
 

Tietosuojaseloste 
 

Tämä vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen tietosuojaseloste ("Tietosuojaseloste") 
kuvaa mitä henkilötietoja FIFAX Oyj ("Fifax") kerää sinusta Fifaxin osakkeenomistajana tai 
osakkeenomistajan edustajana vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseksi, 
miten henkilötietojasi käsitellään ja kenelle henkilötietojasi jaetaan. Tämä 
Tietosuojaseloste kuvaa myös mitä oikeuksia sinulla on, kun Fifax käsittelee 
henkilötietojasi. 
 
Fifax kunnioittaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi aina EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (asetus (EU) 2016/679, muutoksineen), tietosuojalain (1050/2018, 
muutoksineen) ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
("Tietosuojalainsäädäntö"). 
 
Päivitetty 3.2.2023 
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
 
Nimi   FIFAX Oyj 
Osoite   Industrivägen 115; 22270 Eckerö 
Y-tunnus  2453290-9 
Yhteysenkilön nimi Linda Lindroos 
Yhteystiedot  Linda.Lindroos (a) fifax.ax 
 

2. Rekisterin nimi 
 
FIFAX Oyj:n yhtiökokousrekisteri. 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudelliset perusteet 
 
Fifax kerää ja käsittelee henkilötietojasi 27.2.2023 pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksensa järjestämiseksi, mukaan lukien seuraavat tarkoitukset:  
 

• yhtiökokousilmoittautumisten kerääminen;  
• henkilöllisyyden ja osallistumisoikeuden varmentaminen;  
• osallistujalistan ja ääniluettelon laatiminen;  
• mahdollisen äänestyksen järjestäminen;  
• yhtiökokouspöytäkirjan laatiminen; ja  
• muut mahdolliset varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseen liittyvät tarkoitukset. 

 
Fifax käsittelee henkilötietoja yllä kuvattuihin tarkoituksiin lakisääteisten velvoitteidensa 
täyttämiseksi, mukaan lukien osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukainen 
velvollisuus järjestää varsinainen yhtiökokous. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä 
Fifaxin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.  
 



 

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan yhtiökokouksen järjestämisen vuoksi välttämättömiin 
tarkoituksiin, kuten ilmoittautujan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja 
osallistumisoikeuden tarkastamiseksi, kokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja 
äänilippujen laatimiseksi, äänestyksen järjestämiseksi sekä puheenvuoropyyntöjen 
hallintaan. 

  
Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy. 
 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 
 
Fifax käsittelee osakkeenomistajiensa ja heidän edustajiensa henkilötietoja vain siinä 
määrin kuin se on tarpeen edellä esitettyihin tarkoituksiin. Fifax käsittelee muun muassa 
seuraavia henkilötietoja: 
 
• nimi ja yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti);  
• henkilötunnus;  
• osake- ja äänimäärät;  
• arvo-osuustilin numero; ja 
• mahdolliseen edustajaan liittyvät tiedot. 

. 
Henkilötiedot kerätään suoraan osakkeenomistajalta tai osakkeenomistajan edustajalta 
varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Fifax voi myös kerätä 
henkilötietoja osakasluettelostaan. 

 
5. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään tai tämän edustajalta 
yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Sähköpostin tai postin kautta 
ilmoittauduttaessa Fifax tai Euroclear Finland Oy syöttää rekisteriin ilmoittautujan 
henkilötiedot. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä annettujen henkilötietojen perusteella haetaan 
osakkeenomistajan osakemäärä Euroclear Finland Oy:n muodostamasta kokouksen 
täsmäytyspäivän osakasluettelosta.  
 
Euroclear Finland Oy syöttää rekisteriin tilinhoitajien yhtiökokouksessa edustamien 
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet. 
 

6. Henkilötietojen luovutukset 
 
Rekisterin tietojen pohjalta muodostetaan kokouksen osallistujaluettelo ja mahdollisten 
äänestysten yhteenvedot, jotka liitetään kokouksen pöytäkirjan liitteiksi. 
 



 

Yhtiökokouksessa pidetään osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä osakasluettelo, joka 
sisältää kokouksen täsmäytyspäivän mukaisesti osakkeenomistajien nimen, kunnan ja 
osake- ja äänimäärän. Luettelo sisältää myös tilapäisesti osakasluettelolle yhtiökokousta 
varten ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tiedot. 
 

7. Tietojen siirto kolmansille tahoille ja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Fifax ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille tahoille. Fifax voi kuitenkin 
luovuttaa henkilötietojasi konserniyhtiöillensä tai jos lakisääteinen velvollisuus tai 
viranomaismääräys edellyttää sitä.  
 
Henkilötietojasi voidaan siirtää sellaisille kolmansille tahoille ja niitä voi käsitellä sellaiset 
kolmannet tahot, jotka tarjoavat palveluita Fifaxille. Kun tällainen kolmas taho käsittelee 
henkilötietojasi Fifaxin puolesta ja lukuun, Fifax rekisterinpitäjänä huolehtii sopimuksella 
siitä, että tietojen käsittely noudattaa Tietosuojalainsäädäntöä ja tätä Tietosuojaselostetta. 
Euroclear Finland Oy käsittelee ilmoittautumis- ja äänestystietoja Fifaxin puolesta ja lukuun 
edellä kuvattuihin yhtiökokouksen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin. Lisätietoja tästä 
löydät varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsusta.  
 
Fifax ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   
 

8. Henkilötietojen säilyttäminen  
 
Fifax säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa 
esitettyihin tarkoituksiin ja niin kauan kuin soveltuva lainsäädäntö edellyttää. 
Lähtökohtaisesti henkilötietojasi säilytetään 4 kuukautta yhtiökokouksen jälkeen, jotta 
Fifax voi käsitellä mahdolliset varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevat moitteet.  
 
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujalista, joka sisältää osakkeenomistajan 
nimen, äänilipun numeron sekä omistustiedot (osake- ja äänimäärä). Pöytäkirja liitteineen 
säilytetään Fifaxin koko toiminnan ajan Fifaxin lakisääteisten velvoitteiden 
noudattamiseksi.  
 
Fifax on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojesi suojaamiseksi häviämiseltä, väärinkäytöltä, oikeudettomalta 
luovuttamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Näihin toimenpiteisiin kuuluu muun 
muassa palomuurit ja se, että pääsy henkilötietoihin on rajattu. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet  
 
Sinulla on henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia Tietosuojalainsäädännön nojalla. Voit milloin 
tahansa käyttää näitä oikeuksia.  
 



 

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Tämä oikeus sisältää muun muassa 
oikeuden saada tiedon siitä, että käsitelläänkö henkilötietojasi, mitä henkilötietoja sinusta 
käsitellään ja mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää 
epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojesi korjaamista sekä lainsäädännön mukaisissa 
rajoissa tietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Oikeuksiesi käyttämistä koskevat 
pyynnöt tulee tehdä tämän Tietosuojaselosteen kohdan 1 mukaiselle Fifaxin 
yhteyshenkilölle. 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli sinulla on henkilötietojesi 
käsittelyyn liittyen huomautettavaa. Suomessa toimivaltainen viranomainen on 
tietosuojavaltuutettu. Ohjeet löytyvät Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta osoitteesta 
https://tietosuoja.fi/ 
 

10. Muutokset 
 
Fifax voi päivittää tätä Tietosuojaselostetta Fifaxin käsittelyn tai soveltuvan lainsäädännön 
muutoksen niin vaatiessa. Riippuen päivityksen merkittävyydestä, Fifax ilmoittaa asiasta 
sähköpostitse tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 


