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1. Rekisterinpitäjä 

 
 
 
 

 
Technopolis Oyj 
Y-tunnus 0487422-3 
Elektroniikkatie 8 
90590 Oulu 
Puh. +358 46 7120000 
 

 
2. Rekisteriasioista vas-

taava henkilö ja yh-
teyshenkilö 

 
Lakiasiainjohtaja Outi Raekivi 
Technopolis Oyj 
Energiakuja 3  
00180 Helsinki 
Puh. +358 50 3039 393 
 

 
3. Rekisterin nimi 

 

 
Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2013 

 
4. Henkilötietojen käsit-

telyn tarkoitus / rekis-
terin käyttötarkoitus 
 

 
Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Technopolis Oyj:n 
osakkeenomistajien ilmoittautuminen yhtiökokoukseen internetissä. Palve-
lun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. 
 
Yhtiökokousilmoittautumisten mahdollistaminen internetissä edellyttää 
Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien henkilötietojen keräämistä, jotta 
osakkeenomistaja pystyy tunnistautumaan ilmoittautumisen tekemiseksi ja 
Technopolis Oyj pystyy tunnistamaan kyseisen ilmoittautumisen ja 
osakkeenomistajan omistuksen. Saman palvelun kautta osakkeenomistajal-
la on mahdollisuus valtuuttaa asiamies sähköisesti. 
 
Tietoja käytetään yhtiökokouksen osallistuja- ja ääniluettelon muodostami-
seksi sekä äänestyslipukkeiden tulostamiseksi. Tietoja käytetään kokouksen 
aikana myös mahdollisessa äänestyksessä. Yhtiökokouksen pöytäkirjan 
liitteeksi otetaan osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perus-
teella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelon 
sisältämiä tietoja ovat osakkeenomistajien nimet, osake- ja äänimäärät sekä 
mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet. 
 
Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen yhtiökokouspöytäkirjan 
valmistuttua. 
 
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. 
 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

 
Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy 
toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttä-
jän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän 
palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero sekä osake- ja 
äänimäärät. 
 
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmäs-
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sä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Technopolis Oyj:lle.  
Yhtiöllä on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkasta-
miseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot 
 

 
6. Säännönmukaiset tie-

tolähteet 

 
Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. 
Annetun henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii ilmoit-
tautujan omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö 
syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot. 
 
. 

 
7. Säännönmukaiset tie-

tojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalu-
een ulkopuolelle 
 

 
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulko-
puolelle. 

 
8. Rekisterinsuojauksen 

periaatteet 

 
A. Manuaalinen aineisto  
 
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon on pääsy vain tietoon 
oikeutetuilla. 
 
B. ATK:lle talletetut tiedot 
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. 
 
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle 
on SSL-salattu. Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, 
jolla huolehditaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat 
saatavilla vain tietoon oikeutetuille. 
 
 

 
9. Tarkastusoikeus ja 

tarkastusoikeuden to-
teuttaminen 

 
 

 
Osakkeenomistajalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitet-
tuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu 
tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee sa-
malla ilmoittaa rekisteröidylle osakkeenomistajalle rekisterin säännönmukai-
set tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti 
luovutetaan.  
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edelli-
sessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö 
Technopolis Oyj:n rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoite-
tussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 
 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle 
tilaisuus tutustua rekisteröityä koskeviin tietoihin tai annettava tiedot pyydet-
täessä kirjallisesti. 
Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa Outi Raekivelle, ks. yhteystiedot yllä koh-
dassa 2. 
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10. Tiedon korjaaminen ja 

tiedon korjaamisen to-
teuttaminen 

 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn osakkeenomistajan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai 
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelli-
nen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän 
on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa osak-
keenomistajan 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 rekisterinpi-
täjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötie-
don. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdoton-
ta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. 
 
Korjauspyynnöt tulee osoittaa Outi Raekivelle, ks. yhteystiedot yllä kohdas-
sa 2. 
 

 
 

 


