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Laatimispäivä: 14.4.2020

1. Rekisterinpitäjä

Caverion Oyj
Torpantie 2, 01601 Vantaa
Puhelin: 010 4071 (vaihde)
Y-tunnus: 2534127-4, Kotipaikka: Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö

Katriina Anttinen
Torpantie 2, 01601 Vantaa
Puhelin: 044 980 4892, sähköposti: katriina.anttinen@caverion.com

3.  Rekisterin nimi

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ilmoittautumisrekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osakkeenomistajien ja näiden osoittamien valtuutettujen henkilötietoja käsitellään 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.

5.  Rekisterin tietosisältö

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa yhtiökokoukseen internetin kautta tai puhelimitse, Euroclear Finland Oy toimii tietojen
keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-
salattu. Muulla tavalla kuin puhelimitse tai internetin kautta ilmoittauduttaessa, rekisterinpitäjä syöttää Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään järjestelmään henkilötiedot kuten kohdassa 6 on todettu.

Ilmoittautumisen kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite, yritys- ja
yhteisötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja arvo-osuustilinumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa
tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle. Yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden
tarkastamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautuessaan yhtiökokoukseen osakkeenomistaja antaa itse tietoja itsestään. Tietojen vastaanottaja kirjaa
osakkeenomistajan tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin. Ilmoittautuneen tietoja verrataan Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja järjestelmä poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.
Antaessaan valtuutuksen osakkeenomistaja syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Seuraavat tiedot rekisteröitymisestä ja osakkeenomistuksesta on saatavilla yhtiökokoukseen osallistuville yhtiökokouksen
aikana:

• omistajan nimi ja osoite tai kotikunta
• syntymäaika
• omistustiedot (omistusmäärä osakelajeittain)
• tiedot mahdollisista yhteisomistajista
• tieto tilapäisestä rekisteröitymisestä yhtiökokoukseen

Tiedot ovat saatavilla vain yhtiökokouspaikalla sijaitsevien päätelaitteiden kautta, eikä niitä voi tulostaa tai muutoin siirtää
pois näiltä päätelaitteilta.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Caverion Oyj:n toimesta.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto; Kohdassa 4. mainittu osallistujaluettelo säilytetään kokouspöytäkirjan liitteenä. Muuten kuin
internetin kautta ilmoittautuneiden tiedot ovat kohdassa 2. mainitulla henkilöllä yhtiökokoukseen saakka, minkä jälkeen ne
hävitetään.

Sähköisesti talletetut tiedot; Euroclear Finland Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta. Tietoliikenneyhteys käyttäjän
selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Ilmoittautumisjärjestelmän toteutuksessa on hyödynnetty
teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain
tietoon oikeutetuille. Tekniseen tietosuojaan kuuluvat mm. tietoliikenteen salakirjoitus, sanomien eheyden valvonta ja
käyttäjän tunnistaminen. Ilmoittautumisjärjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä
henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

9.   Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

Euroclear Finland Oy säilyttää yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerättyjä henkilötietoja 4 kuukautta
kokouksen päättymisestä.

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujalista, joka sisältää osakkeenomistajan nimen, äänilipun numeron sekä
omistustiedot (omistus- ja äänimäärä sekä osakesarja). Pöytäkirja liitteineen säilytetään yhtiön koko toiminnan ajan yhtiön
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

10.  Tarkastusoikeus

Osakkeenomistajilla on oikeus tarkastaa Caverion Oyj:n osakasluettelon tietoja Euroclear Finland Oy:ssä. Omat
ilmoittautumistietonsa voi tarkistaa kohdassa 2. mainitulta henkilöltä.

11.   Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia ilmoittautumisen osalta antamansa tiedon korjaamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee
osoittaa kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle henkilölle.  Korjaamispyyntö tulee tehdä ennen varsinaisen yhtiökokouksen
ilmoittautumisajan päättymistä 20.5.2020 klo 10.00.

12.  Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on
käsitelty voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.


