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FNE-Finland Oy:n osakerekisterin tietosuojaseloste 
 
Rekisterin pitäjä  
FNE-Finland Oy (1615928-6)  
Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa 
Puh. (09) 4257 9202, fne@fne.fi 

  
Osakerekisteristä vastaava  
fne@fne.fi 

 
Rekisterin nimi 
FNE-Finland Oy:n osakerekisteri 

 
Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet 
- Ylläpitää tietoa FNE-Finland Oy:n osakkeista ja niiden omistajista 
- Osaketapahtumien mahdollistaminen 
- FNE-Finland Oy:n ja osakkeenomistajan välisen suhteen ylläpito ja hoitaminen 
- Mahdollistaa ym. asioihin liittyvä viestintä 

 
Rekisterin tietosisällöksi voidaan tallentaa  
- Etu- ja sukunimi 
- Henkilötunnus  
- Mahdollisen yrityksesi nimi ja Y-tunnus 
- Osoitetiedot  
- Yhteyspuhelinnumerot  
- Sähköpostiosoitteet 
- Asiointikieli  
- Kansalaisuus  
- Arvo, ammatti ja asema  
- Osakenumero  
- Osakkeen laji  
- Äänimäärä  
- Voimassaolon alkamispäivämäärä  
- Osakkeen merkintäpäivämäärä  
- Osakkeen rekisteröintipäivämäärä  
- Osakkeen kuoletuspäivämäärä  
- Osakkeen viimeinen siirtopäivämäärä  
- Hyväksymispäivämäärä  
- Osakkeen antopäivämäärä  
- Mitätöimispäivämäärä  
- Osakekirjan panttaustieto  
- Osakkeen omistushistoria  
- Em. tietojen muutostiedot  

 
Tietolähteet  
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään osakkeen oston tai muutosten yhteydessä.  
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Tietojen luovutukset ja siirrot  
Pyynnöstä osakasluettelo toimitetaan kolmannelle osapuolelle kohtuullisia kuluja vastaan. Osakasluettelossa on tiedot osakkeen 
omistajasta, osoitteesta ja osakemäärästä. Lisäksi tietoja toimitetaan virallisille tahoille perunkirjoituksia varten. Rekisteriin 
tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn 
suostumuksella.  
Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien palvelun tuottajien ja yhteistyökumppanien ulkopuolelle muuten, 
kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.  
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tilanteissa, joissa tietoja luovutetaan Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan tietojen vastaava tietosuojan taso kuin ETA- alueella.  
 
Rekisterin suojaukset  
Kaikilla FNE-Finland Oy:n osakerekisteriä käsittelevillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus.  
Osakerekisterin henkilötietoja käsittelevät vain ne nimetyt FNE-Finland Oy:n työntekijät tai FNE-Finland Oy:n hyväksi 
työskentelevät, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä näitä tietoja. Käsittelyoikeuden saaneet henkilöt 
saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista. FNE-Finland Oy:n 
henkilöstöä ja tai muita henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto. 
Sähköinen aineisto on suojattu tietoturvallisesti niin, että aineistoa pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä tai muu 
henkilö. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla 
yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.  
Manuaalinen aineisto säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa siten, että sivullisilla ei ole niihin pääsyä.  

 
Rekisteröidyn oikeudet  
 
Oikeus päästä omiin tietoihin  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa 
säädetyin perustein.  
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.  
Oikeus vaatia tiedon poistamista  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista. Rekisterinpitäjä voi poistaa vain ne tiedot rekisteröidystä, joiden säilytysaika 
ei perustu voimassa olevaan asiakassuhteeseen tai lainsäädäntöön.  
Oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa vastausta 
tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.  
Oikeus vaatia tiedon siirtämiseksi järjestelmästä toiseen  
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa sellaiset tiedot, jotka rekisteröity on itse rekisterinpitäjälle 
toimittanut.  
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut 
toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

 
Tietojen säilytys  
Rekisterienpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy. Säilytysajoissa 
noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, sekä viranomaisen ohjeistusta.  

 
Tietosuojaselosteen muuttaminen  
Palvelujen jatkuvasti kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uusia versioita.  

 
Yhteydenotot  
Ohjeet rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksia koskeviin pyyntöihin on saatavilla FNE-Finland Oy:n kotisivuilla ja 
asiakaspalvelupisteissä. FNE-Finland Oy:llä on oikeus pyytää tarkennusta esitettyyn pyyntöön ja tarvittaessa vaatia rekisteröityä 
varmentamaan henkilöllisyytensä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

 


