
 TIETOSUOJASELOSTE  

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §  

Laatimispäivä: 10.12.2015 

 
 

1. Rekisterinpitäjä Panostaja Oyj  
Y-tunnus: 0585148-8 
Kalevantie 2, 33100 Tampere  
Puh: 050 685 70 
 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa  
 

Milla Store 
Kalevantie 2, 33100 Tampere  
Puh: 050 685 70 
milla.store@panostaja.fi 
 

3. Rekisterin nimi Panostaja Oyj:n yhtiökokousilmoittautumiset 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään yhtiökokouksen pitämistä varten, eli 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 
Panostaja Oyj:n yhtiöjärjestyksessä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien 
täyttämiseksi.  
 
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt tiedot säilytetään 
soveltuvan sääntelyn vaatimalla tavalla osana pöytäkirjaa. Muut tiedot 
hävitetään, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan laatimiseksi tai sen 
sisältämien tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi.  
 
Panostaja Oyj voi käyttää osallistujarekisterin teknisessä toteutuksessa ja 
ylläpidossa sekä henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolista alihankkijaa, esim. 
Euroclear Finland Oy:tä. 
 
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. 
 

5. Rekisterin 
tietosisältö  

Osallistujarekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, 
yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osake- ja äänimäärät, 
äänestystiedot, ilmoittautumista ja osallistumista koskevat tiedot, mahdolliset 
osallistujien erityisiä esteettömyys- tai muita tarpeita koskevat tiedot sekä 
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  
 

Tiedot kerätään osallistujilta sekä Panostaja Oyj:n osakasluettelosta, joka on 
Euroclear Finland Oy:n pitämä.  
 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset 
ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle  
 

Tietoa ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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8. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet  
 

A. Manuaalinen aineisto  
 
Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.  
 
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot  
 
Sähköisen rekisterin käytössä tarvittavat tietoliikenneyhteydet on salattu. 
Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa ja rekisterin käyttö on 
rajattu käyttövaltuuksin (käyttäjätunnus ja salasana). 

 

9. Tarkastusoikeus Tämä rekisteriseloste on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa 
www.panostaja.fi/yhtiokokous. 

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada tietää rekisteriin tallennetut sekä 
tallentamattomat häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa 
rekisteröidylle osakkeenomistajalle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä 
mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.  
 

Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää 
pyyntö rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti 
allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.  
 
Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Milla Store, ks. yhteystiedot yllä. 
 
 

10. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
osakkeenomistajan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

 
Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi 
vaarantaa osakkeenomistajan yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava 
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Osakkeenomistaja voi 
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  
 
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on 
luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. 
Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii 
kohtuutonta vaivaa.  
 
Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan: Milla Store, ks. yhteystiedot yllä. 
 

 


