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TIETOSUOJASELOSTE 
 
Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 
yhteydessä. Seloste on laadittu 12.2.2020 ja päivitetty 7.4.2020. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 

Kesko Oyj (”Kesko”), Helsinki 
Y-tunnus 0109862-8  
PL 1, 00016 KESKO 
 
Tämän rekisterin osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:  
Kesko Oyj, Taina Hohtari, PL 1, 00016 Kesko, Helsinki 
keskoyhtiokokous@kesko.fi 

 
2. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 
 

Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Keskon osakkeenomistajien, heidän 
asiamiestensä ja avustajiensa ilmoittautuminen ja osallistuminen Keskon yhtiökokoukseen sekä 
äänestäminen ennakkoon. Henkilötietoja käsitellään osakkeenomistajan osakeomistuksen ja 
osallistujan osallistumisoikeuden varmistamiseksi. Tietoja käytetään muodostamaan luettelo 
kokoukseen ilmoittautuneista sekä luettelo  kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista, 
heidän avustajistaan ja asiamiehistään, yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä sekä, mikäli 
kokouksessa on äänestetty, äänestystulosten raportti.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.  
 
Kesko tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta videoyhteyden kautta 
ja tehdä kysymyksiä ennakkoon. Tässä tilanteessa henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkastaa, että videoyhteyden 
tilaaja ja kysymysten tekijä on Keskon osakkeenomistaja.   
 

3. Mitä tietoja käsittelemme? 
 

Osakkeenomistajasta rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:  
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• nimi 
• henkilötunnus tai Y-tunnus 
• osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
• arvo-osuustilinnumero 
• osake- ja äänimäärät 
• äänestystiedot 
• kieli 
Asiamiehestä rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Avustajasta rekisteriin voidaan kerätä nimi. 

 
4. Henkilötietojen lähde 
 

Tiedot kerätään pääasiassa kokoukseen ilmoittautuvalta osakkeenomistajaltaan itseltään. 
Ilmoittautuessaan kokoukseen henkilö joko tallettaa itse tiedot Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään ilmoittautumisjärjestelmään tai, jos henkilö ilmoittautuu käyttäen muuta 
ilmoittautumistapaa, rekisterinpitäjä tallentaa henkilön antamat tiedot mainittuun järjestelmään. 
Äänestäessään ennakkoon osakkeenomistaja tallettaa itse tiedot Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään äänestysjärjestelmään.  Tilatessaan videoyhteyttä varten linkin tai tehdessään 
kysymyksiä ennakkoon osakkeenomistaja itse tallentaa pyydetyt tiedot. Osakkeenomistajan 
omistustiedot haetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä Keskon osakasluettelosta. 
Antaessaan valtuutuksen osakkeenomistaja antaa valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot ja 
samoin toimitaan avustajan osalta. 

 
5. Säilytysaika 
 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa 
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. 
Esimerkiksi osakeyhtiölain (624/2006) kanneaikaa koskevat säännökset edellyttävät 
rekisterinpitäjää säilyttämään yhtiökokoukseen liittyviä henkilötietoja kolme kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään muihin sääntelyn 
edellyttämiin tarkoituksiin. 
 
Kesko säilyttää yhtiökokouksen pöytäkirjan, jonka liitteenä on kokouksen osallistujaluettelo 
(osakkeenomistajista nimi, äänilipun numero, osakesarja, omistus- ja äänimäärä sekä asiamiehen 
nimi), yhtiön koko toiminnan ajan.  

 
6. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 
 

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia 
palveluntuottajia, kuten tietotekniikkapalvelujen tuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja 
luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta 
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henkilötietoja käsiteltäessä. Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland 
Oy ja videoyhteys- ja ennakkokysymyspalvelun toimittaa Innovatics Oy, jotka toimivat 
henkilötietojen käsittelijöinä.  
 
Luettelo yhtiökokousosallistujista on luovutettavissa osana Kesko Oyj:n yhtiökokousmateriaalia 
osakeyhtiölain mukaisesti. Kesko ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
Yhtiökokouksen ajan yhtiökokouspaikalla ja kolme päivää sitä ennen Euroclear Finland Oy:n 
tiloissa on nähtävillä täsmäytyspäivän mukainen tilapäinen osakasluettelo sisältäen seuraavat 
henkilötiedot osakkeenomistajista: nimi ja osoite tai kotikunta, syntymäaika, kansalaisuus ja 
omistustiedot. Jos osakkeenomistajalla on ns. turvakielto ja hän on ilmoittanut tästä 
tilinhoitajalleen tai Keskolle, osakkeenomistajasta Keskon osakasluetteloon (myös mainittuun 
tilapäiseen osakasluetteloon) merkityn kotikunnan, osoitteen ja muun yhteystiedon saa luovuttaa 
vain viranomaiselle. Tällaisesta osakkeenomistajasta osakasluetteloon merkitty yhteysosoite 
voidaan luovuttaa myös muille kuin viranomaisille.  
 
Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa, jos siirtäminen tai luovuttaminen on tarpeen 
rekisterinpitäjän oikeuksien turvaamiseksi, rekisteröidyn tai muiden turvaamiseksi, petosten 
tutkimiseksi tai viranomaisten pyyntöihin vastaamiseksi. 

 
7. Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka käytät oikeuksiasi? 
 

Tietojen tarkastaminen 
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja 
vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
Tietojen korjaaminen 
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi 
korjatuiksi. 
 
Tietojen poistaminen 
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle 
ei enää ole olemassa laillista perustetta. 
 
Käsittelyn rajoittaminen 
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, 
rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä 
oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on 
lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen 
toimenpidepyyntöön. 
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Käsittelyn vastustaminen 
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella tarjotaksemme sinulle 
videoyhteyspalvelun ja mahdollisuuden tehdä kysymyksiä ennakkoon harkittuamme, ettei 
käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa 
henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Mikäli vastustat tietojesi käsittelyä 
näitä tarkoituksia varten, emme voi tarjota sinulle mahdollisuutta seurata yhtiökokousta 
videoyhteyden välityksellä tai tehdä kysymyksiä ennakkoon.  
 
Oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan Keskon yhteyshenkilölle. 
Pyynnön tulee olla henkilökohtaisesti allekirjoittamasi. Pyyntö toimitetaan yllä mainittuun 
osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Mikäli vastauksemme sisältää henkilötietojasi, 
toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi 
kukaan muu kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean 
vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.  
 
Mikäli pyyntösi koskee tietoja, jotka ovat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-
osuusjärjestelmässä, pyydämme olemaan yhteydessä Euroclear Finlandiin. 

 
8. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin 
 

Mikäli Kesko käyttää palveluntuottajia, jotka käsittelevät henkilötietoa EU- tai ETA-alueen 
ulkopuolella, kuten Intiassa, Kesko on tehnyt tietojen käsittelystä sopimuksen palveluntuottajien 
kanssa noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. 
Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en. 

 
9. Valitusosoitus  
 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, 
voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on 
tietosuojavaltuutettu. 

 
10. Tietosuojavastaava 
 

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai 
EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se 
tytäryhtiöiden toiminnoissa. 
 
Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi. 
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