
 TIETOSUOJASELOSTE – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 Tietosuoja-asetuksen art 12-14 
 Laatimispäivä: 11.3.2021 
 

 

 

1. Rekisterinpitäjä Aspo Oyj 
Mikonkatu 13 A, PL 499 
00101 Helsinki 
Puh. +358 9 5211 

2. Yhteyshenkilö  Johanna Suhonen / Aspo Oyj 
Mikonkatu 13 A, PL 499 
00101 Helsinki 
Puh. +358 9 521 4100 
johanna.suhonen@aspo.com 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja 
käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittely liittyy Aspo Oyj:n 8.4.2021 
pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
 
Osakkeenomistajien, näiden avustajien ja 
edustajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena 
on Aspo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 
järjestäminen (mukaan lukien ilmoittautumisen, 
ennakkoäänestyksen ja puhevallan käyttämisen 
järjestäminen) sekä yhtiökokouksen asianmukainen 
dokumentoiminen. Milloin osakkeenomistaja 
seuraa yhtiökokousta etäyhteyden kautta, 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 
seuraamismahdollisuuden tarjoaminen 
luotettavalla tavalla.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölaissa 
ja muualla lainsäädännössä rekisterinpitäjälle 
asetettuihin velvoitteisiin koskien yhtiökokousta, 
sekä yhtiökokouksen järjestämiseen liittyen 
rekisterinpitäjälle syntyviin oikeutettuihin etuihin. 

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietojen 
lähteet 

Henkilötiedot kerätään pääasiassa 
yhtiökokoukseen ilmoittautuvalta 
osakkeenomistajalta ja/tai hänen puolestaan tai 
lukuunsa toimivalta, sekä osakkeenomistajalta, 
joka rekisteröityy seuraamaan yhtiökokousta 
etäyhteyden kautta.  
 
Kun osakkeenomistaja ilmoittautuu 
yhtiökokoukseen, hänestä kerätään seuraavat 
tiedot: 
 
• nimi 
• henkilötunnus 
• lähiosoite 
• arvo-osuustilinnumero 
• y-tunnus 
• sähköpostiosoite 
• puhelinnumero 
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Lisäksi kerätään mahdollisen avustajan tai 
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 
 
Kun osakkeenomistaja rekisteröityy seuraamaan 
yhtiökokousta etäyhteyden kautta, hänestä 
kerätään seuraavat tiedot: 
 
• nimi 
• syntymäaika 
• lähiosoite 
• arvo-osuustilinnumero 
• y-tunnus 
• sähköpostiosoite 
• puhelinnumero 
 
Rekisterinpitäjä syöttää ilmoittautuneen / 
yhtiökokousta etäyhteydellä seuraavan 
henkilötiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
järjestelmään. Järjestelmä vertaa annettua 
henkilötunnusta Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään Aspo Oyj:n osakasluetteloon ja poimii 
ilmoittautujan / yhtiökokousta etäyhteydellä 
seuraavan omistustiedot osakasluettelosta. 
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää 
henkilötietojen antamista tässä 
tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla. 

5. Henkilötietojen säilytysaika 
 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se 
on tarpeen yhtiökokouksen järjestämiseksi ja laissa 
määrättyjen säilytysaikojen noudattamiseksi. 
Esimerkiksi osakeyhtiölain kanneaikaa koskevat 
säännökset edellyttävät rekisterinpitäjää 
säilyttämään yhtiökokoukseen liittyviä 
henkilötietoja kolme kuukautta yhtiökokouksen 
päätöksestä. 
 
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta 
vastaavien henkilötietojen muussa tarkoituksessa 
tapahtuvaan säilyttämiseen, esimerkiksi osana 
osakasluetteloa tai hallintarekisteriä. 

6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjän puolesta 
ja lukuun ilmoittautumisjärjestelmää ylläpitävälle 
Euroclear Finland Oy:lle. Euroclear Finland Oy 
käyttää järjestelmiensä ylläpitoon ulkopuolisia 
palveluntarjoajia, joiden yhteistyökumppanit 
saattavat toimia EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolella. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus 
ja asianmukaisuus varmistetaan sopimuksella, jossa 
on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset 
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Euroopan komission mallisopimuslausekkeet, tai 
muiden asianmukaisten suojatoimien avulla. 
 
Mikäli osakkeenomistaja seuraa yhtiökokousta 
etäyhteyden kautta, henkilötietoja siirretään 
tarpeen mukaan rekisterinpitäjän puolesta ja 
lukuun etäyhteydestä vastaavalle ulkopuoliselle 
palveluntarjoajalle. 
 
Lisäksi tietoja siirretään tarpeen mukaan muille 
luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat 
rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.  
 
Muissa, kuin yllä eritellyssä tapauksessa, 
henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 
 

7. Rekisteröidyn oikeudet Jokaisella rekisteröidyllä on soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraavat 
oikeudet: 
 

(i) Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy 
itseään koskeviin henkilötietoihin sekä 
oikeus pyytää kyseisten tietojen 
oikaisemista tai poistamista; 

(ii) Oikeus pyytää itseään koskevan käsittelyn 
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. 

 
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää hänelle kuuluvia 
oikeuksia, rekisteröidyn on esitettävä tätä koskeva 
pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko 
sähköpostitse osoitteeseen 
johanna.suhonen@aspo.com tai kirjeitse 
osoitteeseen Aspo Oyj, PL 499, 00101 Helsinki. 
 
Jos rekisteröity katsoo henkilötietojaan 
käsiteltävän lainvastaisesti, hänellä on oikeus 
tehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle tai 
muulle toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle 
Euroopan Unionissa. 
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