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HARVIA OYJ TIETOSUOJASELOSTE – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

 

1 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ 

Rekisterinpitäjä 

Harvia Oyj (”Harvia”) 
PL 12  
(Teollisuustie 1–7)  
FI-40951 Muurame 

Yhteyshenkilö 

Ari Vesterinen 
Talousjohtaja 
+358 405 050 440 
ari.vesterinen@harvia.fi 

 

2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLISET PERUSTEET  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Harvian osakkeenomistajien ilmoittau-
tuminen ja osallistuminen Harvian varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2019.  

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan yhtiökokouksen järjestämisen vuoksi välttämättömiin tar-
koituksiin, kuten ilmoittautujan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja osallistumisoikeuden tar-
kastamiseksi, yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi 
sekä mahdollisten äänestysten järjestämiseksi.  

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi laaditaan osallistujaluettelo, joka muodostuu 
yhtiökokoukseen saapuvien henkilöiden seuraavista henkilötiedoista: Läsnä olevan osak-
keenomistajan ja/tai tämän mahdollisen asiamiehen, avustajan tai muun edustajan nimi sekä 
osake- ja äänimäärät.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on ennen kaikkea Harviaa koskevat lakisää-
teiset velvoitteet, jotka perustuvat osakeyhtiölakiin (624/2006) ja muuhun Harviaa velvoitta-
vaan lainsäädäntöön. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Harvian tai kolmannen oikeudelli-
sen edun perusteella, jolloin oikeudellinen etu on ennen kaikkea oikeutetut, Harvian liiketoi-
mintaan liittyvät syyt, kuten hallinnolliset toimenpiteet, fyysisen turvallisuuden varmistaminen, 
omaisuuden suoja, väärinkäytösten selvittäminen ja mahdolliset yritysjärjestelytoimenpiteet.  

Henkilötietojen antaminen tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla on välttämätöntä, jotta 
Harvia voi täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Mikäli rekisteröity ei anna Harvialle henkilötieto-
jansa tässä tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla, ei ilmoittautumisen lähettäminen ja käsit-
tely ole mahdollista, mikä tarkoittaa sitä, että rekisteröity ei voi osallistua yhtiökokoukseen.  

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT  

Osakkeenomistajan ja tämän mahdollisen edustajan nimi, henkilötunnus ja/tai y-tunnus, osoi-
te, puhelinnumero sekä osake- ja äänimäärät.  

4 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustajalta yhtiöko-
koukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen pe-
rusteella Harvia vertaa annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Harvian osakas-
luetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.  

5 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT 

Harvia voi luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi toimivaltaisille viranomaisille silloin, kun lain-
säädäntö velvoittaa, oikeudellisiin menettelyihin valmistautumiseksi tai puolustautuakseen oi-
keudellista vaatimusta vastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajois-
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sa tai lainsäädännön velvoittamana. Mikäli Harvia uudelleen järjestelee liiketoimintaansa, voi-
daan henkilötietoja luovuttaa ostajaehdokkaille ja näiden edustajille kulloinkin voimassa ole-
vaa lainsäädäntöä noudattaen. 

Harvia voi käyttää palveluntarjoajia tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa henkilötietojen kä-
sittelyssä, ja siirtää henkilötietoja tällaisille palveluntarjoajille niissä määrin kuin on välttämä-
töntä, jotta palveluntarjoajat voivat tarjota Harvialle sovitut palvelut.  

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Tällöin Har-
via varmistuu tietosuojan riittävästä tasosta. Lisätietoja henkilötietojen siirroista tai luovutuk-
sista EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä sovellettavista siirtoperusteista antaa kohdassa 1 
mainittu yhteyshenkilö.   

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA  

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt henkilötiedot säilytetään osakeyhtiölais-
sa (624/2006) määritellyllä tavalla osana yhtiökokouksen pöytäkirjaa määräämättömän ajan. 
Muut henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan laa-
timiseksi tai sen oikeellisuuden varmistamiseksi.  

7 REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Rekisteröity voi käyttää alla mainittuja henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia suhtees-
sa Harviaan. Oikeuksien käyttäminen on rekisteröidyn henkilökohtainen oikeus ja edellyttää 
rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamista.    

− Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Harvialta vahvistus siitä, että tämä 
käsittelee tai ei käsittele rekisteröidyn henkilötietoja, sekä oikeus tarkastaa Harvian 
käsittelemät henkilötiedot. Harvia saattaa pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntö-
ään, mm. pyydettyjen tietojen yksityiskohtiin liittyen. 

− Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Harviaa oikaisemaan 
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot, sekä saada puutteelliset henki-
lötietonsa täydennettyä. 

− Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Harviaa poistamaan tätä 
koskevat henkilötiedot. Harvialla on velvollisuus poistaa kyseiset tiedot, mikäli sillä ei 
enää ole oikeudellista perustetta käsitellä näitä tietoja ja Harviaa sitova lakiin perus-
tuva velvoite säilyttää tietoja on päättynyt. 

− Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä lain määrittämissä tapauksissa rekiste-
röidyllä voi olla oikeus saada Harviaa rajoittamaan rekisteröityä koskevien henkilötie-
tojen käsittelyä. 

− Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä voi 
olla oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Vastustamisoikeus soveltuu erityi-
sesti sellaisiin tilanteisiin, joissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oi-
keutettuun etuun. Näissä tilanteissa Harvian on noudatettava rekisteröidyn vaatimus-
ta, ellei Harvia esitä käsittelylle sellaisia pakottavia oikeudellisia perusteita, jotka ohit-
tavat rekisterinpitäjän edut, oikeudet ja vapaudet, taikka ellei henkilötietoja tarvita oi-
keusvaateiden muodostamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa 
1 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Mikäli rekisteröity katsoo, että Harvia on käsitellyt henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa 
ilmoitetun tai soveltuvan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön vas-
taisesti, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tieto-
suojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti.  Tietosuojavaltuutetun verkkosivut 
löytyvät osoitteesta https://tietosuoja.fi/etusivu. 


