TIETOSUOJASELOSTE
YHTIÖKOKOUS
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TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

1. Rekisterinpitäjä
Terveystalo Oyj
Jaakonkatu 3 B, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: 030 6000
Sähköpostiosoite: lakiasiat@terveystalo.com
2. Henkilörekisteristä vastaava henkilö:
Jukka Lehtonen, Senior Legal Counsel
Puhelinnumero:+358 50 432 7851
Sähköpostiosoite: jukka.lehtonen@terveystalo.com
3. Rekisterin nimi
Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Terveystalo Oyj:n
osakkeenomistajien ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tietoja
käsitellään kunkin ilmoittautujan henkilöllisyyden ja osakeomistuksen
varmistamiseksi ja sen tarkistamiseksi, että hän on oikeutettu osallistumaan
yhtiökokoukseen. Tietoja käytetään lisäksi yhtiökokouksen osallistujaluettelon,
ääniluettelon ja äänilippujen tulostamiseksi ja mahdollisten äänestysten
järjestämiseksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujaluettelo, joka muodostuu
tämän selosteen mukaisesti niistä henkilöistä, jotka osallistuvat
yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmän teknisenä
toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy.
Henkilötietojen käsittely perustuu Terveystalo Oyj:n lakisääteisiin, kuten
osakeyhtiölain
(624/2006,
muutoksineen) ja
arvopaperimarkkinalain
(746/2012, muutoksineen) mukaisiin velvoitteisiin.
5. Kerätyt henkilötiedot ja tietolähteet
Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja syöttää itse
ilmoittautumisjärjestelmään häntä koskevat tiedot. Valtuutuksen antaessaan
henkilö syöttää järjestelmään myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.
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Osakkeenomistajan
ilmoittautuessa
internetin
kautta
henkilötietojen
keräämisen teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. Palvelun
kautta voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•

Nimi
Henkilötunnus / y-tunnus
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Arvo-osuustilin numero
Osake- ja äänimäärät

Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai
Euroclear Finland Oy syöttää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
järjestelmään ilmoittautujan henkilötiedot.
Annetun henkilötunnuksen/y-tunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut
tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Terveystalo Oyj:n osakasluetteloon
ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.
6. Henkilötietojen säilytysaika
Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.
Terveystalo Oyj säilyttää yhtiökokouksen pöytäkirjan, joka sisältää liitteenä
osallistujaluettelon (nimi, äänilipun numero, osakesarja sekä omistus- ja
äänimäärä).
Tiedot säilytetään yhtiön koko toiminnan ajan lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi.
7. Henkilötietojen vastaanottajat
Terveystalo Oyj:n konserniin kuuluvat työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kaikki käsittelyyn osallistuvat henkilöt
ovat salassapitovelvollisia.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Euroclear Finland Oy:lle. Lisäksi Terveystalo
Oyj saattaa joutua luovuttamaan henkilötietoja yhtiön käyttämille
palveluntarjoajille, kuten IT-palveluita ja lakiasianpalveluita tarjoaville
palveluntarjoajille.
Yhtiö ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille tahoille
suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin.
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Tietojen luovutus kolmannelle tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten
tiedonsiirtoyhteyksien avulla, mutta tietoja voidaan luovuttaa myös muulla
tavoin, kuten puhelimitse tai kirjeitse.
8. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen tarkastaminen ja pääsyoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja
pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai sähköisesti. Tarkastuspyyntö
osoitetaan
tässä
tietosuoselosteessa
mainitulle
rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.
Tarkastuspyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa.
Tietojen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistamista tai
täydentämistä. Pyyntö osoitetaan tässä tietosuoselosteessa mainitulle
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta
viivytystä, mikäli rekisterissä on käsittelyn kannalta tarpeeton, virheellinen,
puutteellinen tai vanhentunut tieto. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään,
siitä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.
Mikäli virhe on korjattavissa Euroclear Finland Oy:n toimesta, rekisterinpitäjän
tulee välittää korjauspyynnöt Euroclear Finland Oy:lle.
10. Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan
lainsääsäädännön vastaisesti.
11. Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus
Manuaalinen aineisto
Tietoja voivat Terveystalossa käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tietoon
oikeutetuilla. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia.
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Sähköisesti talletetut tiedot
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSLsalattu. Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla
pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja
ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
12. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Yhtiö voi joutua ajoittain muuttamaan tätä tietosuojaselostetta. Muutokset
voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.
Muutoksista ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla.
Tietosuojaseloste on julkaistu 10.2.2020.
13. Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava Leena Alapuranen
tietosuoja@terveystalo.com
Puhelinnumero: 030 6000

