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Next Games Oyj Tietosuojaseloste – Varsinainen yhtiökokous 
 

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Next Games Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvää 
henkilötietojen käsittelyä. 
 
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
 
Rekisterinpitäjä: 
Next Games Oyj (”Next Games”) 
Aleksanterinkatu 9 A  
00100 Helsinki 
Y-tunnus: 2536072-3 
 
Yhteyshenkilö: 
Max Candolin 
Next Gamesin tietosuojavastaava 
tietosuojavastaava@nextgames.com 
 

2. Rekisterin nimi 
Next Gamesin yhtiökokousrekisteri. 
 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudelliset perusteet 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Next Gamesin osakkeenomistajien 
ilmoittautuminen ja osallistuminen Next Gamesin varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2022. 
 
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan yhtiökokouksen järjestämisen vuoksi välttämättömiin 
tarkoituksiin, kuten ilmoittautujan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja osallistumisoikeuden 
tarkastamiseksi, kokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi, 
äänestyksen järjestämiseksi sekä ennakkokysymysten ja puheenvuoropyyntöjen hallintaan. 
 
Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteiksi laaditaan rekisterin tietojen pohjalta yhtiökokouksen 
osallistujaluettelo ja äänestyksen yhteenvedot. 
 
Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmän ja ennakkoäänestyksen teknisenä toteuttajana 
toimii Innovatics Oy. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on ennen kaikkea Next Gamesia koskevat 
lakisääteiset velvoitteet, jotka perustuvat osakeyhtiölakiin (624/2006) ja muuhun Next Ga-
mesia velvoittavaan lainsäädäntöön. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Next Gamesin 
tai kolmannen oikeutetun edun perusteella, jolloin oikeutettu etu on ennen kaikkea oikeute-
tut, Next Gamesin liiketoimintaan liittyvät syyt, kuten hallinnolliset toimenpiteet, fyysisen 
turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suoja, väärinkäytösten selvittäminen ja mahdol-
liset yritysjärjestelytoimenpiteet.  
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Henkilötietojen antaminen tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla on välttämätöntä, 
jotta Next Games voi täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Mikäli rekisteröity ei anna Next 
Gamesille henkilötietojansa tässä tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla, ei ilmoittautumi-
sen lähettäminen ja käsittely ole mahdollista, mikä tarkoittaa sitä, että rekisteröity ei voi 
osallistua yhtiökokoukseen. 
 
 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 
Käsiteltäviin henkilötietoihin kuuluu osakkeenomistajan ja tämän mahdollisen edustajan 
nimi, henkilötunnus ja/tai Y-tunnus, osoite, yhteystiedot, osake- ja äänimäärä, äänestystie-
dot, tunnistautumistapa, edustusperuste, ilmoittautumispäivä, ja mahdolliset tiedot avusta-
jasta, valtakirjasta, ennakkokysymykset sekä mahdolliset muut ilmoittautumisen yhteydessä 
annetut lisätiedot.  Kokoukseen osallistuvista tallennetaan lisäksi kokoukseen saapumisaika 
ja poistumisaika. Palvelun teknistä ylläpitoa ja seurantaa varten tallennetaan lisäksi lokitie-
toja ilmoittautumisesta ja äänestämisestä sekä käyttäjän IP-osoite. 
 
Rekisteri sisältää Euroclear Finlandin yhtiökokousta varten muodostaman täsmäytyspäivän 
osakasluettelon, joka sisältää mm. osakkeenomistajan nimen, henkilö-/Y-tunnuksen, osoit-
teen ja osakemäärän.  
 
Rekisteri sisältää Euroclear Finlandin yhtiökokousta varten muodostaman tilapäisen osakas-
luettelon, joka sisältää tiedot yhtiökokoukseen ilmoittautuneista hallintarekisteröidyistä 
osakkeenomistajista ja heidän osakemäärän. 

 
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään tai tämän edustajalta yhtiöko-
koukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Sähköpostin, postin tai puhelimen kautta ilmoittau-
duttaessa Next Games tai Innovatics Oy syöttää rekisteriin ilmoittautujan henkilötiedot ja 
ennakkoäänet. 
 
Ilmittautumisen yhteydessä annettujen henkilötietojen perusteella Innovatics Oy hakee osak-
keenomistajan osakemäärän Euroclear Finland Oy:n muodostamasta kokouksen täsmäytys-
päivän osakasluettelosta.  
 
Innovatics Oy syöttää rekisteriin tilinhoitajayhteisöjen yhtiökokouksessa edustamien hallin-
tarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet. 
 
 

6. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot 
Yhtiökokouksessa pidetään osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä osakasluettelo, joka sisäl-
tää kokouksen täsmäytyspäivän mukaisesti osakkeenomistajien nimen, kunnan ja osake- ja 
äänimäärän. Luettelo sisältää myös tilapäisesti osakasluettelolle yhtiökokousta varten il-
moittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tiedot. 
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Next Games voi luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi toimivaltaisille viranomaisille silloin, 
kun lainsäädäntö velvoittaa, oikeudellisiin menettelyihin valmistautumiseksi tai puolustau-
tuakseen oikeudellista vaatimusta vastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön asetta-
missa rajoissa tai lainsäädännön velvoittamana. Mikäli Next Games uudelleen järjestelee 
liiketoimintaansa, voidaan henkilötietoja luovuttaa ostajaehdokkaille ja näiden edustajille 
kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. 

 
Next Games voi käyttää palveluntarjoajia tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa henkilötieto-
jen käsittelyssä, ja siirtää henkilötietoja tällaisille palveluntarjoajille siinä määrin kuin on 
välttämätöntä, jotta palveluntarjoajat voivat tarjota Next Gamesille sovitut palvelut. 
 
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Tällöin 
Next Games varmistuu tietosuojan riittävästä tasosta. Lisätietoja henkilötietojen siirroista tai 
luo-vutuksista EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä sovellettavista siirtoperusteista antaa 
kohdassa 1 mainittu yhteyshenkilö.  
 
Tekstiviestit yhtiökokoukseen ilmoittautuneille lähetetään sveitsiläisen palvelun kautta. 
 
 

7. Rekisterin suojauksen perusteet 
Fyysinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla.  
 
Sähköinen aineisto säilytetään konesalissa, joka vastaa henkilötietojen käsittelylle asetettuja 
vaatimuksia. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta palvelimelle on salattu. Pääsy rekis-
teriin on vain rajoitetulla joukolla Next Gamesin ja palveluntarjoajien työntekijöitä, jotka 
tarvitsevat ja käsittelevät tietoja yhtiökokouksen järjestämiseksi. 
 
 

8. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen 
Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päättymisen 
jälkeen.  
 
Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta yhtiökokouksen päät-
tymisen jälkeen. 
 
Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt henkilötiedot säilytetään osakeyh-
tiölaissa (624/2006) määritellyllä tavalla osana yhtiökokouksen pöytäkirjaa määräämättö-
män ajan. Muut henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia 
pöytäkirjan laatimiseksi tai sen oikeellisuuden varmentamiseksi. 
 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröity voi käyttää alla mainittuja henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia suh-
teessa Next Gamesiin. Oikeuksien käyttäminen on rekisteröidyn henkilökohtainen oikeus ja 
edellyttää rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamista.    

- Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Next Gamesilta vahvistus 
siitä, että tämä käsittelee tai ei käsittele rekisteröidyn henkilötietoja, sekä oikeus 
tarkastaa Next Gamesin käsittelemät henkilötiedot. Next Games saattaa pyytää 



13.04.2022 
Sivu  4 

 

 
 

rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään, mm. pyydettyjen tietojen yksityiskohtiin 
liittyen. 

- Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Next Gamesia 
oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot, sekä saada 
puutteelliset henkilötietonsa täydennettyä. 

- Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Next Gamesia pois-
tamaan tätä koskevat henkilötiedot. Next Gamesilla on velvollisuus poistaa ky-
seiset tiedot, mikäli sillä ei enää ole oikeudellista perustetta käsitellä näitä tie-
toja ja Next Gamesia sitova lakiin perustuva velvoite säilyttää tietoja on päät-
tynyt. 

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä lain määrittämissä tapauksissa re-
kisteröidyllä voi olla oikeus saada Next Gamesia rajoittamaan rekisteröityä 
koskevien henkilötietojen käsittelyä. 

- Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Tietyissä tapauksissa rekiste-
röidyllä voi olla oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Vastustamisoi-
keus soveltuu erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa henkilötietojen käsittely 
perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Näissä tilanteissa Next Gamesin 
on noudatettava rekisteröidyn vaatimusta, ellei Next Games esitä käsittelylle 
sellaisia pakottavia oikeudellisia perusteita, jotka ohittavat rekisteröidyn edut, 
oikeudet ja vapaudet, taikka ellei henkilötietoja tarvita oikeusvaateiden muo-
dostamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa tämän tietosuojaselosteen koh-
dassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hänellä on käsittelyyn 
liittyen huomautettavaa. Tietosuojavaltuutetun ohjeet tähän löytyvät tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/.  
  

 


