
TIETOSUOJASELOSTE 

ILMOITTAUTUMINEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 
 

Laatimispäivä: 12.2.2021 

 
 
1. Rekisterinpitäjä  

 
Metso Outotec Oyj 

PL 1220, 00101 HELSINKI 

Yhteyshenkilö: 

Lakimies Katri Taipale 

privacy@mogroup.com 
 
2. Tarkoitus ja 

oikeusperuste 

 

 

 
Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Metso Outotec Oyj:n 

varsinaiseen yhtiökokoukseen. Henkilötietoja keräämisen tarkoituksena on 

mahdollistaa osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa ja avustajiensa 

ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, sekä varmistaa osakeomistus ja oikeus 

osallistua yhtiökokoukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään 

osakkeenomistajien äänestämisen hallintaa varten. Henkilötietojen käsittelyn 

perusteena on osakeyhtiölain velvoite järjestää yhtiökokous.  

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän ja ennakkoäänestyksen teknisenä 

toteuttajana toimii Innovatics Oy. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland 

Oy.  

 
 
3. Tietotyypit 
 

 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai avustajansa ilmoittautuessa 

yhtiökokoukseen voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite, ilmoittautumispäivä ja mahdolliset 

ilmoittautumisen yhteydessä annetut lisätiedot.  Lisäksi käsitellään lokitietoja 

ilmoittautumisesta ja äänestämisestä.  
 

4. Tietolähde 

 

 

Yhtiökokousilmoittautumiseen tarvittavat henkilötiedot kerätään pääasiassa 

kokoukseen ilmoittautuvalta osakkeenomistajalta, hänen edustajaltaan tai 

avustajaltaan.  

5. Tietojen luovutukset Osallistujaluettelo ja äänestyksen yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjan 

liitteiksi. Yhtiökokouksessa pidetään nähtävillä osakasluettelo osakeyhtiölain 

mukaisesti.  

6. Siirrot kolmansille, ja 

EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja voidaan jakaa yhtiökokouksen järjestämiseen osallistuville 

kolmansille osapuolille, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja toiminnassaan. 

Euroclear Finland Oy palveluntarjoajana ylläpitää osakasluetteloa Metso 

Outotecin lukuun, ja tietoja siirretään Euroclear Finland Oy:lle sikäli kuin on 

tarpeen osakasluettelon ylläpitoa varten. 

 

Ilmoittautuneille lähetetään tekstiviestit sveitsiläisen palvelun kautta. Muuten 

henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle. Euroclear Finland Oy:n alihankkijat voivat käsitellä 

tietoa EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella Intiassa. Siirrot suojataan tietosuoja-

asetuksen mukaisilla EU:n komission vakiolausekkeilla. Lisätietoja on saatavilla 

Euroopan komission verkkosivustolla https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-

personal-data-third-countries_en.  

 

7. Suojauksen periaatteet 

 

 

Rekisterinpitäjällä on käytössä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset 

tietoturvatoimenpiteet, joilla henkilötietoja suojataan hävittämiseltä, 

tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. 

8. Säilytysaika 

 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista käsittelyn 

tarkoituksen toteuttamiseksi, tai soveltuvan lakiperusteisen säilytysajan mukaan. 

Jäljennös osallistujaluettelosta liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja 

säilytetään soveltuvan lain edellyttämän ajan. 

 

Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään yhden vuoden yhtiökokouksen 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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päättymisen jälkeen ja Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään 

neljä kuukautta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. 

9. Rekisteröidyn oikeudet  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet käsiteltäviin henkilötietoihin: 

 

- oikeus saada vahvistus, että tietoja käsitellään 

- oikeus pyytää henkilötiedoista jäljennöstä  

- oikeus pyytää oikaisemaan henkilötietoja 

- oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot 

- oikeus vastustaa käsittelyä soveltuvan lain mukaisesti 

- oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle 

(Suomen tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi), tai muulle EU:n tai 

Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle. 

 

 

https://tietosuoja.fi/

