
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Tikkurila Oyj

Yhteystiedot:
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa
PL 53, 01301 Vantaa
Puh. 020 191 2000
Internetosoite www.tikkurilagroup.com

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa

Nimi: 
Sanna Lehti

Yhteystiedot: 
Puh. 020 191 2000
Sähköposti sanna.lehti@tikkurila.com

3. Rekisterin nimi Tikkurila Oyj:n 11.4.2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautujat

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus

Osakkeenomistajien ja näiden osoittamien valtuutettujen henkilötietoja käsitellään Tikkurila 
Oyj:n 11.4.2019 järjestettävän yhtiökokouksen ilmoittautumisten keräämiseksi sekä kunkin 
ilmoittautujan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja sen tarkistamiseksi, että hän on 
oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Henkilötietoja käsitellään myös 
osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänestyslipukkeiden tulostamiseksi sekä mahdollisten 
äänestysten toteuttamiseksi. Lisäksi niitä voidaan käsitellä myös muuhun, yhtiökokouksen 
järjestämiseen liittyvään tarkoitukseen.

Osallistujaluettelo otetaan myös yhtiökokouksesta pidettävän pöytäkirjan liitteeksi. Luettelo 
sisältää kokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten 
ja avustajien nimet, osake- ja äänimäärät sekä äänilippujen numerot.

Lisäksi yhtiökokouksessa pidetään nähtävillä osakasluettelo, joka sisältää 
osakkeenomistajien nimet, osoitteet sekä osake- ja äänimäärät.
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5. Rekisterin 
tietosisältö

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta tai puhelimitse, Euroclear Finland Oy 
toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tämän palvelun kautta voidaan kerätä 
seuraavia tietoja:

- nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake-
ja äänimäärät, äänestystiedot.

Jos osakkeenomistaja valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään
kokouksessa, kerätään lisäksi valtuutetun nimi ja henkilötunnus.

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa 
tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Tikkurila Oyj:lle. Tikkurila Oyj:llä on kuitenkin 
mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen 
osakkeenomistajan äänestystiedot.

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet

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

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa puhelimitse tai kirjeitse Euroclear Finland Oy:n tai 
Tikkurila Oyj:n edustaja kirjaa hänen luovuttamansa tiedot manuaalisesti Euroclear Finland 
Oy:n sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään.

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

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Osakkeenomistajien ilmoittautuessa muuten kuin internetissä 
Tikkurila Oyj:n tai Euroclear Finland Oy:n edustaja kirjaa heidän luovuttamansa tiedot 
manuaalisesti sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään. Manuaalinen aineisto säilytetään 
lukitussa tilassa ja tuhotaan yhtiökokouksen jälkeen. 

B. Sähköinen aineisto: Ilmoittautumisjärjestelmään syötetyt tiedot sisältävä tietokanta on 
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot ovat saatavilla vain siihen oikeutetuille 
henkilöille. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on 
SSL-salattu.

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 Tikkurila Oyj, Sanna Lehti, PL 53, 01301 Vantaa 
tai sähköpostiosoitteeseen sanna.lehti@tikkurila.com.

10. Tiedon 
korjaaminen ja
tiedon korjaamisen 
toteuttaminen

Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla on oikeus vaatia, että Tikkurila Oyj oikaisee, poistaa tai 
täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, 
puutteellisen tai vanhentuneen, häntä itseään koskevan henkilötiedon. Korjaamispyyntö 
pyydetään tekemään kirjallisesti osoitteeseen Tikkurila Oyj, Sanna Lehti, PL 53, 01301 
Vantaa tai sähköpostiosoitteeseen sanna.lehti@tikkurila.com.
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