TIETOSUOJASELOSTE OSAKKEENOMISTAJAREKISTERISTÄ

1. Rekisterinpitäjä
Lehto Group Oyj
Voimatie 6 B
90440 Kempele
(jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Virpi Virtanen
puh. 0207 600 900
tietosuoja@lehto.fi
3. Yleistä
Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Rekisterinpitäjä pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista
muutoksista ja niiden vaikutuksista. Rekisterinpitäjä kehottaa sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina
saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 26.2.2019.
4. Rekisteröity
Rekisterinpitäjän osakkeenomistajarekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän osakkeenomistajina olevien
yhteisöjen yhteyshenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden, taikka edellä mainittujen tahojen valtuuttamien
henkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Osakkeenomistajarekisterin henkilötietoja käsitellään osakasluettelon ylläpitämiseksi ja yhtiökokousten
ilmoittautumisten ja osallistumisten hallinnoimiseksi. Käsittely perustuu Rekisterinpitäjän lakisääteiseen
velvollisuuteen ylläpitää osakkeista ja niiden omistajista luetteloa sekä kirjata yhtiökokoukseen ilmoittautuneet ja
osallistuneet Rekisteröidyt.
6. Rekisterin sisältämät tiedot
Osakkeenomistajarekisteri voi sisältää seuraavia Rekisteröidyn henkilötietoja: nimi, henkilötunnus tai muu
yksilöintitunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), arvo-osuustilin numero, osake- ja
äänimäärä sekä äänestystiedot.
7. Henkilötietojen vastaanottajat
Osakkeenomistajarekisterin osakasluetteloa, yhtiökokousilmoittautumisia ja yhtiökokousten osallistujaluetteloita
hallinnoi ja ylläpitää Euroclear Finland Oy. Tietoja voivat käsitellä myös Euroclear Finland Oy:n alihankkijat, joiden
kanssa on solmittu tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietojen käsittelyä koskeva sopimus. Tällä hetkellä
Euroclear Finland Oy:n alihankkijoina toimivat Tieto Finland Oy, Capgemini Finland Oy ja Tata Consultancy
Services Limited. Tietojen siirron tarkoituksena kyseisille alihankkijoille on Suomen arvo-osuusjärjestelmän ja
selvitysjärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Henkilötietoja voivat käsitellä myös Rekisterinpitäjän palveluksessa
olevat, kyseiseen tehtävään valtuutetut henkilöt omien työsuhteeseen perustuvien velvollisuuksiensa
täyttämiseksi. Osa osakasluettelon tiedoista on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla julkisia ja näin ollen kaikkien
halukkaiden saatavilla.

8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Euroclear Finland käsittelee henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella Intiassa Capgemini Finland
Oy:n, Tieto Finland Oy:n ja Tata Consultancy Services:n toimesta. Käsittely perustuu Euroclear Finland Oy:n ja
alihankkijoiden välisiin sopimuksiin, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset komission
vakiolausekkeet.
9. Tietolähteet
Tiedot kerätään ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään tai Rekisteröidyn edustamalta yhteisöltä. Tietoja voidaan
saada myös arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain mukaisesti tilinhoitajilta, arvoosuusjärjestelmästä ja viranomaisilta. Rekisteröidyn antaman henkilötunnuksen tai y-tunnuksen perusteella
Rekisterinpitäjä kykenee vertaamaan annettuja tietoja Rekisterinpitäjän osakasluetteloon sekä poimimaan
osakkeenomistajan omistustiedot kyseisestä luettelosta.
10. Henkilötietojen säilyttämisaika
Yhtiökokousjärjestelmässä tietoja säilytetään 4 kuukautta yhtiökokouksen pitämisestä, jonka jälkeen tiedot
poistetaan. Osakasluettelossa olevia tietoja säilytetään niin kauan kuin osakastiedoissa ei ole tapahtunut
muutosta omistajavaihdoksen myötä, minkä jälkeen osakasluettelo päivitetään vastaamaan ajantasaisia
omistajatietoja. Maksuun liittyviä tietoja säilytetään rekisterissä kirjanpitolain ja ennakkoperintälain mukaisesti.
Yhtiökokouksen osallistujalistaa säilytetään lain edellyttämällä tavalla pysyvästi yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä.
11. Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät mahdolliset riskit ja sovellettavat tietoturvamenettelyt
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Sähköiset
tietokannat ovat salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja ja niiden käyttöoikeudet on rajoitettu
ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää järjestelmien käyttöä. Rekisterinpitäjällä on
mahdollisuus saada yksittäisen Rekisteröidyn äänestystiedot Euroclear Finland Oy:ltä äänestystuloksen
oikeellisuuden tarkastamiseksi.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus esittää alla mainittujen oikeuksien käyttöä koskeva riittävän yksilöity pyyntö
Rekisterinpitäjälle osoitteeseen tietosuoja@lehto.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella.
a. Oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto hänen henkilötietojensa käsittelystä.
b. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muutoin saada
pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää henkilötietojaan sekä pyytää, että
Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä Rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot.
c. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita
alkuperäisiin tarkoituksiin eikä tietojen käsittelylle ole enää esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen
velvoitteen täyttämisen edellyttämää perustetta.

d. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen, mikäli
sille on olemassa jokin tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
e. Oikeus tietojen siirtämiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot, jotka hän on toimittanut Rekisterinpitäjälle,
siirretyksi järjestelmästä toiseen muun muassa silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on
Rekisteröidyn suostumus tai sopimus ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
13. Kanteluoikeus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on jätetty noudattamatta tietosuojaa koskevia säännöksiä.
Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). Tämän oikeuden
käyttö ei rajoita Rekisteröidyn muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

