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Fortum Oyj:n vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen liittyvä 

henkilötietojen käsittely 

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, joita 

keräämme ilmoittautuessasi Fortum Oyj:n vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

 

 

Rekisterinpitäjä 

Fortum Oyj  

PL 100 00048 FORTUM 

 

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet? 

Käsittelemme henkilötietoja yhtiökokousilmoittautumisten rekisteröimiseksi, varmistuaksemme 

yhtiökokoukseen ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaaksemme, että ilmoittautujalla on oikeus 

osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseemme 17.3.2020. Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten 

velvoitteidemme noudattamiseksi ja myös oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. 

 

Mitä ja kenen henkilötietoja Fortum Oyj käsittelee?  

Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä mainittuja tarkoituksia varten. Näitä 

ovat yhteystiedot, kuten  nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä henkilötunnus, arvo-

osuustilin numero, omistettujen osakkeiden lukumäärä. Käsittelemme osakkeenomistajan, tämän 

edustajan, asiamiehen sekä edellisten mahdollisen avustajan tietoja. 

 

Mistä lähteistä henkilötietoja hankitaan? 

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa internetin kautta osakkeenomistaja itse syöttää järjestelmään 

tarvittavat omat tietonsa. Postitse tai puhelimitse ilmoittauduttaessa Fortum Oyj / Euroclear Finland 

Oy kerää tarvittavat ilmoittautumistiedot osakkeenomistajalta ja syöttää ne Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään järjestelmään. Ilmoittautujan antaman henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa 

annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii 

ilmoittautujan osakkeenomistustiedot osakasluettelolta. Osakkeenomistajan ilmoittautuessa 

puhelimitse Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana Fortum Oyj:n 

puolesta ja lukuun. 

 

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi? 

Henkilötietosi eivät koskaan ole kaikkien työntekijöiden saatavilla, vaan pääsy niihin on rajattu ja 

ainoastaan niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoidossa. Käytämme myös 

kolmansia osapuolia (mm. Euroclear Finland Oy) tietojenkäsittelijöinä auttamaan meitä 

henkilötietojen käsittelyssä. Aina kun kolmas osapuoli käsittelee henkilötietoja lukuumme, 

varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja voimassaolevien 

tietosuojalakien mukaisesti. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. 

Tarvittaessa ja lainsäädännön sallimissa rajoissa henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa 

viranomaisille. 

 

Miten henkilötietojasi suojataan?  

Ilmoittautumissivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään 

huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla ainoastaan tietoon 
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oikeutetuille. Tekniseen tietosuojaan kuuluvat muun muassa tietoliikenteen salakirjoitus, sanomien 

eheyden valvonta ja käyttäjän tunnistaminen. Sivuston toteutuksessa on pyritty huomioimaan myös 

internetin kautta tapahtuvien hyökkäyksien ja haittaohjelmien torjunta. Tietoliikenneyhteys käyttäjän 

selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. 

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 

Henkilötietojen käsittely tässä tietosuojaselosteessa kuvattua tarkoitusta varten päättyy tietojen 

säilytystä lukuunottamatta pääsääntöisesti heti yhtiökokouksen jälkeen. Henkilötiedot poistetaan 

tietojärjestelmästä kolmen kuukauden kuluttua yhtiökokouspäivästä.  

 

Mitä henkilötietojasi koskevia oikeuksia sinulla on? 

• Oikeus omiin tietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi ja jos 

käsittelemme, saada jäljennös Fortumin käsittelemistä henkilötiedoista sekä lisätietoja 

Fortumin toteuttamasta käsittelystä. 

• Oikeus tietojesi oikaisuun. Sinulla on oikeus saada virheelliset henkilötietosi korjattua ja/tai 

täydennettyä. 

• Oikeus tietojesi poistamiseen. Sinulla on oikeus saada tietosi poistettua, jos 

o tietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty ja muutoin käsitelty, 

o tietojasi on käsitelty laittomasti. 

• Oikeus vastustaa ja/tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Kun käsittely tapahtuu Fortumin 

tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa 

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.  Sinulla on myös oikeus vaatia rajoittamaan tietojesi 

käsittelyä siksi aikaa, kun tutkimme ja tarkistamme pyyntösi. 

 

Yhteystiedot: 

Voit tarvittaessa esittää kysymyksiä, huomioita ja pyyntöjä tästä tietosuojaselosteesta alla oleviin 

osoitteisiin: 

 

privacy@fortum.com, tai 

Fortum Oyj, Privacy Office 

PL 100, 00048 FORTUM 

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos olet tyytymätön siihen, kuinka 

käsittelemme henkilötietojasi ja uskot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi vastoin 

voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
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