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1. Rekisterinpitäjä
F-Secure Oyj
2. Tästä rekisteriasiasta vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Katariina Kataja
3. Rekisterin nimi
F-Secure Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.4.2013 ilmoittautuneet
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään henkilöiltä, jotka ilmoittautuvat 3.4.2013 järjestettävään F-Secure Oyj:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tietojen keräämisen käyttötarkoituksena on mahdollistaa F-Secure Oyj:n
osakkeenomistajien ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä varmistaa kunkin ilmoittautujan henkilöllisyys ja tarkistaa hänen
olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Tämän lisäksi tietoja käytetään yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja
äänestyslippujen tulostamiseksi sekä mahdollisten äänestysten järjestämiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujaluettelo, joka
muodostuu tämän rekisterin perusteella 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.
5. Rekisterin tietosisältö
Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen
keräämisen teknisenä toteuttajana. Tämän palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake- ja
äänimäärät. Muulla tavoin kuin internetin kautta ilmoittauduttaessa, rekisterinpitäjä syöttää Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään järjestelmään ilmoittautujan henkilötiedot kohdan 6 mukaisesti.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja syöttää ilmoittautumisjärjestelmään häntä koskevat
tiedot. Muulla tavoin ilmoittautuessaan osakkeenomistaja ilmoittaa nimensä ja henkilötunnuksensa/ytunnuksensa rekisterinpitäjälle. Annetun henkilötunnuksen perusteella ilmoittautumisjärjestelmä vertaa
annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään F-Secure Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan
omistustiedot osakasluettelosta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta
tarvittavat henkilötiedot ilmoittautumisjärjestelmään.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
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 salakirjoitus, sanomien eheyden valvonta ja käyttäjän tunnistaminen.
Ilmoittautumisjärjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.
9. Tarkastusoikeus
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. Osakkeenomistaja, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä
koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköpostitse osoitteeseen katariina.kataja@f-secure.com
tai kirjeitse osoitteeseen F-Secure Oyj, PL 24, 00180 Helsinki.
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
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.
Osakkeenomistaja voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava
tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen
henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta
vaivaa. Yllä kuvatut korjauspyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko sähköpostitse
osoitteeseen katariina.kataja@f-secure.com tai kirjeitse osoitteeseen F-Secure Oyj, PL 24, 00180 Helsinki.

