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1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj
Revontulenpuisto 2
02100 Espoo
Puh. 010 4611

2. Rekisteriasioista vastaava hen-
kilö ja/tai yhteyshenkilö

Darja Warma
Metsä Board Oyj
Revontulenpuisto 2
02100 Espoo
privacy@metsagroup.com

3. Rekisterin nimi Metsä Board Oyj – varsinainen yhtiökokous 2023
(23.3.2023)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoi-
tus / rekisterin käyttötarkoitus ja
oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa Metsä Board Oyj:n
osakkeenomistajien ilmoittautuminen 23.3.2023 pidettävään
Metsä Board Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Henkilö-
tietoja tarvitaan ilmoittautujan henkilöllisyyden varmistami-
seen ja henkilön yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden tar-
kastamiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään ennakkoää-
nestyksen järjestämiseksi sekä yhtiökokouksen osallistuja-
luettelon ja ääniluettelon tulostamiseksi. Yhtiökokouksen
pöytäkirjan liitteeksi laaditaan ääniluettelo, joka muodostuu
niistä henkilöistä, jotka ilmoittautuvat yhtiökokoukseen ja en-
nakkoäänestävät.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitä-
jän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Rekisterinpitä-
jällä on osakeyhtiölain (624/2006) mukainen lakisääteinen
velvoite yhtiökokouksen pitämiseen, johon liittyvät myös vel-
voitteet yhtiökokouksen pöytäkirjan sekä ääniluettelon laati-
miseen.

5. Rekisterin tietosisältö Osakkeenomistajasta ja hänen mahdollisesta lakimääräi-
sestä edustajastaan/asiamiehestään käsitellään seuraavia
henkilötietoja:

 etu- ja sukunimi
 henkilötunnus
 osoite
 puhelinnumero
 arvo-osuustilin numero
 osakkeiden ja äänien määrä

6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Ilmoit-
tautuessaan ja ennakkoäänestäessään verkkosivuston
kautta henkilö syöttää itse häntä koskevat tiedot ilmoittautu-
misjärjestelmään. Osakkeenomistajan ilmoittautuessa varsi-
naiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäessään muulla
tavalla kuin verkkosivuston kautta, rekisterinpitäjä syöttää
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ilmoittautujan tiedot Innovatics Oy:n ylläpitämään ilmoittautu-
misjärjestelmään.
Annetun henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa an-
netut tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Metsä
Board Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omis-
tustiedot osakasluettelolta. Annettaessa valtuutus ilmoittau-
tumisjärjestelmään syötetään myös valtuutetun osalta tarvit-
tavat henkilötiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovu-
tukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuo-
lelle

Metsä Board ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän ja ennakkoäänestyk-
sen teknisenä toteuttajana ja ylläpitäjänä toimii Innovatics
Oy. He käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Metsä Boardin
puolesta ja lukuun yhtiökokouspalvelun toteuttamiseksi.
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan ta-
lousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaat-
teet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saa-
tavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.
B. Sähköinen aineisto
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta palveluntarjoajana
toimivan Innovatics Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Sivus-
ton toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla
huolehditaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumatto-
mina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

9. Henkilötietojen säilyttäminen ja
poistaminen

Ilmoittautumisjärjestelmän kautta kerättyjä henkilötietoja säi-
lytetään 4 kuukautta yhtiökokouksen päättymispäivästä.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaa liitteineen säilytetään yhtiön laki-
sääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi yhtiön koko toi-
minnan ajan, mutta kuitenkin vähintään 10 vuoden ajan tili-
kauden päättymisestä.

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy rekisteröityä koske-
viin henkilötietoihin sekä päivittää, poistaa ja korjata henkilö-
tietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mu-
kaisesti.

Rekisteröityvoi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla
yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:
Darja Warma
Metsä Board Oyj
Revontulenpuisto 2
02100 Espoo
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privacy@metsagroup.com
Rekisteröityä voidaan pyytää täsmentämään pyyntöään kir-
jallisesti sekä varmistamaan henkilöllisyytensä ennen pyyn-
tönsä käsittelyä.
Mikäli rekisteröity on tyytymätön henkilötietojensa käsitte-
lyyn, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa soveltuvan tieto-
suojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Suomessa
toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu
(tietosuoja@om.fi).


