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TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE 

Tämä on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja SRV Yhtiöt Oyj:n hallinnoimalle 
yhtiökokousrekisterille. 
 
1 Rekisterinpitäjä 

SRV Yhtiöt Oyj  
Y-tunnus: 1707186-8 
PL 555, 02601 Espoo 
www.srv.fi  

2 Rekisteristä vastaava henkilö 

Lakiasiainjohtaja Anu Tuomola 
PL 555, 02601 Espoo 
puh. 020 145 5200 
etunimi.sukunimi@srv.fi 

3 Rekisterin nimi 

SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokousrekisteri 2022 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja kerätään osakkeenomistajan ilmoittautuessa internetin kautta taikka 
sähköpostitse tai kirjeitse SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään 
28.3.2022. Ilmoittautujan henkilötietoja kerätään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan 
henkilöllisyydestä ja tarkastaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.  

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin 
perusteella niistä henkilöistä, jotka ilmoittautuvat kokoukseen sekä ennakkoäänestävät, joko 
itse tai asiamiehen välityksellä. Euroclear Finland Oy on 
yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä. Euroclear Finland Oy 
tallentaa ilmoittautumissivuston käyttämisestä syntyviä lokitietoja ja voi käyttää niitä 
järjestelmän tekniseen valvontaan, toiminnan luotettavuuden turvaamiseen ja 
käyttötilastointiin. 

Tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin tai suoramarkkinointiin. 

5 Rekisterin tietosisältö 

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa ja äänestäessä ennakkoon internetin kautta, toimii 
Euroclear Finland Oy yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän tietojen keräämisen teknisenä 
toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on 
SSL-salattu. Tämän palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja: nimi, 
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilin numero.  

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa 
tunnistamisessa. SRV Yhtiöt Oyj:llä on oikeus saada äänestystuloksen oikeellisuuden 
tarkastamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot. 

http://www.srv.fi/
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Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköpostitse tai kirjeitse, Euroclear 
Finland Oy:n palveluksessa oleva työntekijä tallentaa ilmoittautumis- ja 
ennakkoäänestyslomakkeen tiedot Euroclear Finland Oy:n järjestelmään. 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tiedot järjestelmään. Annetun 
henkilötunnuksen perusteella ilmoittautumisjärjestelmä vertaa tiedot Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään SRV Yhtiöt Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot 
osakasluettelosta.  

Valtuutuksen antaessaan henkilö antaa myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot. 

Mikäli henkilö ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköpostitse tai kirjeitse, Euroclear Finland 
Oy:n palveluksessa oleva työntekijä tarkistaa ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta 
ja tallentaa ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestyksessä vaadittavat tiedot Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämään järjestelmään.  

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja luovutetaan Euroclear Finland Oy:lle, joka toimii yhtiökokouspalveluiden 
tarjoajana. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle SRV Yhtiöt Oyj 
toimesta. 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

1. Ilmoittautumiseen liittyviä manuaalisia asiakirjoja (manuaalinen aineisto) säilytetään 
SRV Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa lukitussa tilassa, jossa pääsy henkilörekisteriin on 
ainoastaan SRV-konsernin palveluksessa olevilla yhtiökokousjärjestelyihin 
osallistuvilla henkilöillä; 

2. Manuaalinen aineisto siirretään tarpeellisilta osin SRV Yhtiöt Oyj:n 
yhtiökokousjärjestelyihin osallistuvien henkilöiden toimesta tietokantaan, jota 
koskevat kohdassa B ilmoitetut periaatteet; sekä 

B. Sähköisesti tallennetut tiedot 

1. Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana ja vastaa 
rekisterin ylläpidosta.  

2. Tietoliikenne salataan käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle (SSL). 
Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla huolehditaan siitä, 
että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon 
oikeutetuille. 

9 Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Rekisteröidyillä on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraavat oikeudet: 

 Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus 
pyytää; 
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 tällaisten tietojen oikaisu tai poistaminen sovellettavan tietosuojalain rajoissa ja 
mukaisesti; 

 oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellettavan 
tietosuojalain rajoissa ja mukaisesti; 

 oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa 
tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi/fi/etusivu) tai muulle Euroopan unionin 
tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle. 

Edellä kuvattujen oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

https://tietosuoja.fi/fi/etusivu

