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3. Rekisterin nimi
Eezy Oyj:n yhtiökokousrekisteri 2022
3 Tietosuojaselosteen kuvaus
Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen ja tietosuojalain
(1050/2018) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan miten rekisterinpitäjä käsittelee:
Eezy Oyj:n vuoden 2022 varsinaiseen 12.4.2022 pidettävään yhtiökokoukseen
ilmoittautuneiden henkilöiden henkilötietoja.
Rekisteröityjen ryhmä koostuu Eezy Oyj:n osakkeenomistajista ja heidän valtuuttamista
henkilöistä, jotka voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhteisöomistajien edustajia. Samoin
henkilötietoja voidaan kerätä edellä mainittujen mahdollisista avustajista.
Eezy Oyj voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä
palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin Eezy Oyj varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla,
että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.
4 Käsiteltävät henkilötiedot
Osakkeenomistajan ilmoittautuessa yhtiökokoukseen internetin kautta, Euroclear Finland Oy
toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta
Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL‐salattu. Tämän palvelun kautta voidaan kerätä
seuraavia henkilön yksilöintitietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nimi
henkilötunnus
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
arvo‐osuustilin numero
rekisteröidyn asema (esim. asiamies, osakkeenomistaja, avustaja) ja valtuutukset
osake- ja äänimäärät, ennakkoäänestystiedot
ilmoittautumisaika- ja tapa
muut mahdolliset rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot

Arvo‐osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa
tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta rekisterinpitäjälle. Eezy Oyj:llä on rekisterinpitäjänä
mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen
osakkeenomistajan äänestystiedot.
Kirjeilmoittautumisessa on mainittava arvo‐osuustilin numeroa lukuun ottamatta edellä
mainitut henkilön yksilöintitiedot, jotka tallennetaan Euroclear Finland Oy:n järjestelmään.
5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun
henkilötunnuksen perusteella ilmoittautumisjärjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään Eezy Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot
osakasluettelosta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta
tarvittavat henkilötiedot.
Mikäli henkilö ilmoittautuu yhtiökokoukseen kirjeitse, Eezy Oyj:n palveluksessa oleva
työntekijä tarkistaa ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta ja tallentaa
ilmoittautumisessa vaadittavat tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään.
6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Eezy Oyj:n yhtiökokoukseen vuonna 2022.
Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. Henkilötietoja pyydetään, jotta
voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen.
Tietoja käytetään yhtiökokouksen ilmoittautumisten keräämiseksi sekä kunkin ilmoittautujan
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja sen tarkistamiseksi, että hän on oikeutettu osallistumaan
yhtiökokoukseen. Tietoja käytetään myös yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja
äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen
pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella
niistä henkilöistä, jotka saapuvat yhtiökokoukseen.
Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten
asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät.
Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen. Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu
Euroclear Finland Oy:lle. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu kirjeitse, kirjeilmoittautumisen
tiedot viedään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään. Tietoliikenneyhteys
käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.
Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on ensisijaisesti Eezy Oyj:n lakisääteiset
velvollisuudet, jotka perustuvat osakeyhtiölain (642/2006, muutoksineen) yhtiökokouksen
järjestämistä koskeviin velvoitteisiin sekä muuhun Eezy Oyj:tä velvoittavaan lainsäädäntöön.
Tietojen antaminen on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
7 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
eikä kansainvälisille järjestöille.
Eezy Oyj saattaa joutua luovuttamaan henkilötietoja käyttämilleen palveluntarjoajille, kuten ITpalveluita ja lakiasianpalveluita tarjoaville palveluntarjoajille.

Eezy Oyj ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille tahoille suoramarkkinointiin,
markkinointitutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin.
Eezy Oyj voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan
rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi.
Lisäksi Eezy Oyj voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli Eezy Oyj on
osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.
Mikäli Eezy Oyj on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä
se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Tietojen luovutus kolmannelle tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten tiedonsiirtoyhteyksien
avulla, mutta tietoja voidaan luovuttaa myös muulla tavoin, kuten puhelimitse tai kirjeitse.
8 Henkilötietojen suojaaminen
Eezy Oyj käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
A. Manuaalinen aineisto
1. Ilmoittautumiseen liittyviä manuaalisia asiakirjoja (manuaalinen aineisto) säilytetään Eezy
Oyj:n pääkonttorissa lukitussa tilassa, jossa pääsy henkilörekisteriin on ainoastaan EEZY‐
konsernin palveluksessa olevilla yhtiökokousjärjestelyihin osallistuvilla salassapitovelvollisilla
henkilöillä;
2. Manuaalinen aineisto siirretään tarpeellisilta osin Eezy 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 Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja ja osallistujalista sekä muu yhtiökokousmateriaali säilytetään
pysyvästi.
Eezy Oyj:n osakasluetteloa päivitetään jatkuvasti.
10 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on rekisteröitynä mm. seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

●

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen
korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita
ja korjata helposti.

●

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen
tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

●

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa
henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

●

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään
koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne
toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

●

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle
(Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen
henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

poistamista

sovellettavan

Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuojaasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai sähköisesti.
Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastuspyyntöön vastataan
kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja
henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.
9 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan osoitteessa www.eezy.fi. Muutokset
voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.
Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 16.3.2022.

