
         
    
    
 
 
 
 

     

 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE – YHTIÖKOKOUS 2020 

 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
  

 
Glaston Oyj Abp 

Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 

Puhelin: 010 500 500 

Y-tunnus: 1651585-0 

 

 
2.  Yhteyshenkilö 

 
Agneta Selroos 

Puhelin 010 500 6105 
agneta.selroos@glaston.net 

 

 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja oikeusperuste 

 
Osakkeenomistajien ja näiden valtuuttamien asiamiesten ja edustajien 
henkilötietoja käsitellään Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen 
järjestämiseksi ja asianmukaiseksi dokumentoimiseksi, sisältäen 
esimerkiksi ilmoittautumisten keräämiseksi, sen tarkistamiseksi, että kukin 
ilmoittautuja on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja äänestysten 
toteuttamiseksi.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön 
yhtiökokousta koskeviin velvoitteisiin.  

 

4. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
 

 
Yhtiö käsittelee yllä mainittuja tarkoituksia varten seuraavia tietoja: nimi, 
henkilötunnus, puhelinnumero, arvo-osuustilin numero, omistustiedot 
kuten osake- ja äänimäärät, sekä tiedot valtuutetusta asiamiehestä tai 
edustajasta.  
 

 

5. Säännönmukaiset 
tietolähteet   
 
 
 

 
Henkilötiedot kerätään pääasiassa kokoukseen ilmoittautuvalta 
osakkeenomistajalta ja/tai hänen puolestaan tai lukuunsa toimivalta. 
 
Lisäksi annettuja henkilötietoja verrataan Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään Glaston Oyj Abp osakasluetteloon, mistä omistustietoja 
kerätään. 
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6. Henkilötietojen 
vastaanottajat ja siirrot 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

 
Annettuja henkilötietoja siirretään Euroclear Finland Oy:lle omistustietojen 
keräämiseksi Glaston Oyj Abp:n osakasluettelosta. 
 
Henkilötietoja saatetaan myös siirtää Hannes Snellman Asianajotoimisto 
Oy:lle osakkeenomistajan asiamiehenä toimimista varten. Lisätietoja 
Hannes Snellmanin henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Hannes 
Snellmanin tietosuojalausekkeessa yhtiön kotisivulla. 
 
Henkilötietoja voidaan tarvittaessa siirtää myös muille luotettaville 
rekisterinpitäjän lukuun ja puolesta toimiville palveluntarjoajille. 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolisiin maihin. 
 

 
7. Henkilötietojen 
säilytysaika 

 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä 
selosteessa kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien 
säilytysaikojen noudattamiseksi. 
 
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien henkilötietojen 
muussa tarkoituksessa tapahtuvaan säilyttämiseen, esimerkiksi osana 
osakasluetteloa. 
 

 
8. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröitynä sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
seuraavat oikeudet: 

• Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin 
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista;  

• Oikeus pyytää sinua koskevan käsittelyn rajoittamista. 
 

Kysymykset tai pyynnöt osoitetaan osoitteeseen:  
Glaston Oyj Abp/ Agneta Selroos 
Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai agneta.selroos@glaston.net  
 
Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 
tai muulle toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionissa 
koskien rekisterinpitäjän henkilötietojenkäsittelyä. 

 

  

https://www.hannessnellman.com/media/4145/hannes_snellman_privacy_notice_may_2018.pdf
mailto:agneta.selroos@glaston.net

