
 

 
 

TIETOSUOJASELOSTE – NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2022  
Laatimispvm: 31.3.2022 
 
Tämä tietosuojaseloste kuvaa Nokian Renkaat Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvien 
henkilötietojen käsittelyä.  
 

1. Rekisterinpitäjä ja 
yhteystiedot 

Nokian Renkaat Oyj (y-tunnus 0680006-8) 
Tietosuoja  
PL 20 
Pirkkalaistie 7 
FI-37101 Nokia, Finland 
 
privacy@nokiantyres.com 
 

2. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset ja 
oikeusperusteet, 
henkilötietoryhmät ja 
käsiteltävät 
henkilötiedot  

Osakkeenomistajien, näiden avustajien ja edustajien henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksena on Nokian Renkaiden varsinaisen 
yhtiökokouksen järjestäminen, päätöksenteko ja asianmukainen 
dokumentointi. 

 
Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölaissa ja muualla 
lainsäädännössä rekisterinpitäjälle asetettuihin velvoitteisiin koskien 
yhtiökokousta. 
 

Euroclear Finland Oy tarjoaa tiettyjä varsinaisen yhtiökokouksen 
järjestämiseen liittyviä palveluita, kuten sähköinen äänestäminen. 

 
Euroclear Finland Oy kerää henkilötietoja pääasiassa varsinaiseen 
yhtiökokoukseen  ilmoittautuvalta osakkeenomistajalta ja/tai hänen 
puolestaan tai lukuunsa toimivalta. 

 
Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä seuraavia tietoja: 
- nimi, henkilötunnus, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät, 
äänet ehdotuksista, tiedot mahdollisista valtuutetuista 
asiamiehistä tai avustajasta sekä muita annettuja tietoja. 

 
Tiedot osakkeiden omistuksista kerätään Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämästä yhtiön osakasluettelosta. Arvo-osuustilinumeroa 
käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa 
tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta rekisterinpitäjälle. 

 
Tämän lisäksi mahdolliset vastaehdotukset ja ennakkokysymykset  
voidaan lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. 
 

3. Henkilötietojen 
säilytysaika ja 
luovutukset 

Osakasluettelo, joka sisältää osakkeenomistajien nimet, asuinpaikat     
sekä osake- ja äänimäärät, tulee olemaan esillä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa. 

 
Euroclear Finland Oyj:n lisäksi  tietoja siirretään tarpeen mukaan 
muille luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat rekisterinpitäjän 
lukuun. Näiden kolmansien tahojen suorittama henkilötietojen 
käsittely tapahtuu aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta ja nämä 
kolmannet tahot toimivat aina meidän lukuumme henkilötietojen 
käsittelijöinä. Tällaisesta henkilötietojen käsittelystä on sovittu 
tietojenkäsittelysopimuksella henkilötietoja käsittelevän kolmannen 
tahon kanssa, jotta voidaan taata, että kyseisen kolmannen tahon 
henkilötietojen käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät 
henkilötietojen käsittelyn periaatteet.   

 
Luovutamme vain henkilötietoja, joiden luovutus on tarpeen lakiin 
perustuvien velvoitteidemme täyttämiseksi. Lisäksi sovellettavan lain 
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vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen tai muut lakiin 
perustuvat pyynnöt voivat edellyttää henkilötietojen luovuttamista 
viranomaisille tai kolmansille osapuolille. 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen varsinaisen 
yhtiökokouksen järjestämiseksi sekä toteuttamiseksi ja laissa 
määrättyjen säilytysaikojen noudattamiseksi. Esimerkiksi 
osakeyhtiölain kanneaikaa koskevat säännökset edellyttävät 
rekisterinpitäjää säilyttämään yhtiökokoukseen liittyviä henkilötietoja 
kolme kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. 
 
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien 
henkilötietojen muussa tarkoituksessa tapahtuvaan säilyttämiseen, 
esimerkiksi osana osakasluetteloa tai hallintarekisteriä. 

 

4. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröitynä sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön  
mukaisesti seuraavat oikeudet: 
 

• Oikeus saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus saada 
vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, mitä 
henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös sinua 
koskevista tiedoista.   
 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat 
virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää 
henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.   
 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on oikeus 
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista silloin kun 
kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. Tällöin 
rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen 
täsmällisyys on varmistettu.  
 

• Vastustamisoikeus. Sinulla oikeus vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä. 
 

• Oikeus tulla unohdetuksi. Sinulla on oikeus pyytää 
henkilötietojesi poistamista. Joissain tapauksissa 
henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa 
kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi 
lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.  

 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa 
sähköpostilla osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. Vastaamme 
pyyntöösi ilman aiheetonta  viivästystä ja viimeistään kuukauden 
kuluessa. 

 
Mikäli koet, että henkilötietojasi ei käsitellä asianmukaisesti, sinulla on     
oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle tai muulle 
toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle Euroopan unionissa. 

  

 


