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1. Rekisterinpitäjä Vincit Oyj 

Visiokatu 1 
33720 Tampere 
p. 029 170 7007 

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

CFO Niklas Wasenius 

Visiokatu 1 
33720 Tampere 
p. +358 40 525 0800 

3. Rekisterin nimi Vincit Oyj:n yhtiökokousrekisteri 2022 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus sekä 
käsittelyn oikeusperusteet 

 

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa ilmoittautuminen Vincit 
Oyj:n yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear 
Finland Oy. Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan 
henkilöllisyydestä, osakeomistuksesta sekä tarkistaa henkilön oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden sekä 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen antaminen on 
välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.  

5. Rekisterin tietosisältö Rekisterissä käsitellään osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan, 
asiamiehen tai näiden mahdollisen avustajan tietoja. Jos osakkeenomistaja 
ilmoittautuu/ennakkoäänestää 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 tietoja: 

 
− nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 

arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät, äänestystiedot 
 

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä 
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle. Yhtiöllä on 
mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi 
yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot. 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. 
Annetun henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii 
ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan 
henkilö syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot. 

 



7. Henkilötietojen 
vastaanottajat 

Henkilötietoja luovutetaan palvelun teknisenä toteuttajana toimivalle 
Euroclear Finland Oy:lle. Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietoja voivat 
käsitellä myös muut luotettavat palveluntarjoajat, joiden kanssa on tehty 
asianmukaiset sopimukset tietosuojalainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. 

Tämän lisäksi rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat 
käsitellä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Pääsy 
henkilötietoihin on rajattu vain sellaisiin työntekijöihin, jotka niitä tarvitsevat 
työtehtäviensä hoitamiseksi. 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille suoramarkkinointiin tai 
vastaaviin tarkoituksiin. 

8. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

 
Tietoja ei luovuteta tai siirretä. 

9. Henkilötietojen 
säilyttämisaika 

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on 
tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta, 
ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.  

10. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

 
A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon on pääsy vain tietoon 
oikeutetuilla. 

 
B. ATK:lle talletetut tiedot 
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. 
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on 
SSL-salattu. Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla 
huolehditaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat 
saatavilla vain tietoon oikeutetuille. 

 11. Rekisteröidyn 
oikeudet 

Oikeus saada pääsy tietoihin 
Henkilöllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Henkilöllä on oikeus saada jäljennös 
rekisterinpitäjän käsittelemistä henkilötiedoista sekä lisätietoja toteutetusta 
käsittelystä. 
 
Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä 
kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Vincit Oyj:n 
rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä 
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.  
 
Oikeus tietojen oikaisuun 
Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
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. 
Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. 
 
Oikeus tietojen poistamiseen 
Henkilöllä on oikeus saada tietonsa poistettua, jos tietoja ei enää tarvita 
tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty ja muutoin käsitelty, taikka jos tietoja 
on käsitelty laittomasti. 



 
Oikeus vastustaa ja/tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 
Käsittelyn tapahtuessa rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 
oikeutettujen etujen perusteella, henkilöllä on oikeus milloin tahansa 
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tällöin henkilöllä on myös oikeus vaatia 
rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä siksi aikaa, kun rekisterinpitäjä 
tarkistaa henkilön pyynnön. 

 
Oikeuksien käyttäminen 
Henkilö voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 
1 ilmoitetuin yhteydenottotavoin. Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan 
pyyntöihin mahdollisimman pikaisesti ja antaa tarvittaessa lisäohjeita tai 
esittää lisäkysymyksiä pyynnön johdosta. Rekisterinpitäjällä on ennen pyynnön 
toteuttamista oikeus ja velvollisuus varmentua pyynnön esittäjän 
henkilöllisyydestä, josta johtuen rekisterinpitäjän on kyettävä tunnistamaan 
rekisteröity riittävällä tavalla. 
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, 
että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Suomessa 
valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot 
ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.  

12. Yhteydenotot 
Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai pyyntöjä tätä tietosuojaselostetta tai 
suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä koskien, voit ottaa meihin yhteyttä 
edellä kohdassa 1 ilmoitetuin yhteydenottotavoin. 

 

http://www.tietosuoja.fi/

