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TIETOSUOJASELOSTE 
 
Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 yh-
teydessä. Seloste on laadittu 1.2.2023. 
 
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, Lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko, Helsinki 
keskoyhtiokokous@kesko.fi 

 
2. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 
 

Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Keskon osakkeenomistajien ja heidän asiamies-
tensä ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä mahdollistaa osakkeenomistajien oi-
keuksienkäyttäminen. Henkilötietoja käsitellään osakkeenomistajan osakeomistuksen ja osallistu-
jan osallistumisoikeuden varmistamiseksi. Tietoja käytetään muodostamaan tarvittavat luettelot 
kuten luettelo kokoukseen osallistuneista, ääniluettelot ja äänestystulosten raportit.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.  
 

3. Mitä tietoja käsittelemme? 
 

Osakkeenomistajasta rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:  
• nimi 
• henkilötunnus, syntymäaika, X-tunnus tai Y-tunnus 
• osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
• osake- ja äänimäärät 
• äänestystiedot 
• kieli 
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Lisäksi arvo-osuustilin numeroa käytetään osakkeenomistajan yksilöimisessä Euroclear Finland 
Oy:n järjestelmässä eikä sitä luovuteta Keskolle.  
 
Edustajasta ja asiamiehestä rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, syn-
tymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

 
4. Henkilötietojen lähde 
 

Tiedot kerätään pääasiassa kokoukseen ilmoittautuvalta ja kirjallisia ennakkokysymyksiä esittä-
vältä osakkeenomistajalta itseltään tai hänen puolestaan ja lukuunsa toimivalta. Osakkeenomista-
jan omistustiedot haetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä Keskon osakasluettelosta. Val-
tuutettu toimittaa valtakirjalla ilmenevät tiedot.  

 
5. Säilytysaika 
 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määritel-
tyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. Esimerkiksi osa-
keyhtiölain (624/2006) kanneaikaa koskevat säännökset edellyttävät rekisterinpitäjää säilyttä-
mään yhtiökokoukseen liittyviä henkilötietoja kolme kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Hen-
kilötietoja voidaan säilyttää pidempään muihin sääntelyn edellyttämiin tarkoituksiin. 
 
Kesko säilyttää yhtiökokouksen pöytäkirjan, jonka liitteenä on kokouksen osallistuja- ja ääniluet-
telo (osakkeenomistajista nimi, äänilipun numero, osakesarja, omistus- ja äänimäärä sekä asiamie-
hen nimi), sekä äänestysraportit yhtiön koko toiminnan ajan.  

 
6. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 
 

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia pal-
veluntuottajia, kuten tietotekniikkapalvelujen tuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luo-
tettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötie-
toja käsiteltäessä. Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland Oy, joka 
toimii henkilötietojen käsittelijänä.  
 
Luettelo yhtiökokousosallistujista on luovutettavissa osana Kesko Oyj:n yhtiökokousmateriaalia 
osakeyhtiölain mukaisesti. Kesko ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
Yhtiökokouspäivän ja kolme päivää sitä ennen Euroclear Finland Oy:n tiloissa on nähtävillä täs-
mäytyspäivän mukainen tilapäinen osakasluettelo sisältäen seuraavat henkilötiedot osakkeen-
omistajista: nimi ja osoite tai kotikunta, syntymäaika ja omistustiedot. Jos osakkeenomistajalla on 
ns. turvakielto ja hän on ilmoittanut tästä tilinhoitajalleen tai Keskolle, osakkeenomistajasta Kes-
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kon osakasluetteloon (myös mainittuun tilapäiseen osakasluetteloon) merkityn kotikunnan, osoit-
teen ja muun yhteystiedon saa luovuttaa vain viranomaiselle. Tällaisesta osakkeenomistajasta osa-
kasluetteloon 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 viran-
omaisten 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 kor-
jatuiksi. 
 
Tietojen poistaminen 
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle 
ei ole olemassa laillista perustetta.  
 
Käsittelyn rajoittaminen 
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterin-
pitäjä 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. 
 
Oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan Keskolle. Pyyntö toimitetaan 
yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Mikäli vastauksemme sisältää hen-
kilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vas-
tanotetuksi 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-osuusjärjes-
telmässä, pyydämme olemaan yhteydessä Euroclear Finlandiin. 

  



   4 (4) 

 
8. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin 
 

Käytäme alihankkijoiden palveluita henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjänä käsittele-
miämme tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin (EU) tai Europan talousalueen (ETA) ulkopuo-
lelle mm. tietotekniikkapalveluiden toimittamisen yhteydessä. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan to-
teuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu: 

• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä. 
• Muita asianmukaisia suojatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla Euroopan 

komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittele-
vällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt. 

Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet löydät EU:n julkaisutoimiston sivuilta. 
Lisätietoja käsittelystä saat ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteysosoitteeseen. 

9. Valitusosoitus  
 

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

 
10. Tietosuojavastaava 
 

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi. 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFI%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32021D0914&data=05%7C01%7Canu.myyrylainen%40kesko.fi%7Cdc92d50d45d745d315cb08db02b9ffa2%7Cae6e7baae1bf4ef092a14eb28ec805c0%7C0%7C0%7C638106770097350494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jUtRG48Fa1vm%2F9Oa8VzZ6I0vioSuTNo%2FRoVzlV%2BKbZI%3D&reserved=0
mailto:tietosuojavastaava@kesko.fi

