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TIETOSUOJASELOSTE – QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 
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Rekisterinpitäjä 

QPR Software Oyj (y-tunnus: 0832693-7) 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki 
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Yhteyshenkilö  

Päivi Vahvelainen, paivi.vahvelainen@qpr.com, +358 50 4124 108 
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Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään QPR Software Oyj:n yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja 

siihen osallistumista varten sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ja 

dokumentoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään ilmoittautujan henkilöllisyyden ja, 

osakeomistuksen varmentamiseksi, ja osallistumisoikeuden tarkistamiseksi. Lisäksi 

henkilötietoja käsitellään yhtiökokouksen järjestämiseksi ja dokumentoimiseksi, 

kuten osallistujaluettelon ja ääniluettelon laatimiseksi sekä ennakkoäänestyksen ja 

mahdollisten vastaehdotusten ja ennakkokysymysten järjestämiseksi.  

 

Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen 

järjestämiseksi ja siihen liittyvien tarpeellisten kirjausten tekemiseksi. 

 

Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmän ja ennakkoäänestyksen teknisenä 

toteuttajana toimii Innovatics Oy. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy. 
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Käsittelyn 

oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen QPR Software Oyj:n lakisääteisten 

velvollisuuksien noudattamiseksi. 
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Käsiteltävät 

henkilötiedot 

Yhtiökokouksen yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia osakkeenomistajan 
ja tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen sekä avustajan yksilöintitietoja: 

• nimi, 

• henkilötunnus, syntymäaika, y-tunnus, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite, 

• osake- ja äänimäärät, 

• ennakkoäänet, vastaehdotukset ja ennakkokysymykset, ja 

• mahdolliset muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut lisätiedot. 

 

Innovatics Oy voi lisäksi käsitellä myös seuraavia tietoja: luokittelevat tiedot (mm. 

osakasryhmä, yhteydenottokieli ja kansallisuus), käyttäjätiedot (käyttäjätunnus ja 

salasana), sekä lokitiedot kirjautumisista tunnistautumispalveluun ja 

tunnistautumispalvelun käytöstä. 
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Henkilötietojen 

säilytysaika 

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja sen liitteisiin sisällytetyt henkilötiedot säilytetään 

QPR Software Oyj:n koko toiminnan ajan sen lakisääteisten velvoitteiden 

noudattamiseksi.  

 

Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään yhden vuoden yhtiökokouksen 

päättymisen jälkeen. 

7 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Osakkeenomistaja itse (tai hänen asiamiehensä tai lakimääräinen edustajansa) 

antaa henkilötietoja ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuneen tietoja verrataan 

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ja järjestelmä poimii 

ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta. 
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Säännönmukaiset 

tietojen luovutukset 

Henkilötietoja luovutetaan Innovatics Oy:lle, joka toimii 

yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän sekä ennakkoäänestyksen teknisenä 

toteuttajana ja ylläpitäjänä. 

 

Lisäksi sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen 

tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat edellyttää henkilötietojen luovuttamista 

viranomaisille tai kolmansille osapuolille. 
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Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tekstiviestit ilmoittautuneille lähetetään sveitsiläisen palvelun kautta. Tällaiselle 

siirrolle ei tarvita erityistä lupaa, sillä Euroopan komissio on päättänyt, että Sveitsi 

varmistaa riittävän tietosuojan tason. Muuten henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä 

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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Henkilötietojen 

suojauksen 

periaatteet 

Vain erikseen nimetyillä työntekijöillämme sekä puolestamme tai 

toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla yrityksillä on pääsy 

henkilötietoihin tai oikeus käsitellä niitä. 

 

Sähköisen rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Innovatics Oy. 

Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Innovatics Oy:n palvelimelle on salattu 

HTTPS-yhteydellä. Vain määrätyillä henkilöillä on pääsy järjestelmään. 
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Oikeudet 

Oikeudet: 

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän 

yhteyshenkilölle tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen 

mukaisesti. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja 

mikäli tietoja käsitellään, hänellä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin tietoihin. 

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai 

poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista sovellettavan 

tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 

 

Valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle: 

Mikäli käsittelemme rekisteröidyn käsityksen mukaan henkilötietoja tavalla, joka 

loukkaa hänen oikeuksiaan, hän voi tehdä asiasta valituksen 

valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii 

tietosuojavaltuutettu. 

 


