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TIETOSUOJASELOSTE - OSAKKEENOMISTAJIEN ILMOITTAUTUMINEN NURMINEN LOGISTICS OYJ 

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2020 

Nurminen Logistics Oyj:lle (jäljempänä ”Nurminen”) on tärkeää, että osakkeenomistajat tietävät, 

mitä henkilötietoja keräämme yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä, ja että 

osakkeenomistajat tuntevat henkilötietoihinsa liittyvät oikeudet. Tässä tietosuojaselosteessa 

kerrotaan, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme tässä yhteydessä henkilötietoja sekä miten 

olemme varmistaneet, että osakkeenomistajilla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojensa 

käyttöä. 

1 
Rekisterinpitäjä 

Nurminen Logistics Oyj (y-tunnus: 0109707-8) 

Satamakaari 24 

00980 Helsinki 

2  
Yhteyshenkilö 
ilmoittautumista 
koskevissa asioissa 

Iiris Pohjanpalo 

Nurminen Logistics Oyj 

Satamakaari 24, 00980 Helsinki 

iiris.pohjanpalo@nurminenlogistics.com 

3  
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään silloin, kun henkilö ilmoittautuu Nurmisen varsinaiseen 
yhtiökokoukseen. Henkilötietoja tarvitaan, jotta voidaan varmistua 
ilmoittautujan henkilöllisyydestä, osakeomistuksesta sekä tarkistaa henkilön 
oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Henkilötietojen antaminen tässä 
tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla on edellytyksenä yhtiökokoukseen 
osallistumiselle. 

Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen 
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

4 
Käsittelyn 
oikeusperuste 

Tämän tietosuojaselosteen mukainen henkilötietojen käsittely on 
tarpeen Nurmisen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. 

5 
Käsiteltävät 
henkilötiedot 

Rekisteriin voidaan kerätä ilmoittautumisen yhteydessä seuraavia 
henkilön yksilöintitietoja: 

• nimi, 

• henkilötunnus, y-tunnus 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite, 

• arvo-osuustilinumero ja 

• osake- ja äänimäärät 

Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat 

henkilötiedot. 
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6 
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteritietojen käyttö päättyy Nurmisen varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. 

Nurminen säilyttää ilmoittautumisrekisteriä yhtiökokoukseen saakka, jonka 
jälkeen se säilyy poistetuissa tiedostoissa vielä yhtiökokouksen valitusajan eli 
3 kk. 

7 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötietojen säännönmukainen lähde on Euroclear Finland Oy 
Ab:n ylläpitämässä järjestelmässä oleva rekisterinpitäjän 
osakasluettelo. 

Euroclearin ylläpitämä osakasluettelo perustuu 
tilinhoitajayhteisöjen kirjauksiin. 

Tietoja saadaan ilmoittautumisen yhteydessä myös suoraan 
henkilöltä tai hänen asiamieheltään taikka huoltajaltaan.  

8 
Henkilötietojen 
vastaanottajat 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä kolmansille osapuolille. 

Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät (kuten 
puhelinilmoittautumisten vastaanottajat) ja hyväksytyt kolmannet 
osapuolet (kuten palvelinten ylläpitäjät), joille tietojasi annetaan 
käsiteltäväksi tai luovutetaan sovellettavan lain mukaisesti. Tietosi 
suojataan riittävällä tavalla, jos niitä siirretään muihin maihin. 

Lisäksi sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin 
vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat edellyttää 
meitä luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille tai kolmansille 
osapuolille. 

9 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU ja ETA - alueen ulkopuolelle.  

10 
Henkilötietojen 
suojauksen 
periaatteet 

Vain erikseen nimetyillä työntekijöillämme sekä puolestamme tai 
toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla yrityksillä on 
pääsy henkilötietoihisi tai oikeus käsitellä niitä. 

11 

Oikeudet Oikeudet 

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt tulee esittää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle     tässä tietosuojaselosteessa mainittujen 
yhteystietojen mukaisesti. 

Ilmoittautujalla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen 
henkilötietojaan ja mikäli tietoja käsitellään, hänellä on oikeus 
saada pääsy itseään koskeviin tietoihin. 

Ilmoittautujalla on myös oikeus pyytää kyseisten tietojen 
oikaisemista tai niiden käsittelyn rajoittamista. 
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Turvakielto 

Turvakiellossa osakkeenomistajan osoite ei näy osakasluettelolla. 
Turvakiellosta tulee toimittaa Euroclear Finland Oy:lle maistraatin 
päätös. 

Valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle 

Mikäli käsittelemme ilmoittautujan käsityksen mukaan henkilötietoja 
tavalla, joka loukkaa hänen oikeuksiaan, hän voi tehdä asiasta 
valituksen valvontaviranomaiselle. 

 


