
 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE 

Bilot Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.10.2021 liittyvä henkilötietojen käsittely 

Laatimispvm: 1.10.2021 

 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 

Bilot Oyj 

Yhteystiedot (osoite, puhelin) 

Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki 

 + 358 50 581 7669 

investors@bilot.fi 

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Nimi 
Mikko Marttinen 

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) 

Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki 

+ 358 50 581 7669 

mikko.marttinen@bilot.fi 

mikko.marttinen@bilot.fi 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Bilot Oyj:n osakkeenomistajien ja 
näiden valtuuttamien henkilöiden ilmoittautuminen Bilot Oyj:n 25.10.2021 
pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä osallistuminen ja 
äänioikeuden käyttäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Henkilötietoja 
käsitellään muun muassa osallistujaluettelon (mukaan lukien ääniluettelon) 
tulostamiseksi, osallistumisoikeuden varmistamiseksi sekä muiden 
yhtiökokoukselle osakeyhtiölaissa tai Bilot Oyj:n yhtiöjärjestyksessä 
säädettyjen oikeuksien tai velvollisuuksien täyttämiseksi. Osallistujaluettelo 
(mukaan lukien ääniluettelo) otetaan yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi, 
ja se sisältää esimerkiksi kokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien 
nimet, mahdollisten asiamiesten nimet, osake- ja äänimäärät. 
 
Ilmoittautuminen kirjataan Innovatics Oy:n ylläpitämään 
yhtiökokousjärjestelmään. 
 
Yhtiö ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. 
Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla 
olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille. 

Jos henkilö ei anna pyydettyjä tietoja, hän ei välttämättä voi osallistua 
yhtiökokoukseen. 

 



 

 

4. Rekisterin tietosisältö 

 

Osakkeenomistajasta kerätään esimerkiksi seuraavat tiedot: nimi, 
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osake- ja 
äänimäärät sekä äänestystiedot. 
 
Osakkeenomistajan edustajasta ja valtuutetusta kerätään esimerkiksi seuraavat 
tiedot: nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot siitä, ketä 
edustaja/valtuutettu edustaa. 
 
Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Innovatics Oy toimii 
tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana, eli henkilötietojen niin sanottuna 
käsittelijänä. Tietoliikenneyhteys käyttäjänselaimelta Innovatics Oy:n 
palvelimelle on SSL-salattu. Osakasluetteloa 
ylläpitää Euroclear Finland Oy. Voit lukea lisää Euroclear Finland Oy:n 
suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sen internetsivuilta. 

 5. Käsittelyperuste Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Bilot Oyj:n lakisääteisiin 
velvoitteisiin. Rekisterinpitäjän on osakeyhtiölain perusteella ylläpidettävä 
listausta yhtiökokoukseen osallistuvista osakkeenomistajista ja henkilöistä, jotka 
on valtuutettu edustamaan osakkeenomistajia yhtiökokouksessa. 
 
Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely ei perustu Bilot Oyj:n lakisääteisiin 
velvoitteisiin, perustuu käsittely oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja 
yhtiökokouksen ja äänestyksen järjestämiseksi ja hoitamiseksi. 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Tiedot 
annetaan itse myös ilmoittauduttaessa sähköpostitse tai postitse. Annetun 
henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland 
Oy:n toimittamaan yhtiön täsmäytyspäivän mukaiseen osakasluetteloon ja 
yhtiökokoukseen ilmoittautuneet hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 
sisältävään tilapäiseen osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot 
osakasluettelolta. Valtuutuksen saanut henkilö syöttää myös valtuuttajan osalta 
tarvittavat henkilötiedot. Yhtiöllä on mahdollisuus saada äänestystuloksen 
oikeellisuuden tarkistamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot. 

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

 

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä 
siirretä EU:n ja/tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Bilot Oyj:n toimesta. 
Innovatics Oy lähettää ilmoittautuneille vahvistustekstiviestit sveitsiläisen 
palvelun kautta. Jotkin Bilot Oyj:n palveluntarjoajista voivat toimia EU:n ja/tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolella, ja tällöin Bilot Oyj varmistaa 
henkilötietojen suojan riittävän turvallisuuden tason ja varmistaa siirrot 
Euroopan komission laatimien mallilausekkeiden avulla. 

8. Henkilötietojen säilyttäminen Innovatics säilyttää kaikki yhtiökokousjärjestelmän tiedot OYL 5:23 a §:n 
mukaisesti vähintään 3 kuukautta. Tämän jälkeen rekisteristä (mukaan lukien 
lokitiedot) otetaan varmuuskopio, jota säilytetään 6 kuukautta mahdollisten 
tietosuojaloukkausten tutkimista varten. Tämän 6 kuukauden aikana rekisteriin 
ei pääse enää internetistä, joten rekisterin käyttö on rajoitettua. 9 kuukauden 
kuluttua yhtiökokouksesta tiedot poistetaan lopullisesti, joskin konesalin 
varmuuskopiointikierron takia täydellinen tietojen poisto tapahtuu vasta jonkin 
verran myöhemmin.  



 

 

9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) Säilytetään 
tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy. 

 
B. Järjestelmään talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden 

periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). 
Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Innovatics Oy. 
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Innovatics Oy 
palvelimelle on salattu. Vain määrätyillä henkilöillä on 
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. 

10. Rekisteröidyn oikeudet ja 
niiden käyttäminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan 
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kun tietojen käsittelemisen perusteena on 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu, rekisteröidyllä voi myös olla oikeus vaatia kopiota 
tiedoistaan tai niiden siirtämistä toiseen tietojärjestelmään 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan epätarkat, 
puutteelliset ja virheelliset tiedot, poistamaan tiedot ja rajoittamaan tietojen 
käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia vanhentuneiden tai turhien 
tietojen poistamista. 
 
Rekisteröidyllä 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 käsittelylle olevan huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Pyynnöt osoitetaan Mikko Marttiselle (yhteystiedot edellä kohdassa 2). 

11. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, 
että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia 
oikeuksia. Lisätietoja www.tietosuoja.fi. 



 

 

 


