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Tietosuojaseloste     25.5.2018 

Osakkeenomistajarekisteri   

 

Rekisterinpitäjä 

Titanium Oyj (jäljempänä "Titanium") 

Osoite: Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki 

Puhelin: (09) 8866 4080 

Sähköposti: info@titanium.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Titanium käsittelee osakkeenomistajarekisterin henkilötietoja osakasluettelon ylläpitämiseksi 

ja yhtiökokousten ilmoittautumisten ja osallistumisten hallinnoimiseksi. Henkilötietojen 

käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen ylläpitää osakkeista ja niiden omistajista 

luetteloa sekä kirjata yhtiökokoukseen ilmoittautuneet ja osallistuneet osakkeenomistajat.  

 

Rekisteröidyt 

 Titanium Oyj:n osakkeenomistajat  

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Osakkeenomistajarekisterin tiedot saadaan osakkeenomistajilta itseltään.  

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Osakkeenomistajarekisterin osakasluetteloa, yhtiökokousilmoittautumisia ja yhtiökokouksien 

osallistujaluetteloita hallinnoi ja ylläpitää Euroclear Finland Oy. Osa osakasluettelon tiedoista 

on osakeyhtiölain velvoittamana julkisia. Osakasluettelon julkisia tietoja luovutetaan Euroland 

Ab:lle, joka välittää muun muassa Titaniumin internetsivuilla olevan omistajarekisterin.  

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tieto seitsemästäkymmenestä 

suurimmasta osakkeenomistajasta on kuitenkin saatavilla Titaniumin internetsivuilla.  
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Säilytysaika 

Euroclear Finland Oy säilyttää ylläpitämänsä osakasluettelon tietoja ja yhtiökokouksen 

osallistujalistaa lain edellyttämällä tavalla pysyvästi sekä yhtiökokousilmoittautumisia 

ilmoittautumisajan ja kokouksen päättymiseen saakka. Titanium säilyttää yhtiökokouksen 

pöytäkirjaan merkityt tiedot ja sen liitteet, kuten osallistujaluettelon, soveltuvan lain 

vaatimalla tavalla pysyvänä osana pöytäkirjaa.  

 

Rekisteröidyn oikeudet 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöillä, joiden henkilötietoja Titanium on kerännyt, on 

oikeus saada tietää rekisteröityjen tietojensa sisällöstä ja käsittelystä. Lisäksi he voivat pyytää 

kyseisten tietojen oikaisemista, siirtoa järjestelmästä toiseen, käsittelyn rajoittamista, 

poistamista tai vastustaa käsittelyä siltä osin kuin tietojen käsittely perustuu suostumukseen, 

eikä sille ole muuta perustetta. Titanium käsittelee pyyntöjä huomioon ottaen finanssialan 

sääntelyn. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö 

Titaniumille kirjallisesti ja todentaa henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Titanium voi 

pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta 

sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä perusteella. Pyynnöt toteutetaan kuukauden 

kuluessa niiden vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa enintään kahdella 

kuukaudella, mikäli pyynnön monimutkaisuus ja tiedon määrä sitä edellyttävät ja siitä 

ilmoitetaan rekisteröidylle. 

Tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröity voi ottaa yhteyttä 

Titaniumin tietosuojavastaavaan tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli 

rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojasääntelyn 

mukaisesti.   

 

 


