
 

 

 
 
 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
 
Tämä tietosuojaseloste kuvaa Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. 
 
Päivitetty 1.2.2023 
 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 
 

 
Sanoma Oyj 
Töölönlahdenkatu 2 
00100 Helsinki 
puh. 0105 1999 

 

2. Yhteyshenkilö 

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

 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja käsittelype-
ruste  
 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Sanoma Oyj:n osakkeen-
omistajien ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestämi-
nen varsinaisessa yhtiökokouksessa.  
 
Henkilötietoja käsitellään myös, jotta voidaan varmistua kunkin ilmoittautujan hen-
kilöllisyydestä ja osakeomistuksesta sekä tarkistaa ilmoittautujan oikeus osallis-
tua yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestää yhtiökokouksessa. Tietoja käytetään li-
säksi yhtiökokouksen mahdollisen chat-toiminnallisuuden järjestämiseksi, yhtiö-
kokouksen osallistujaluettelon ja ääniluettelon tulostamiseksi sekä ennakkoää-
nestyksen järjestämiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujaluet-
telo, joka muodostuu tämän selosteen mukaisesti niistä henkilöistä, jotka osallis-
tuvat yhtiökokoukseen. 
 
Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmän teknisenä toteuttajana toimii Innova-
tics Oy. Mahdollisen chat-toiminnallisuuden toteuttajana toimii Inderes Oy. Osa-
kasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu Sanoma Oyj:n lakisääteisiin velvoitteisiin (osa-
keyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki). 
 

 
4. Rekisteröidyt ja rekisterin 
tietosisältö 
 

 
Rekisteröityjä ovat osakkeenomistajat, hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 
sekä asiamiehet / edustajat.  
 
Osakkeenomistajan ilmoittautuessa internetin kautta henkilötietojen keräämisen 
teknisenä toteuttajana toimii Innovatics Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän se-
laimelta Innovatics Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän palvelun kautta kerä-
tään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero, sähkö-
postiosoite sekä osake- ja äänimäärät. Ilmoittautumispalvelun kautta kerätään li-
säksi mahdollisen asiamiehen/edustajan nimi ja henkilötunnus, edustusperuste ja 
mahdolliset valtakirjaliitetiedostot. Lisäksi palvelun kautta kerätään osallistujan tal-
lentamat äänet ja mahdolliset ennakkokysymykset yhtiökokoukseen. Palvelun tek-
nistä ylläpitoa ja seurantaa varten tallennetaan lisäksi tunnistautumistapa ja käyt-
täjän IP-osoite. 
 
Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Innovatics 
Oy syöttää Innovatics Oy:n ylläpitämään järjestelmään ilmoittautujan yllä kuvatut 
henkilötiedot. 
 



 

 

Yhtiökokouksen osake- ja äänimäärät pohjautuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitä-
mään Sanoma Oyj:n osakasluetteloon, joka sisältää muun muassa seuraavat tie-
dot: nimi, henkilö-/Y-tunnus, osoite, kansallisuus, tieto yhteisomistuksesta ja osa-
kemäärä. 
 

 
5. Säännönmukaiset tietoläh-
teet 
 

 
Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja syöttää itse ilmoittautumis-
järjestelmään häntä koskevat tiedot.  
 
Asiamiehet ja edustajat syöttävät järjestelmään myös valtuutuksen antaneen osak-
keenomistajan osalta tarvittavat henkilötiedot. 
 
Annetun henkilötunnuksen/y-tunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annettuja 
tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Sanoma Oyj:n osakasluetteloon. 
 
Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Innovatics 
Oy syöttää Innovatics Oy:n ylläpitämään järjestelmään ilmoittautujan yllä kuvatut 
henkilötiedot.  
 

 
6. Tietojen luovutukset ja tie-
tojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä pääsääntöisesti siirretä 
EU:n ja/tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Vahvistustekstiviestit, jotka sisäl-
tävät osakkeenomistajan nimen, lähetetään sveitsiläisen palvelun kautta.  
 
Yhtiökokouksen ajan on nähtävillä tilapäinen osakasluettelo sisältäen seuraavat 
henkilötiedot osakkeenomistajista ja kokoukseen rekisteröityneistä:  
Nimi, kotikunta, sektori, osakesarja, omistus- ja äänimäärät.  
 
Tiedot ovat saatavilla vain yhtiökokouksen ajan joko päätelaitteella tai manuaali-
sena aineistona henkilökunnan valvonnassa, eikä tietoja voi tulostaa tai siirtää ko-
kouksen ulkopuolelle. 

 
7. Rekisterin suojauksen peri-
aatteet 
 

 
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Innovatics Oy. Tietoliikenneyhteys käyttä-
jän selaimelta palvelimelle on SSL-salattu. Henkilötiedot suojataan teknisillä ja or-
ganisatorisilla toimenpiteillä tahatonta ja/tai laitonta pääsyä, muuttamista ja tuhoa-
mista tai muuta käsittelyä vastaan, mukaan lukien henkilötietojen luvaton luovutta-
minen ja siirto. 
 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tietoon oi-
keutetuilla.  
 

 
8. Henkilötietojen säilyttämi-
nen ja poistaminen 

 
Henkilötietoja säilytetään enintään kaksitoista (12) kuukautta yhtiökokouksen päät-
tymisestä lukien. Säilytysaikaa voidaan myös pidentää, mikäli se on tarpeen oikeu-
dellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Sanoma Oyj säilyttää yhtiökokouksen pöytäkirjan, joka sisältää liitteenä osallistu-
jaluettelon (nimi, 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 re-
kisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Osakkeenomistajalla on oikeus pyytää tietojensa oikaisua, poistamista tai täyden-
tämistä, ja rekisterinpitäjän on toteutettava pyyntö ilman aiheetonta viivytystä, mi-
käli rekisterissä on käsittelyn kannalta tarpeeton, virheellinen, puutteellinen tai van-
hentunut tieto. Mikäli virhe on korjattavissa Innovatics Oy:n tai Euroclear Finland 
Oy:n toimesta, välittää rekisterinpitäjä korjauspyynnöt Euroclear Finland Oy:lle 
ja/tai Innovatics Oy:lle. Rekisterinpitäjä ei voi korjata esimerkiksi tilinhoitajayhtei-
söltä tulleita virheellisiä tietoja. 
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää oikeuksiaan, on esitettävä tätä tarkoittava 
pyyntö Sanoma Oyj:n yhteyshenkilölle Päivi Alkille omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.  
 



 

 

 
10. Oikeus tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle 

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

 

http://www.tietosuoja.fi/

