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TIETOSUOJASELOSTE: NEXT GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2019
Tämä seloste kertoo, miten Next Games Oyj (jäljempänä “me”) käsittelee 25.9.2019 järjestettävään
ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuvien henkilöiden (jäljempänä “sinä”) henkilötietoja, ja mitä oikeuksia
sinulla on, kun käsittelemme henkilötietojasi.
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Rekisterinpitäjä

Next Games Oyj toimii rekisterinpitäjänä tässä selosteessa kuvattujen toimintojen osalta. Rekisterinpitäjän
osoite on Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki, ja sen edustaja tähän selosteeseen liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava Max Candolin. Meidät tavoittaa tähän selosteeseen liittyvissä asioissa myös sähköpostitse
osoitteesta tietosuojavastaava@nextgames.com.
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Miksi käsittelemme tietoja ja millä perusteella?

Käsittelemme tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen varsinaisen yhtiökokouksemme järjestämistä varten eli
seuraaviin tarkoituksiin:
(A)

yhtiökokousilmoittautumisten vastaanottamiseen ja hallinnointiin,

(B)

ilmoittautuneiden henkilöllisyyden todentamiseen ja sen varmistamiseen, että ilmoittautuneilla
on oikeus osallistua yhtiökokoukseen,

(C)

osallistuja- ja äänilistojen luomiseen yhtiökokousta varten,

(D)

äänestyslippujen tulostamiseen ja äänestysten pitämiseen yhtiökokouksessa,

(E)

yhtiökokouspöytäkirjan laatimiseen (pöytäkirja sisältää listan osallistujista) ja

(F)

muihin yhtiökokouksen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely näitä tarkoituksia varten on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi eli
osakeyhtiölain (624/2006) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
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Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia yhtiökokoukseen ilmoittautuvien (sekä mahdollisen valtuutetun) tietoja:
(A)

nimi ja henkilötunnus tai y-tunnus,

(B)

osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,

(C)

arvo-osuustilinumero ja

(D)

osake- ja äänimäärät.
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Mistä keräämme tietoja?

Pääasiassa keräämme tietoja ilmoittautujalta itseltään. Valtuutuksen antaessaan henkilö antaa myös valtuutetun
osalta

tarvittavat

tiedot.

Lisäksi

haemme

ilmoittautuvien

osakeomistukseen

liittyviä

tietoja

osakasrekisteristämme, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy.
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Keiden kanssa jaamme tietoja?

Pääsääntö on, että tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin jakaa tietoja seuraaville
vastaanottajaryhmille, mikäli se on tarpeen yhtiökokouksen järjestämisen kannalta:
(A)

konserniimme kuuluville yhtiöille,

(B)

konsernimme ulkopuolisille yhtiöille, jotka tarjoavat palveluita meille (mukaan

lukien

neuvonantajamme sekä Euroclear Finland Oy, joka ylläpitää ilmoittautumispalvelua ja toteuttaa muita
yhtiökokouspalveluja), ja
(C)

toimivaltaisille viranomaisille, tuomioistuimille ja muille vastaaville tahoille silloin, kun uskomme
tietojen luovuttamisen olevan tarpeen (i) soveltuvan lainsäädännön mukaan tai (ii) oikeuksiemme
käyttämiseksi, vahvistamiseksi tai turvaamiseksi.
.
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Siirrämmekö tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille?

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin eikä
kansainvälisille järjestöille. Euroclear Finland Oy:n alihankkijat voivat käsitellä tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella
Intiassa. Siirrot suojataan tietosuoja-asetuksen mukaisilla Euroopan komission mallilausekkeilla.
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Kuinka pitkään säilytämme tietoja?

Henkilötietoja säilytetään kolmen ja puolen kuukauden ajan yhtiökokouksesta lukien, jotta pystymme
tarvittaessa vastaamaan yhtiökokousta koskeviin moitekanteisiin.
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Miten suojaamme tiedot?

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojesi suojelemiseksi
luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai
vahingolta. Toimet on suunniteltu tarjoamaan suojan taso, joka on asianmukainen suhteessa riskeihin, joita
henkilötietojesi käsittelyyn liittyy. Näihin toimiin lukeutuu tietojen salaus liikkeessä, viestien eheyden
valvominen, käyttäjien tunnistaminen sekä tietoihin pääsyn rajoittaminen siihen valtuutettuihin henkilöihin sekä
tietojärjestelmien että fyysisten aineistojen osalta. Järjestelmät, joissa tietoja käsitellään, on suunniteltu
estämään haittaohjelmatartunnat sekä torjumaan internetin kautta tapahtuvat hyökkäykset.
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Oikeutesi

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus:
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(A)

saada pääsy sinua koskeviin tietoihin, oikaista kyseisiä tietoja tai pyytää meitä poistamaan tietosi, jos
tietojasi ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai jos tietojasi on käsitelty
lainvastaisesti,

(B)

pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä,

(C)

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittelymme perusteena ovat oikeutetut
etumme ja

(D)

pyytää meitä luovuttamaan sinulle kopio meille luovuttamistasi henkilötiedoista koneellisesti
luettavassa muodossa sikäli kuin se on teknisesti toteutettavissa.

Käyttääksesi edellä mainittuja oikeuksiasi pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin käyttämällä
yhteystietoja, jotka löydät yltä kohdasta ”Rekisterinpitäjä”. Vastaamme kaikkiin yksilöiltä saamiimme pyyntöihin
käyttää soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaisellesi
henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoja saat paikalliselta tietosuojaviranomaiseltasi, joka Suomen tapauksessa on
Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi).
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Muutokset

Saatamme ajoittain päivittää tätä selostetta esimerkiksi toimintojemme tai meihin soveltuvan lainsäädännön
muuttuessa. Tiedotamme muutoksista keinoin, jotka ovat asianmukaisia muutosten merkitys huomioon ottaen.

