021 
 
 
 

 
 
 

Aallon Group Oyj 
aallongroup.fi 2 / 4 

Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän 
yhtiökokouksen läpivienti lain mukaisesti. Käsittely sisältää osakkeenomistajien 
ilmoittautumisen ja äänestämisen yhtiökokouksessa. Tietoja käytetään kokouksen 
osallistujaluettelon, äänilippujen ja ääniluettelon muodostamiseksi sekä 
ennakkokysymysten hallintaan. 

Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmän ja ennakkoäänestyksen teknisenä 
toteuttajana toimii Innovatics Oy. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy. 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin. 

Käsiteltävät tiedot 

Rekisteri sisältää yhtiökokoukseen ilmoittautuneen osakkeenomistajan nimen, 
henkilötunnuksen, yhteystiedot, ilmoittautumispäivän ja mahdolliset tiedot 
asiamiehestä, avustajasta ja valtakirjasta sekä mahdolliset muut ilmoittautumisen 
yhteydessä annetut lisätiedot.  Rekisteriin tallennetaan lokitietoja ilmoittautumisesta ja 
äänestämisestä. Kokoukseen osallistuvista tallennetaan lisäksi kokoukseen 
saapumisaika ja poistumisaika.  

Rekisteri sisältää Euroclear Finlandin yhtiökokousta varten muodostaman 
täsmäytyspäivän osakasluettelon, joka sisältää mm. osakkeenomistajan nimen, henkilö-
/Y-tunnuksen, osoitteen ja osakemäärän.  

Rekisteri sisältää Euroclear Finlandin yhtiökokousta varten muodostaman tilapäisen 
osakasluettelon, joka sisältää tiedot yhtiökokoukseen ilmoittautuneista 
hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajalta kerätään häntä koskevat tiedot ja 
tallennetaan ennakkoäänet. Asiamies syöttää järjestelmään edustamansa 
osakkeenomistajan henkilötiedot ja ennakkoäänet.  

Sähköpostin tai postin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Innovatics Oy 
syöttää rekisteriin ilmoittautujan henkilötiedot ja ennakkoäänet. 

Annetun henkilötunnuksen/y-tunnuksen perusteella järjestelmä hakee 
osakkeenomistajan osakemäärän Euroclear Finland Oy:n muodostamasta kokouksen 
täsmäytyspäivän osakasluettelosta.  
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Innovatics Oy syöttää rekisteriin tilinhoitajayhteisöjen yhtiökokouksessa edustamien 
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterin tietojen pohjalta muodostetaan kokouksen osallistujaluettelo ja äänestyksen 
yhteenvedot, jotka liitetään kokouksen pöytäkirjan liitteiksi. 

Yhtiökokouksessa pidetään osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä osakasluettelo, joka 
sisältää kokouksen täsmäytyspäivän mukaisesti osakkeenomistajien nimet, kunnan ja 
osake- ja äänimäärän. Luettelo sisältää myös tilapäisesti osakasluettelolle yhtiökokousta 
varten ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tiedot. 

Tietojen siirto kolmansille tahoille ja EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja voidaan jakaa niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat 
yhtiökokouksen järjestämiseen ja tarvitsevat omassa toiminnassaan rekisterin tietoja. 
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. 

Tekstiviestit ilmoittautuneille lähetetään sveitsiläisen palvelun kautta. Muuten 
henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen 

Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään yhden vuoden yhtiökokouksen 
päättymisen jälkeen.  

Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta yhtiökokouksen 
päättymisen jälkeen. 

Yhtiökokouksen osallistujaluettelo säilytetään pysyvästi. Se sisältää yhtiökokoukseen 
osallistuneiden osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien 
nimet, osake- ja äänimäärät sekä äänilippujen numerot. 

Muut tiedot hävitetään, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan laatimiseksi tai sen 
sisältämien tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi. 

Tietojen suojaaminen 

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojesi 
suojelemiseksi luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta 
häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingolta. Toimet on suunniteltu tarjoamaan suojan 
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taso, joka on asianmukainen suhteessa riskeihin, joita henkilötietojesi käsittelyyn liittyy. 
Näihin toimiin lukeutuu tietojen salaus liikkeessä, viestien eheyden valvominen, 
käyttäjien tunnistaminen sekä tietoihin pääsyn rajoittaminen siihen valtuutettuihin 
henkilöihin sekä tietojärjestelmien että fyysisten aineistojen osalta. Järjestelmät, joissa 
tietoja käsitellään, on suunniteltu estämään haittaohjelmatartunnat sekä torjumaan 
internetin kautta tapahtuvat hyökkäykset. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, Sinulla on oikeus:  

1. Saada pääsy sinua koskeviin tietoihin, oikaista kyseisiä tietoja tai pyytää meitä 
poistamaan tietosi, jos tietojasi ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne on 
kerätty tai jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti. 

2. Pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. 
3. Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittelymme perusteena ovat 

oikeutetut etumme. 
4. Pyytää meitä luovuttamaan Sinulle kopio meille luovuttamistasi henkilötiedoista 

koneellisesti luettavassa muodossa sikäli kuin se on teknisesti toteutettavissa. 

Käyttääksesi edellä mainittuja oikeuksiasi pyydämme Sinua olemaan yhteydessä meihin 
käyttämällä kohdassa ”Rekisterinpitäjä” kerrottuja yhteystietoja. Vastaamme kaikkiin 
yksilöiltä saamiimme pyyntöihin käyttää soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisia 
oikeuksia. 

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle 
tietosuojaviranomaisellesi henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoja saat paikalliselta 
tietosuojaviranomaiseltasi, joka Suomen tapauksessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto 
(https://tietosuoja.fi). 

Muutokset 

Tätä selostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Muutoksista 
tiedotetaan niiden merkitys huomioiden. 
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