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Netum Group Oyj:n yhtiökokous 29.3.2022 tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 

Netum Group Oyj 
Y-tunnus 2804021-5 
Yliopistonkatu 58 B 
33100 Tampere 

 

Tietosuojavastaava: Netum Group Oyj:n tietosuojavastaava Kristiina Mäkinen tietosuoja@netum.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Verkossa järjestettävän Netum Group Oyj:n (jäljempänä Netum) yhtiökokouksen osakkeenomistajan 
tunnistautuminen, osakkeiden omistuksen varmentaminen sekä kokoukseen ilmoittautumisen, siinä 
ennakkoäänestämisen ja kokousosallistumisen mahdollistaminen edellyttää henkilötietojen 
käsittelyä, jossa Netumin henkilötietojen käsittelijänä toimii Euroclear Finland Oy (jäljempänä 
Euroclear Finland) yhtiökokousjärjestelmän tuottajana. Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa 
kokoukseen asiamiehen järjestelmän kautta sähköisesti.   

Henkilötietojen käsittelyperuste 

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Netumin lakisääteisiin 
velvoitteisiin liittyen yhtiökokouksen järjestymiseen ja osallistujien henkilöllisyyden todentamiseen, 
sekä toissijaisesti Netumin oikeutettuihin etuihin liittyen yhtiökokouksen järjestämiseen ja 
asianmukaiseen toteuttamiseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. 

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät 

Netum käsittelee yhtiökokouksen osallistujista sekä ennakkoäänestäneistä osakkeenomistajista 
seuraavia henkilötietoja:  

• Nimi (koko nimi)  

• Henkilötunnus  

• Sähköposti 

• Puhelinnumero  

• Osoite  

• Arvo-osuustilinumero  

• Osake- ja äänimäärät  

• Äänestystiedot 

• Etäkokousalustan käyttäjätunnus ja salasana 

• Kokoukseen liittymis- ja kokouksesta poistumisaika 

• Kokoustallenne  
o esitys- ja puheenvuorot (vain järjestäjätaho) 
o chat-kanava (osallistujien esittämät kysymykset) 
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Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään ensisijaisesti suoraan yhtiökokouksen osallistujilta sekä ennakkoon äänestäviltä 
osakkeenomistajilta itseltään. Annetun henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annettuja 
tietoja Euroclear Finlandin ylläpitämään Netumin osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan 
omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun 
asiamiehen osalta tarvittavat henkilötiedot. Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear 
Finlandin yhtiökokousjärjestelmässä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Netumille. 
Etäkokousalustan erilliset käyttäjätunnukset ja salasanat luodaan kokousosallistujille Euroclear 
Finlandin toimesta.  

Äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi Netumilla on mahdollisuus saada yksittäisen 
osakkeenomistajan äänestystiedot.  

Henkilötietojen säilytysajat 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen 
tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. Kun henkilötietojen 
säilytysaika on kulunut umpeen ja niiden käsittelylle ei enää ole perustetta tietosuojalainsäädännön 
sallimissa rajoissa, henkilötietoja sisältävät tietoaineistot poistetaan. 

Euroclear Finlandin yhtiökokousjärjestelmässä henkilötietojen säilytysaika on neljä (4) kuukautta 
kokouksen jälkeen. 

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ulkopuolisille 

Netum käyttää verkkokokouksena järjestettävän yhtiökokouksen ilmoittautumisen, 
ennakkoäänestämisen sekä kokousosallistumisen teknisenä toteuttajana Euroclear Finlandia, jolla on 
pääsy järjestelmän kautta annettaviin henkilötietoihin. Ilmoittautumisessa annettuja tietoja myös 
verrataan Euroclear Finlandin ylläpitämään Netumin osakasluetteloon, kuten jo kuvattu selosteen 
kohdassa Säännönmukaiset tietolähteet. Netum on solminut asianmukaiset sopimukset Euroclear 
Finlandin kanssa tietojen luovutukseen liittyen.  

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 

Netum ei luovuta tai siirrä yhtiökokouksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle. 

Mikäli yhtiökokousjärjestelmän tuotantoprosessissa on mukana alihankkijoita, jotka sijaitsevat joko 
kokonaan tai osittain EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan sopimuksin ja/tai lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla mahdollisten henkilötietojen luovutus tai siirto tapahtuvan sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti niin, että luovutettavien tai siirrettävien henkilötietojen riittävän 
tietosuojan taso on varmistettu. 

Omien tietojen tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu tai että rekisterissä ei 
ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. 
Asiaa koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tietosuoja@netum.fi. 
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Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee tai poistaa häntä koskevat henkilö-
tiedot. Asiaa koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tietosuoja@netum.fi. 

Huom. Poisto-oikeus on rajoitettu siten, että jos henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterin-
pitäjän lakisääteinen velvoite tai yleinen etu, rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojensa poistamiseen. 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on 
oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Asiaa 
koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tietosuoja@netum.fi. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle), jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-
asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksen-
hakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. 

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen 

Rekisterinpitäjänä Netum on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet henkilö-
tietojen käsittelyn suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta 
pääsyltä tietoihin. Netum vaatii vastaavia toimia myös henkilötietojen käsittelijöiltään. 


