
Tietosuojaseloste 

2.4.2020 

Tämä tietosuojaseloste (”Seloste”) käsittää Fodelia Oyj:n (”Fodelia”) yhtiökokousilmoittautumisen 
yhteydessä suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.  
 

1. Rekisterinpitäjä  

 

Fodelia Oyj 
 
y-tunnus: 3012268-2 
Osoite: Tuotetie 1, 92930 Pyhäntä  
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi: Kati Kokkonen 
Osoite: Tuotetie 1, 92930 Pyhäntä 
Puhelinnumero: 0400-138396 
Sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi 

3. Rekisterin nimi Ilmoittautuminen Fodelia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 
27.4.2020 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus  

 

Fodelia Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen Fodelia Oyj:n 
27.4.2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Fodelia Oyj:n 
osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja osallistuminen 27.4.2020 
pidettävään Fodelia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
Osakkeenomistajien Fodelia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja 
käytetään vain yhtiökokouksen järjestämiseen. Varsinaisen 
yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka 
muodostuu tämän rekisterin perusteella kokouksen osallistujista.  

Tietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan kokouksen 
päättymisestä. 
 
Tietoja ei käytetä mihinkään markkinointitarkoituksiin.  

5. Rekisterin tietosisältö Fodelia käsittelee tapahtuman osallistujista seuraavia henkilötietoja:  
 

● Nimi (koko nimi)  
● Henkilötunnus tai y-tunnus  
● Puhelinnumero  
● Sähköposti  
● Osoite  
● Mahdollisen asiamiehen / avustajan nimi ja henkilötunnus  
● Osake- ja äänimäärät  
● Äänestystiedot  

Internetissä tapahtuvan ilmoittautumisen teknisenä kumppanina 
toimii Innovatics Oy ja Inderes Oy. Muulla tavalla kuin internetin 
kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä kirjaa yhtiökokoukseen 
ilmoittautuneen henkilötiedot.  

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot kerätään ensisijaisesti suoraan osallistujilta itseltään. Annetun 
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, jonka 



perusteella määräytyy osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja 
äänimäärä kokouksessa. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää 
myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.  

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

Fodelia hyödyntää yhtiökokouksen internetissä tapahtuvassa 
ilmoittautumisessa palvelun teknisenä toteuttajana Inderes Oy:tä ja 
Innovatics Oy:tä, joilla on pääsy palvelun kautta annettaviin 
henkilötietoihin. Fodelia on solminut asianmukaiset sopimukset 
Inderes Oy:n, Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n kanssa 
tietojen luovutukseen liittyen.  
 
Fodelia ei käytä muita palveluntarjoajia tai alihankkijoita 
yhtiökokousilmoittautumisiin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä.  
 
Fodelia ei luovuta tai siirrä yhtiökokousilmoittautumisten yhteydessä 
kerättyjä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto: Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on 
saatavissa ainoastaan tietoon oikeutetuille. 
B. Elektronisesti tallennetut tiedot: Tietoihin on rajoitetut 
käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

9. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on 
esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko 
sähköpostitse osoitteeseen kati.kokkonen@fodelia.fi tai kirjeitse 
osoitteeseen Fodelia Oyj, Tuotetie 1, 92930 Pyhäntä. 

10. Tiedon korjaaminen ja 
tiedon korjaamisen 
toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista. 
Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ennen yhtiökokouksen 
ilmoittautumisajan päättymistä rekisterinpitäjän 
sähköpostiosoitteeseen kati.kokkonen@fodelia.fi tai kirjeitse 
osoitteeseen Fodelia Oyj, Tuotetie 1, 92930 Pyhäntä. 

 


