
 
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Tämä tietosuojaseloste kuvaa Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. 
 
Päivitetty 13.1.2020 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Sanoma Oyj 
Töölönlahdenkatu 2 
00100 Helsinki 
P. 0105 1999 
 

2. Yhteyshenkilö Paralegal Päivi Alkki 
Sanoma Oyj 
PL 60 / Töölönlahdenkatu 2 
00089 Sanoma / 00100 Helsinki 
Puh. 040 359 0461 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sanoma.com 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja 
käsittelyperuste  
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Sanoma Oyj:n 
osakkeenomistajien ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tietoja 
käsitellään myös, jotta voidaan varmistua kunkin ilmoittautujan 
henkilöllisyydestä ja osakeomistuksesta sekä tarkistaa ilmoittautujan oikeus 
osallistua 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 Sanoma Oyj:n velvoitteisiin osakeyhtiölain ja 
arvopaperimarkkinalain nojalla. 
 

4. Rekisterin tietosisältö 
 

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa internetin kautta henkilötietojen keräämisen 
teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän 
selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän palvelun 
kautta voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja: nimi, henkilötunnus/y-tunnus, 
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero sekä osake- ja 
äänimäärät. 
 
Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai 
Euroclear Finland Oy syöttää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään 
ilmoittautujan henkilötiedot. 
 

5. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja syöttää itse 
ilmoittautumisjärjestelmään häntä koskevat tiedot.  
 
Annetun henkilötunnuksen/y-tunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut 
tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Sanoma Oyj:n osakasluetteloon ja 
poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan 
henkilö syöttää järjestelmään myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot. 
 
Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai 
Euroclear Finland Oy syöttää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään 
ilmoittautujan henkilötiedot.  
 

6. Tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle Sanoma Oyj:n toimesta. Tietoja ei luovuteta 
kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
Yhtiökokouksen ajan on nähtävillä tilapäinen osakasluettelo, joka sisältää 
seuraavat henkilötiedot osakkeenomistajista ja kokoukseen rekisteröityneistä: imi, 
sektori, osakesarja sekä omistus- ja äänimäärät  
 



Tiedot ovat saatavilla vain yhtiökokouksen ajan joko päätelaitteella tai 
manuaalisena aineistona henkilökunnan valvonnassa, eikä tietoja voi tulostaa tai 
siirtää kokouksen ulkopuolelle. 
 

7. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

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

8. Henkilötietojen 
säilyttäminen ja poistaminen 

Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta 
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. 
 
Sanoma Oyj säilyttää yhtiökokouksen pöytäkirjan, joka sisältää liitteenä 
osallistujaluettelon (nimi, äänilipun numero, osakesarja sekä omistus- ja 
äänimäärä). Nämä tiedot säilytetään yhtiön koko toiminnan ajan lakisääteisten 
velvoitteiden noudattamiseksi. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet ja 
niiden käyttäminen 

Osakkeenomistajalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan 
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun 
rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Osakkeenomistajalla on oikeus pyytää tietojensa oikaisua, poistamista tai 
täydentämistä, ja rekisterinpitäjän on toteutettava pyyntö ilman aiheetonta 
viivytystä, mikäli rekisterissä on käsittelyn kannalta tarpeeton, virheellinen, 
puutteellinen tai vanhentunut tieto. Mikäli virhe on korjattavissa Euroclear Finland 
Oy:n toimesta, välittää rekisterinpitäjä korjauspyynnöt Euroclear Finland Oy:lle. 
Rekisterinpitäjä ei voi korjata esimerkiksi tilinhoitajayhteisöltä tulleita virheellisiä 
tietoja. 
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää oikeuksiaan, on esitettävä tätä 
tarkoittava pyyntö Sanoma Oyj:n yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee osoittaa Päivi 
Alkille, ks. yhteystiedot edellä. 
 
 

10. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli 
tietosuojavaltuutetulle tässä selosteessa kuvatusta tietojensa käsittelystä, mikäli 
heillä on siihen liittyen huomautettavaa (tietosuojavaltuutettu: www.tietosuoja.fi) 
 

 
 

http://www.tietosuoja.fi/
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