
 
 
 
 
 
 
FISKARS OYJ ABP:N VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAT TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT  
Fiskars Oyj Abp:lle on tärkeää, että osakkeenomistajat tietävät, mitä henkilötietoja keräämme 
yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä, ja että osakkeenomistajat tuntevat henkilötietojensa 
käsittelyyn liittyvät oikeutensa. Tässä tietosuojakäytännöissä kerrotaan, mihin tarkoituksiin keräämme 
ja käytämme tässä yhteydessä henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että 
osakkeenomistajilla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojensa käyttöä. 
 
1 
Rekisterinpitäjä ja 
rekisterinpitäjän 
yhteystiedot 

 
Fiskars Oyj Abp (y-tunnus: 0214036-5) 
 
Hämeentie 135 A  
00560 Helsinki 
Suomi 
 
Puh. 0204 3910 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteröintiä koskevissa 
asioissa 

 
Seija Hänninen 
 
Fiskars Oyj Abp 
Hämeentie 135 A  
00560 Helsinki 
Suomi 
 
seija.hanninen@fiskars.com 
 

3 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

 
Henkilötietoja käytetään ainoastaan varsinaisen yhtiökokouksen 
järjestämiseen ja dokumentointiin, mukaan lukien tarpeellisten 
rekisteröintien yhteydessä. Henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi, jotta 
voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja 
osakeomistuksesta sekä tarkistaa henkilön oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen 11.3.2021. 
 
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää pyydettyjen henkilötietojen 
antamista. 
 

4 
Laillinen peruste 

 
Henkilötietojen käsittely on tarpeen lakiin perustuvien velvoitteiden 
täyttämiseksi, joten henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän 
lakisääteisiin velvollisuuksiin.   
 

5 
Rekisterin tietosisältö  

 
Yhtiökokouksen yhteydessä voidaan kerätä ja käsitellä seuraavia 
henkilötietoja:  

• nimi  
• henkilötunnus, y-tunnus 
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• yhteystiedot 
• ilmoittautumispäivä 
• lokitiedot ilmoittautumisesta ja äänestämisestä 
• arvo-osuustilinumero 
• osake- ja äänimäärät 
• ennakkoäänet ja äänestysohjeet  
• mahdolliset tiedot asiamiehestä, avustajasta ja valtakirjasta 
• mahdolliset muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut 

lisätiedot 
• kokouksen osallistuvien kokouksen saapumis- ja 

poistumisaika 

6 
Henkilötietojen 
säilytysaika 
 

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt henkilötiedot 
säilytetään osakeyhtiölain vaatimalla tavalla määräämättömän ajan.  
 
Muuten henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä 
tietosuojakäytännöissä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, 
kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. 
 
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien 
henkilötietojen muissa kuin tässä tietosuojakäytännöissä mainituissa 
tarkoituksissa tapahtuvaan säilyttämiseen, esimerkiksi osana 
osakasluetteloa. 
 

7 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti henkilöltä itseltään (tai hänen 
asiamieheltään taikka huoltajaltaan). 
 
Osakkeiden omistustiedot kerätään kuitenkin Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämästä osakasluettelosta. 
 

8 
Henkilötietojen 
vastaanottajat 

 
Yhtiökokouksessa pidetään nähtävillä osakasluettelo, joka sisältää 
osakkeenomistajien nimet, kunnan ja osake- ja äänimäärän.  
 
Henkilötietoja siirretään Euroclear Finland Oy:lle omistustietojen 
keräämiseksi. Henkilötietoja siirretään myös yhtiökokouksen 
ilmoittautumisjärjestelmän ja ennakkoäänestyksen teknisenä 
toteuttajana toimivalle Innovatics Oy:lle sekä muille rekisterinpitäjän 
lukuun toimiville palveluntarjoajille. Henkilötietoja voidaan myös siirtää 
muille Fiskars-konserniin kuuluville yhtiöille. 
 
Lisäksi sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyt tai 
lakiin perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät siirtämään 
henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille. 
  

9 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle  

 
Tekstiviestit ilmoittautuneille lähetetään sveitsiläisen palvelun kautta. 
Euroopan komissio on antanut päätöksen henkilötietojen suojan 
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riittävyydestä Sveitsissä.  
 
Muuten henkilötietoja ei siirretä EU ja ETA -alueen ulkopuolelle.  
 

10 
Oikeudet 

 
Henkilöllä on seuraavat oikeudet liittyen henkilötietojensa käsittelyyn: 
 

- henkilötietoihin pääsy tai kopion saaminen niistä 
- tietojen oikaiseminen 
- tietojen poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen  
- valituksen tekeminen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, 

missä henkilöllä on pysyvän asuinpaikka, työpaikka tai missä 
väitetty GDPR-loukkaus tapahtui.  

 
Yllämainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee esittää 
rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen mukaisesti. 

 
 


