
Atria Oyj:n vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen liittyvä henkilötietojen 
käsittely 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, joita keräämme 
ilmoittautuessasi Atria Oyj:n vuoden 20201 varsinaiseen yhtiökokoukseen.  

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Atria Oyj (Y-tunnus: 0841066-1) 
PL 900 
60060 ATRIA 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuoja@atria.com. 

Miksi käsittelemme henkilötietoja? 

Käsittelemme henkilötietoja yhtiökokousilmoittautumisten rekisteröimiseksi, varmistuaksemme 
yhtiökokoukseen ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaaksemme, että ilmoittautujalla on oikeus 
osallistua yhtiökokoukseemme 29.4.2021. Tämän lisäksi tietoja käytetään yhtiökokouksen osallistuja- ja 
ääniluettelon sekä mahdollisen äänestyksen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitteeksi tulee 
osallistujaluettelo.  
 
Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme, osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain, 
noudattamiseksi ja myös oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mistä lähteistä henkilötietoja hankimme? 

Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä mainittuja tarkoituksia varten. Näitä ovat 
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä henkilötunnus tai syntymäaika/y-
tunnus, arvo-osuustilin numero, omistettujen osakkeiden luku- ja äänimäärä. Käsittelemme 
osakkeenomistajan, tämän edustajan, asiamiehen sekä edellisten mahdollisen avustajan vastaavia tietoja.  
 
Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja käyttää vahvaa tunnistautumista suomalaisilla 
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmennetta tunnistautuakseen palveluun. Euroclear Finland Oy toimii 
tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana ja osakkeenomistaja itse syöttää järjestelmään tarvittavat omat 
tietonsa. Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Euroclear Finland Oy 
syöttää ilmoittautujan henkilötiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään. 
Ilmoittautumisjärjestelmä vertaa annettuja tietoja Atria Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan 
omistustiedon osakasluettelosta. Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n 
järjestelmässä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on 
mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan 
äänestystiedot. 

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja? 

Henkilötietoja käsitellään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmässä. 
Euroclear Finland Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta 
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Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Ilmoittautumisjärjestelmän toteutuksessa on 
hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät 
muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Tekniseen tietosuojaan kuuluvat mm. 
tietoliikenteen salakirjoitus, sanomien eheyden valvonta ja käyttäjän tunnistaminen. 
 
Ilmoittautumisjärjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla 
on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.  
 
Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta. 
  

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja? 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen 
tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. Euroclear Finland Oy säilyttää 
yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerättyjä henkilötietoja neljä kuukautta kokouksen 
päättymisestä. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujalista, joka sisältää osakkeenomistajan 
nimen, äänilipun numeron sekä omistustiedot (omistus- ja äänimäärä). Pöytäkirja liitteineen säilytetään 
rekisterinpitäjän koko toiminnan ajan rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus: 

• Oikeus omiin tietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi ja jos 
käsittelemme, saada jäljennös Atria Oyj:n käsittelemistä henkilötiedoista sekä lisätietoja Atrian 
toteuttamasta käsittelystä. 

• Oikeus tietojesi oikaisuun. Sinulla on oikeus saada virheelliset henkilötietosi korjattua ja/tai 
täydennettyä. 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuoja@atria.com 

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä 
asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi 


