
Laatimispvm: 2.4.2022 

 

Evli Oyj  |  Aleksanterinkatu 19, PL 1081, 00101 Helsinki  |  Vaihde 09 476 690  |  Y-tunnus 3239286-2  
 ALV-tunnus FI32392862  |  Kotipaikka Helsinki  |  evli.com 

 

TIETOSUOJASELOSTE 
 

Rekisterinpitäjä: Evli Oyj (”Evli”) 
Aleksanterinkatu 19 A 
PL 1081 
00101 Helsinki 
p. (09) 476 690 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa: 

Evlin tietosuojavastaava: 
tietosuoja@evli.com 
 

Rekisterin nimi: Yhtiökokousrekisteri – Ilmoittautuneet Evli Oyj:n yhtiökokoukseen 

Rekisterin käyttötarkoitus: • Jotta voidaan varmistua Evli Oyj:n yhtiökokoukseen ilmoittautujien 
henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu 
osallistumaan yhtiökokouksen. 

• Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kolmen kuukauden kuluttua 
kyseisestä yhtiökokouspäivästä. 

Rekisteröidyt: Henkilöt, jotka ilmoittautuvat Evli Oyj:n varsinaiseen tai ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen. 

Rekisterin tietosisältö: Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot: 
 
Henkilöön liittyvät tiedot tässä rekisteristä: 
• Yksilöintitiedot (henkilötunnus tai syntymäaika ja nimi) 
• Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, 

yhteyshenkilöt) 
• Tilitiedot (arvo-osuustilin numero) 

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustajilta 
tämän ilmoittautuessaan Evli Oyj:n yhtiökokoukseen. Annetun 
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annettuja tietoja 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja lisää 
ilmoittautumiseen ilmoittautujan osakkeenomistajatiedot 
osakasluettelolta. 

Säännönmukaiset tietojenluovutukset: Tietoja voidaan luovuttaa Evli-konserniin kuuluville yhtiöille sekä 
viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden 
toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan 
rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuo-
lelle: 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojaus: Sivustojen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla 
pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät 
muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Tekniseen 
tietosuojaan kuuluvat mm. tietoliikenteen salakirjoitus, sanomien 
eheyden valvonta ja käyttäjän tunnistaminen. Sivustojen toteutuksessa 
on pyritty huomioimaan myös internetin kautta tapahtuvien 
hyökkäyksien ja haittaohjelmien torjunta. 
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Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia 
tiedon korjaamista: 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut 
tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee kirjallisina 
rekisterin yhteyshenkilöille. Ilmoittautunut tunnistetaan ennen oikeuden 
täyttämistä. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet: 

Katso henkilötietojen käyttö www.evli.com/fi/footer/henkilotietojen-kaytto 
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