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TIETOSUOJASELOSTE – KONE OYJ:N YHTIÖKOKOUS 2023 

Tämä tietosuojaseloste kuvaa KONE Oyj:n yhtiökokoukseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimia.  

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

KONE Oyj 
PL 7, 02150 Espoo 
agm@kone.com  
+358(0)204 75 1 
 
Global Legal, Data Protection Counsel 
Keilasatama 3, 02150 Espoo 
personaldatarequest@kone.com  

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään henkilöiltä, jotka ilmoittautuvat KONE Oyj:n yhtiökokoukseen tai KONE Oyj:n 
osakkeenomistajille tarkoitettuun verkkolähetykseen. Tietojen keräämisen käyttötarkoituksena on 
mahdollistaa KONE Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja osallistuminen varsinaiseen 
yhtiökokoukseen sekä verkkolähetykseen sekä varmistaa kunkin ilmoittautujan henkilöllisyys ja tarkistaa 
hänen olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen sekä vain osakkeenomistajille tarkoitettuun 
verkkolähetykseen. Tämän lisäksi tietoja käytetään yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja 
äänestyslippujen tulostamiseksi sekä mahdollisten äänestysten järjestämiseksi. Yhtiökokouksen 
pöytäkirjaan liitetään osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän selosteen mukaisesti niistä henkilöistä, 
jotka saapuvat kokoukseen. Euroclear Finland Oy on yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän tekninen 
toteuttaja ja ylläpitäjä.  

Euroclear Finland Oy tallentaa ilmoittautumissivuston käyttämisestä syntyviä lokitietoja ja voi käyttää niitä 
järjestelmän tekniseen valvontaan, toiminnan luotettavuuden turvaamiseen ja käyttötilastointiin. Voit 
lukea Euroclear Finland Oy:n suorittamasta tietojen käsittelystä lisää Euroclear Finland Oy:n 
verkkosivuilta. 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti 
rekisterinpitäjän osakeyhtiölakiin (624/2006) perustuva lakisääteinen velvoite pitää yhtiökokous, johon 
liittyy myös velvoite laatia yhtiökokouksen pöytäkirja ja ääniluettelo. 

Henkilötietojen käsittely on lisäksi tarpeen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla rekisterinpitäjän 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi muun muassa osakkeenomistajille tarkoitetun verkkolähetyksen 
järjestämisen mahdollistamiseksi. 

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia 
vaikutuksia rekisteröidyille. 

2. Kerättävät henkilötiedot 

Rekisteröidyistä kerätään muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: nimi, henkilötunnus/syntymäaika tai 
y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä arvo-osuustilinumero. 

Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii 
tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland 
Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän palvelun kautta voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja: 
nimi, henkilötunnus/syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä arvo-
osuustilinumero. Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Euroclear 
Finland Oy syöttää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään ilmoittautujan henkilötiedot kohdan 
3 mukaisesti. 

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa 
tunnistamisessa. Yhtiöllä on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi 
yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot. 
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3. Säännönmukaiset tietolähteet 

Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja syöttää ilmoittautumisjärjestelmään häntä koskevat 
tiedot. Muulla tavoin ilmoittautuessaan osakkeenomistaja ilmoittaa nimensä,  
henkilötunnuksensa/syntymäaikansa tai y-tunnuksensa sekä osoitetietonsa ja muut osallistumiseen 
tarvittavat tiedot kuten sähköpostiosoitteensa rekisterinpitäjälle tai Euroclear Finland Oy:lle. 
Ilmoittautumisjärjestelmä vertaa annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään KONE Oyj:n 
osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta. Valtuutuksen antaessaan ja 
avustajaa käyttäessään henkilö syöttää myös valtuutetun/avustajan osalta tarvittavat henkilötiedot 
ilmoittautumisjärjestelmään. 

 
4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Henkilötietoja luovutetaan Euroclear Finland Oy:lle, joka toimii yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän 
sekä verkkolähetyksen teknisenä toteuttajana ja ylläpitäjänä. 

Seuraavat tiedot osakkeenomistajien rekisteröitymisestä ja osakkeenomistuksesta on saatavilla 
yhtiökokoukseen osallistuville yhtiökokouksen aikana: 

• omistajan nimi ja postitoimipaikka 
• omistustiedot (omistusmäärä osakelajeittain) 
• tiedot mahdollisista yhteisomistajista 
• tieto tilapäisestä rekisteröitymisestä yhtiökokoukseen 
• tieto mahdollisesta asiakasrajoituksesta 

 
Tiedot ovat saatavilla vain yhtiökokouspaikalla sijaitsevien päätelaitteiden kautta, eikä niitä voi tulostaa 
tai muutoin siirtää pois näiltä päätelaitteilta.  

5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle KONE Oyj:n toimesta. Tiedot tallennetaan 
palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella. Myös tietojen käsittelyyn liittyvät palvelut tuotetaan 
pääasiassa Euroopan talousalueella. KONE Oyj:n alihankkijat voivat kuitenkin rajatuissa tapauksissa 
tarjota tiettyjä tukipalveluita, joiden yhteydessä tietoihin saatetaan avata pääsy Euroopan talousalueen 
ulkopuolelta. Tällaisissa tilanteissa tiedonsiirtojen laillisuus ja tietosuojan toteutuminen on varmistettu 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti komission vakiolausekkein, tai muulla tietosuoja-asetuksen mukaisella 
mekanismilla. 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. 

B. Sähköinen aineisto 

Euroclear Finland Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta. 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. Tekniseen tietosuojaan 
kuuluvat mm. tietoliikenteen salaus, sanomien eheyden valvonta ja käyttäjän tunnistaminen. 
Ilmoittautumisjärjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, 
joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. 

7. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen 

Euroclear Finland Oy säilyttää yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerättyjä henkilötietoja 4 
kuukautta kokouksen päättymisestä. 

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujalista ja ääniluettelo, joka sisältää osakkeenomistajan 
nimen, äänilipun numeron sekä omistustiedot (omistus- ja äänimäärä sekä osakesarja). Pöytäkirja 
liitteineen säilytetään yhtiön koko toiminnan ajan yhtiön lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, 
mutta kuitenkin vähintään 10 vuoden ajan tilikauden päättymisestä. 
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8. Rekisteröityjen oikeudet 

Osakkeenomistajalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat 
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä 
ole häntä koskevia tietoja.  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai osakkeenomistajan vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon 
leviäminen, jos tieto voi vaarantaa osakkeenomistajan yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. Jollei 
rekisterinpitäjä hyväksy osakkeenomistajan vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta 
kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.  
 
Osakkeenomistajalla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa 
käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa osakkeenomistajan henkilötietoihin siltä osin, kuin tietojen 
käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä, ei 
rekisterinpitäjä saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa käsittelyn olevan 
oikeutettua. 
 
Osakkeenomistajalla on oikeus tietyissä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin säädetyissä 
tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Osakkeenomistaja voi pyytää 
henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistaja on vastustanut 
henkilötietojensa käsittelyä ja odottaa todentamista siitä, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut 
osakkeenomistajan edut. Jos käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjä saa säilyttää tietoja, mutta ei 
lähtökohtaisesti saa käsitellä niitä muutoin. 
 
Yllä kuvatut, riittävästi yksilöidyt pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko 
sähköpostitse osoitteeseen personaldatarequest@kone.com tai kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, PL 7, 
02150 Espoo. 
 
Jos rekisteröidyillä on tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käsittelytoimiin liittyviä huolenaiheita tai 
huomautuksia, heillä on oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle. 


