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Euroclear Finland Oy 
 
 
 

Euroclear Finlandin ylläpitämien omistajaluetteloiden käyttötarkoitus 
 

 
Asiakkaan yhteyshenkilö 

 
Nimi: 

 
Organisaatio: 

 
Puhelinnumero: 

 
Osoite: 

 
Laskutusosoite: 

 
 

Tilattavat aineistot: 
 
 
 
 
 
 

Tietojen käyttötarkoitus 
 

 Tietoja käsitellään liikkeeseenlaskijan lukuun 
- tällöin tulee toimittaa liikkeeseenlaskijan valtakirja 
- tällöin ei tarvitse täyttää alla olevaa "Kuvaus tietojen käytöstä" -kohtaa 

 

 Tutkimustarkoitus 

- tällöin tulee toimittaa tutkimussuunnitelma ja tutkimuksella tulee olla vastuullinen johtaja tai 
tutkimuksesta vastaava ryhmä (Tietosuojalain 4 §) 
- tällöin tulee tehdä sopimus tietojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöön 

 

 Tilastotarkoitus (Tietosuojalain 4 §) 
Suoramarkkinointitarkoitus, mielipide- tai markkinatutkimustarkoitus tai muu näihin rinnastettava 
käyttötarkoitus 
- tällöin hakija vastaa siitä, että sillä on henkilötietolain mukainen oikeus kerätä henkilötietoja yllä 
mainittuun tarkoitukseen (Tietosuoja-asetus artikla 6) 
- Tietolähteeksi ilmoitetaan: Euroclear Finland Oy - PL 1110, 00101 Helsinki 

 

 Journalistinen tarkoitus (Tietosuojalain 27 §) 

- tällöin ei tarvitse täyttää alla olevaa "Kuvaus tietojen käytöstä" -kohtaa 
 

Muu tarkoitus (hakija vastaa siitä, että sillä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus käsitellä 
henkilötietoja) 

Mikä: 
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Kuvaus tietojen käytöstä 

Miten henkilötietoja on tarkoitus käsitellä? Kuvatkaa lyhyesti käsittelyprosessi. 
 
 
 

Miten henkilötietoja on tarkoitus käyttää? 
 
 
 

Onko Euroclear Finlandista pyydettäviä tietoja tarkoitus käyttää/yhdistää muiden henkilötietojen kanssa? 
Jos on, minkä tietojen ja miten? 

 
 
 

Missä maassa henkilötietoja on tarkoitus käsitellä? 
 
 
 

Miten henkilötietoja on tarkoitus suojata? 
* Miten tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta, miten käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä? 

 
 
 

Lisätietoja: 
 
 
 
 
 
 

Tietojen käsittely  
 
Euroclear Finlandin toimintaan kuuluu arvopaperikeskuksessa pidettävien luetteloiden tietojen 
hyväksikäyttöön ja käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoaminen. Julkisia omistajaluettelotietoja 
toimitetaan vain kuluvalta tai tulevilta päiviltä. 
 
Euroclear Finlandilla on oikeus pyynnöstä saada Asiakkaalta selvitys omistajaluettelotietojen käytöstä ja 
antaa Asiakkaalle perustellusta syystä tätä sitovia tarkempia tietojen käyttöön liittyviä määräyksiä ja 
rajoituksia. 
 
Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä 
muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset eivät kohdistu sellaisiin henkilöihin, jotka ovat 
kieltäneet henkilötietojen keräämisen ja tallettamisen tällaiseen tarkoitukseen. Asiakas on velvollinen 
huolehtimaan, että käytettävät henkilötiedot ovat ajantasaisia ja ettei vanhentuneita henkilötietoja 
käsitellä. 
 
Tilatessaan henkilötietoja sisältäviä omistajatietoja Asiakkaan tulee noudattaa tietojen käsittelyssä 
”tietosuojalainsäädännön” vaatimuksia, joilla tarkoitetaan Euroopan Unionin Yleistä Tietosuoja-asetusta 
679/2016 (”Tietosuoja-asetus”), kansallista Tietosuojalakia 1050/2018 (”Tietosuojalaki”) ja muuta 
mahdollista myöhempää tai vastaavaa lainsäädäntöä. 
 
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön 
liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai 
epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, 
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, 
geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. 
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Tietojen käsittely  
 
Henkilötietojen käsittelyä on henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, järjestäminen, käyttäminen, 
siirtäminen, luovuttaminen, säilyttäminen, muuttaminen, yhdistäminen, suojaaminen, poistaminen, 
tuhoaminen sekä muut henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet. Henkilötietojen käsittelyssä tulee 
noudattaa huolellisuutta ja käsittelyn tulee olla perusteltua. Henkilötietoja ei saa käyttää muuhun kuin 
ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. 
 
Julkiset omistajaluettelotiedot: 
- Omistajaluettelotietojen julkisuudesta ja jokaisen oikeudesta tutustua tietoihin arvopaperikeskuksessa 
säädetään osakeyhtiölain 3 luvun 17 §:ssä. Liikkeeseenlaskija tai sen toimeksiannosta tehtävää 
suorittava on oikeutettu saamaan liikkeeseenlaskijan omistajaluetteloista julkisia tietoja laajemmat 
tiedot. Liikkeeseenlaskija tai sen toimeksiannosta toimiva on velvollinen pitämään salassa tässä 
ominaisuudessa saamansa tiedot arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 
(348/2017) 8 luvun mukaan. 
 
Omistajaluettelot sisältävät henkilötietoja, minkä vuoksi Asiakas ei saa julkaista niiden sisältämiä tietoja 
Internetissä. Omistajaluettelotietojen julkaiseminen voi kuitenkin olla sallittua tietyissä lainsäädännön 
sallimissa erityistapauksissa. Asiakas ei saa levittää tai julkaista osakasluetteloiden sisältämiä tietoja 
tavalla, jonka voidaan katsoa olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädännön, yksityisyyden suojaa tai muun 
kulloinkin voimassa olevan sääntelyn kanssa. 
 
Tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan 1) henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn yleensä ja 2) muuhun 
henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa 
rekisteri tai sen osa. Rekisterillä tarkoitetaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin 
tai kokonaan tietokoneella taikka joka on järjestetty manuaalisesti kortistoksi tai muuksi luetteloksi. 
Tietojen vastaanottajan on noudatettava henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia ja periaatteita 
 
Rekisterinpitäjän tulee huolehtia henkilötietojen turvallisesta käsittelystä ja säilytyksestä 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä toimintatapoja on tarkistettava ja päivitettävä tarvittaessa. 
Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjän tulee huolehtia tietojen käsittelyn informoinnista 
rekisteröidyille ja rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Samoin rekisterinpitäjän tulee 
huolehtia tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietojen tietoturvallisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa. 
Tietosuojalainsäädännön tulkintakysymyksissä on suositeltavaa tiedustella tietosuojavaltuutetun 
kannanottoa. 

 
 

 
 

 

Allekirjoitus  
 

Luovutettuja henkilötietoja saa käyttää vain Euroclear Finlandin etukäteen hyväksymään 
käyttötarkoitukseen. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa ilmoittamaansa tietojen käyttötarkoitusta, on 
Asiakkaan pyydettävä uuteen käyttö-tarkoitukseen etukäteen lupa Euroclear Finlandilta. 

 

Paikka ja aika: 
 

Allekirjoitus: 
 

Nimenselvennys: 

Tehtävänimike: 
 
 

Pyydämme palauttamaan täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen is.finland@euroclear.eu 
 

Lisätietoja: 
Euroclear Finland/Liikkeeseenlaskijapalvelu 
puh. 020 770 6539 
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