Päivitetty 1.3.2022

United Bankers Oyj:n yhtiökokoukseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimia
koskeva tietosuojaseloste
1.

Rekisterinpitäjä

United Bankers Oyj (Y-tunnus: 2355443-6)
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki
0925380300

2.

Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Annina Myllyaho, Head of Risk Management
riskienhallinta@unitedbankers.fi
Puh. 09 2538 0241

3.

Rekisterin nimi

United Bankers Oyj:n yhtiökokoukseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimia koskeva rekisteri.

4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

United Bankers Oyj käsittelee niiden henkilöiden henkilötietoja, jotka ilmoittautuvat United
Bankers Oyj:n yhtiökokoukseen. Tietojen keräämisen käyttötarkoituksena on mahdollistaa
United Bankers Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen,
varmistaa kunkin ilmoittautujan henkilöllisyys ja tarkistaa hänen olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Lisäksi tietoja käsitellään yhtiökokouksen osallistujaluettelon ja
ääniluettelon tulostamiseksi ja ennakkoäänestyksen järjestämiseksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän selosteen
mukaisesti niistä henkilöistä, jotka ilmoittautuvat yhtiökokoukseen. Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä on Euroclear Finland Oy. Euroclear Finland
Oy tallentaa ilmoittautumissivuston käyttämisestä syntyviä lokitietoja ja voi käyttää niitä järjestelmän tekniseen valvontaan, toiminnan luotettavuuden turvaamiseen ja käyttötilastointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu United Bankers Oyj:n lakisääteisten velvoitteiden (mm.
osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) täyttämiseen.

5.

Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteröidyistä kerätään ainoastaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattujen
käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen internetin kautta, toimii Euroclear Finland Oy edellä esitetyn mukaisesti tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana.
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
•

6.

Nimi
Henkilötunnus tai syntymäaika/-y-tunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Arvo-osuustilinumero
Osake- ja äänimäärät

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään lähtökohtaisesti yhtiökokoukseen ilmoittautuvalta itseltään tai
hänen puolestaan toimivalta.
Edellä mainitun lisäksi Euroclear Finland Oy:n ilmoittautumisjärjestelmä vertaa annettuja
tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään United Bankers Oyj:n osakasluetteloon ja poimii
ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.

7.

Henkilötietojen säilytysaika

Euroclear Finland Oy säilyttää yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerättyjä henkilötietoja neljä kuukautta kokouksen päättymispäivästä.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujalista, joka sisältää osakkeenomistajan nimen, äänilipun numeron sekä omistustiedot (omistus- ja äänimäärä sekä osakesarja). Pöytäkirja liitteineen säilytetään United Bankers Oyj:n koko toiminnan ajan sen lakisääteisten
velvoitteiden noudattamiseksi.

8.

Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmä) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa United Bankers -konsernin muille yhtiöille ja yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän ja ennakkoäänestyksen teknisenä toteuttajana ja ylläpitäjänä toimivalle Euroclear Finland Oy:lle.

9.

Henkilötietojen siirrot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot on suojattu seuraavalla tavalla:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja se on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Aineistoon ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työnsä

puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Rekisterin sisältämien henkilötietojen
luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys suojataan asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin
keinoin. Näitä keinoja ovat muun muassa salasanat ja muu käyttöoikeuksien hallinta, kulunvalvonta ja fyysinen suojaus, palomuurit sekä tietojen varmuuskopiointi.
Tässä rekisterissä olevien tietojen teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta 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.

11.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
• saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin;
• oikaista häntä koskevia tietoja;
• vaatia ja saada häntä koskevia tietoja poistetuksi;
• rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä;
• vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä;
• siirtää häntä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen; ja
• kieltää häntä koskevien tietojen tietyissä tietosuoja-asetuksen määräämissä tilanteissa.
Rekisteröity voi lähettää oikeuksiensa käyttämiseen liittyvän pyynnön United Bankers Oyj:lle
vapaamuotoisesti tämän tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen tai rekisterin
tietosuojavastaavalle.

