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Yhteyshenkilö rekisteriin
liittyvissä asioissa

Osmo Lipponen, Nixu Oyj, lakiasiainjohtaja
Osmo.Lipponen@nixu.com
Osoite ja puhelinnumero samat kuin edellä.

Rekisterin nimi

Nixu Oyj:n yhtiökokousrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
peruste

Nixu Oyj käsittelee henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten
• Osakkeenomistajien yhtiökokoukseen ilmoittautumisten
mahdollistamiseksi. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään,
kun Osakkeenomistaja ilmoittautuu Nixun varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Henkilötietoja käsitellään
Osakkeenomistajan henkilöllisyyden ja
osallistumisoikeuden varmistamiseksi.
• Yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja
mahdollisten äänestysten järjestämiseksi ja
yhtiökokouksen päätösten muodostamiseksi. Ääniluettelo
liitetään kokouksen pöytäkirjaan rekisterin perusteella.
Ääniluettelo sisältää vain Osakkeenomistajan ja
mahdollisen edustajan nimen, osakkeiden ja äänten
lukumäärän.
• Muihin yhtiökokouksen järjestämiseen liittyviin
toimenpiteisiin.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on Nixun lakisääteisten
velvoitteiden täyttäminen.
1. Osakkeenomistajat
2. Valtuutetut ja
3. Edellä mainittujen avustajat

Rekisteröidyt

Kerätyt henkilötiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilön yksilöintitietoja:
Osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP osoite, arvo-osuustilinumero,
osakkeiden lukumäärä, mahdolliset tiedot asiamiehestä tai
avustajasta ja valtakirjasta sekä mahdolliset muut ilmoittautumisen
yhteydessä annetut lisätiedot.

Nixu Oyj

PL 39 (Keilaranta 15),
FI-02151 Espoo, Suomi

Puh: +358 9 478 1011
Y-Tunnus: 0721811-7

www.nixu.com

Säännölliset tietolähteet

Henkilötietojen
käsittelijät ja
vastaanottajat

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajalta kerätään häntä
koskevat tiedot. Asiamieheltä kerätään häntä ja hänen edustamansa
osakkeenomistajaa koskevat henkilötiedot. Sähköpostin tai postin
kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Innovatics Oy syöttää
rekisteriin ilmoittautujan henkilötiedot. Annetun henkilötunnuksen/ytunnuksen perusteella järjestelmä hakee osakkeenomistajan
osakemäärän Euroclear Finland Oy:n muodostamasta kokouksen
täsmäytyspäivän osakasluettelosta.
Osakasluettelon sekä tilapäisen osakasluettelon ylläpidosta vastaa
Nixun puolesta Euroclear Finland Oy. Luetteloiden teknisestä
implementoinnista ja ylläpidosta vastaa Innovatics Oy.
Osakkeenomistajien sähköisestä ilmoittautumisesta ja
rekisteröinnistä vastaa ja teknisesti tietoja ylläpitää Innovatics Oy.
Jos Osakkeenomistaja ilmoittautuu postitse tai sähköpostitse,
tietojen viemisestä rekisteriin vastaa Innovatics Oy.
Henkilötietoja siirretään yllä mainituille ulkopuolisille
palveluntarjoajille siinä määrin kuin se on tarpeen tietojen
käsittelemiseksi.

Tietojen siirto
kolmansille tahoille ja
EU:n tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan jakaa niille kolmansille osapuolille, jotka
osallistuvat yhtiökokouksen järjestämiseen ja tarvitsevat omassa
toiminnassaan rekisterin tietoja. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin
tarkoituksiin.
Tekstiviestit ilmoittautuneille lähetetään sveitsiläisen
palveluntarjoajan kautta. Henkilötietojen siirrot kyseiselle
palveluntarjoajalle toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen
2016/679 45 artiklan mukaisella komission päätöksellä 2000/518/EY
henkilötietojen riittävästä suojasta Sveitsissä. Kyseinen komission
päätös on saatavilla osoitteessa: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN.
Muuten henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteriä koskevat
turvallisuuskäytännöt

Osakastietoja suojataan teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä
tahatonta ja/tai laitonta pääsyä, muuttamista ja tuhoamista tai muuta
käsittelyä vastaan, mukaan lukien Osakastietojen luvaton
luovuttaminen ja siirto.
Näitä toimia ovat asianmukaiset palomuurijärjestelyt, tietoliikenteen
ja viestien asianmukainen salaaminen sekä turvallisten ja valvottujen
laitteiden ja palvelinhuoneiden käyttö, näihin kuitenkaan
rajoittumatta.
Tietoturvavaatimuksia noudatetaan tarkasti IT-järjestelmien
pääsynhallinnassa ja niiden pääsyn valvonnassa. Työntekijät, jotka
osana työtehtäviään käsittelevät Osakastietoja, ovat saaneet
koulutuksen ja perusteellisen ohjeistuksen tietosuojaa ja tietoturvaa
koskevissa asioissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain mukaan milloin tahansa oikeus:
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1) pyytää pääsy itseään koskeviin Osakastietoihin, saada kopio
Osakastiedoistaan sekä lain edellyttämät lisätiedot
Osakastietojen käsittelystä;
2) ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsitellään, pyytää
a) virheellisten Osakastietojen oikaisemista;
b) puutteellisten Osakastietojen täydentämistä; ja
c) vanhentuneiden tai turhien Osakastietojen poistamista.
3) pyytää itseään koskevien Osakastietojen poistamista, jos
a) Osakastietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita
varten niitä käsiteltiin;
b) Osakastieto on poistettava EU:n tai sen jäsenvaltion
lain säännösten noudattamiseksi, jonka alainen
rekisterinpitäjä on; tai
c) Osakastietoja on käsitelty lainvastaisesti.
4) rajoittaa itseään koskevien Osakastietojen käsittelyä, jos
a) rekisteröity kiistää Osakastietojen
paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa
Osakastietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden
käytön rajoittamista; tai
c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse Osakastietoja
alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
5) tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle (Suomen
tietosuojavaltuutetulle).
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä yllä
mainittuun yhteyshenkilöön joko sähköisesti tai kirjallisesti tai
käyttämällä sähköistä lomaketta, joka löytyy Nixun websivuilta.
Pyynnön toteuttamisesta voidaan kuitenkin kieltäytyä kokonaan
tai osittain lain niin edellyttäessä tai salliessa. Rekisteröidyn on
myös huomattava, että sovellettavat lait voivat sisältää rajoituksia
tai muita ehtoja, jotka liittyvät yllä oleviin oikeuksiin.

Osakastietojen
säilytysaika

Nixu säilyttää rekisteriin merkittyjä tietoja, kunnes tässä
tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset on pystytty
toteuttamaan, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään tietoja
pidempään. Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään yhden
vuoden yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Euroclear Finland
Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjat liitteineen, osallistujalistat
ja muu yhtiökokousmateriaali säilytetään rekisterinpitäjän koko
toiminnan ajan rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi.

Osakastietojen
antaminen

Jos rekisteröity aikoo osallistua yhtiökokoukseen, Osakastietojen
antaminen on pakollista.
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