TIETOSUOJASELOSTE
NoHo Partners Oyj

Laatimispvm: ___28.3.2019____

1. Rekisterinpitäjä

NoHo Partners Oyj
Y-tunnus: 1952494-7
Postiosoite: Hatanpään valtatie 1 B 33100 TAMPERE
Käyntiosoite: Verkatehtaankatu 2 33100 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami-Petteri Rajala
Business Controller
NoHo Partners Oyj
sami-petteri.rajala@noho.fi
+358 (0) 40 671 4257
Hatanpään valtatie 1 B 33100 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

NoHo Partners Oyj:n 24.4.2019 pidettävään yhtiökokoukseen ilmoittautujat.

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus ja
käsittelyperusteet sekä
tietojen säilyttäminen

Osakkeenomistajien ja näiden valtuuttamien henkilöiden henkilötietoja
käsitellään 24.4.2019 NoHo Partners Oyj:n järjestettävän yhtiökokouksen
pitämistä varten, eli osallistujien ilmoittautumista, informointia, henkilöllisyyden
ja osallistumisoikeuden varmistamista sekä muita kokousjärjestelyitä varten.
Henkilötietoja käytetään myös osallistujaluettelon sekä ääniluettelon
tulostamiseksi sekä mahdollisten äänestyslipukkeiden ja äänestyksen
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Näiden lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää
myös muuhun yhtiökokoukselle osakeyhtiölaissa tai NoHo Partners Oyj:n
yhtiöjärjestyksessä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi.
Yhtiökokouksessa on nähtävillä koko NoHo Partners Oyj:n osakasluettelo, josta
selviää osakkeenomistajien nimet, osoitteet sekä osake- ja äänimäärä.
Osallistujaluettelo tulee olemaan yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteenä. Luettelo
sisältää kokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien nimet, mahdollisten
asiamiesten ja avustajien nimet, osake- ja äänimäärät sekä mahdollisten
äänilippujen numerot. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt
tiedot säilytetään soveltuvan sääntelyn vaatimalla tavalla pöytäkirjan osana.
Muut tarpeettomat tiedot hävitetään yhtiökokoukseen jälkeen, kun niiden
säilyttämiselle ei ole enää tarvetta pöytäkirjan laatimiseksi tai sen sisältämien
tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyperusteena on ensisijaisesti NoHo Partners Oyj:n
lakisääteisten
velvoitteiden
täyttäminen
perustuen
osakeyhtiölain
yhtiökokouksen järjestämistä koskeviin velvoitteisiin sekä muuhun soveltuvaan
lainsäädäntöön. Tietojen antaminen on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi ja tietojen antamatta jättäminen voi johtaa yhtiökokouksen
osallistumisoikeuden epäämiseen.
NoHo Partners Oyj ei tule hyödyntämään tai käyttämään hyväkseen
henkilötietoja muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä yhtiökokouksessa tarvitsee.

5. Rekisterin tietosisältö

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu/ennakkoäänestää 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 seuraavia tietoja:
• nimi,
henkilötunnus,
osoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite,
arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät, äänestystiedot
Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä
tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta NoHo Partners Oyj:lle. NoHo
Partners Oyj:llä on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden
tarkastamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.

6. Rekisteröityjen ryhmät ja
säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään NoHo Partners Oyj:n osakasluetteloon ja poimii
ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö
syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti tulla luovuttamaan kolmansille. Tietoja ei siirretä
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet ja
luottamuksellisuus

NoHo Partners Oyj käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan
henkilötietojen asianmukainen turvallisuus mukaan lukein suojaaminen
luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä,
tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta. NoHo Partners Oyj käyttää kulloinkin
alalla hyväksytyiksi katsottuja teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän
turvaamiseksi. Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan sellaiset erikseen
määritellyt henkilöt, jotka työnkuvansa puolesta osallistuvat kyseisten
henkilötietojen käsittelyyn. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia.
A. Manuaalinen aineisto: Muutoin kuin internetin kautta tapahtuva
ilmoittautuminen, kirjataan manuaalisesti NoHo Partners Oyj:n ja Euroclear
Finland Oy:n edustajien toimesta sähköiseen järjestelmään ilmoittautujan
luovuttamien tietojen mukaisesti. Kaikki manuaalinen aineisto tuhotaan
yhtiökokouksen jälkeen.
B. Sähköisesti talletetut tiedot: Kaikki järjestelmään syötetyt tiedot ja tietokanta
ovat suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoliikenneyhteys käyttäjän
selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Lisäksi
tallennettuihin tietoihin pääsy on ainoastaan niihin oikeutetuilla henkilöillä.
Siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan palveluntarjoajille tai
muille alihankkijoille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, NoHo Partners Oyj
varmistaa riittävin sopimusvelvoittein, että henkilötietoja käsitellään
asianmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja rekisterissä on, tai saada varmistus siitä, ettei häntä koskevia tietoja ole
tallennettu rekisteriin. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot,
pyydetään lähettämään tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö osoitteeseen NoHo
Partners
Oyj,
Hatanpään
valtatie
1
B,
33100
Tampere
tai
sami-petteri.rajala@noho.fi. Tiedot toimitetaan joko kirjallisesti tai sähköisessä
muodossa. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen
antamista.

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla on oikeus vaatia, että NoHo Partners Oyj
korjaa, poistaa tai täydentää virheellisen, puutteellisen, vanhentuneen tai
tarpeettoman tiedon häntä koskevissa rekisteritiedoissa. Korjaamispyyntö tulee
esittää kirjallisesti ja yksilöidä korjattavaksi vaadittu tieto riittävällä tavalla
korjaamisen mahdollistamiseksi. Rekisterinpitäjä ei voi suoraan korjata
tilinhoitajayhteisöltä tulleita virheellisiä tietoja ilman tilinhoitajayhteisön
myötävaikutusta. Kirjallinen korjaamispyyntö pyydetään lähettämään
osoitteeseen NoHo Partners Oyj, Hatanpään Valtatie 1 B, 33100 Tampere tai
sami-petteri.rajala@noho.fi.

11. Muut rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyillä
on
myös
muut
kulloinkin
voimassaolevan
tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet, kuten oikeus tietyin edellytyksin
tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen tai
käsittelyn vastustamiseen sekä tietojen poistamiseen siltä osin kuin pakottava
lainsäädäntö ei sitä estä tai rajoita. Myös nämä pyynnöt tulee esittää kirjallisesti
riittävän yksilöityinä lähettämällä pyyntö osoitteeseen NoHo Partners Oyj,
Hatanpään Valtatie 1 B, 33100 Tampere tai sami-petteri.rajala@noho.fi.

