
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
18.2.2019 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Hoivatilat Oyj 

Osoite 

Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

asiakaspalvelu@hoivatilat.fi, p. +358 207 349 100 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Aleksi Haapakoski 
Osoite 

Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

 p. +35840 867 7475 

3 
Rekisterin 
nimi 

Yhtiökokousrekisteri 1/2019 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa osakkeenomistajien ilmoittautuminen Suomen Hoivatilat 
Oyj:n 26.3.2019 järjestettävään yhtiökokoukseen. 

 

Henkilötitetojen keräämisellä varmistetaan osakkeenomistajan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja 
tietoja hyödynnetään yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänestyslippujen 
tulostamiseksi sekä mahdollisen äänestyksen hoitamiseksi.   

 

Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen eikä tietoja hyödynnetä mihinkään kaupalliseen 
tarkoitukseen.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuessaan yhtiön henkilöosakkeenomistaja tai yhteisöosakkaan 
henkilöedustaja tai valtuutettu ilmoittaa itsestään tai edustamastaan yhteisöstä seuraavia tietoja: 

-nimi  

-henkilötunnus 

-osoite 

-puhelinnumero 

-sähköpostiosoite  

-arvo-osuustilinumero 

 

Annettuja tietoja verrataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Suomen Hoivatilat Oyj:n 
osakasluetteloon.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Ilmoittatuessaan Hoivatilojen verkkosivujen ilmoittautumislinkin kautta, henkilö syöttää tarvittavat 
tiedot järjestelmään itse. 

 

Muulla tavalla ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä syöttää ilmoittautuneen henkilötiedot Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. 

  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille kuin Euroclear Finland Oy:lle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisterin tietoihin pääsy on vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Hoivatilojen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri 
sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 
 
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Osakkeenomistajalla on oikeus tarkastaa Suomen Hoivatilat Oyj:n osakasluettelon tietoja Euroclear 
Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki, puh. +358 20 770 6000. 

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada tietää mitä osakasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu 
tai onko osakasta koskevia tietoja tallennettu rekisteriin. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon korjaamista. Osoittakaa 
tässä tapauksessa pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tiettyjen edellytysten täyttyessä. 
Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

 


