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1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

  

Osuuskunta KPY (jäljempänä myös KPY) 

Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio 

Puh. 017 369 7800 

Sähköposti: silja.huhtiniemi@kpy.fi 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

‒ Silja Huhtiniemi 

 

3. Rekisterin nimi 

 

‒ Osuuskunta KPY:n jäsen- ja omistajaluettelo 

‒ Osuuskunta KPY:n entisten jäsenten luettelo 

‒ Osuuskunta KPY:n jäsenyyttä hakeneiden luettelo 

‒ Osuuskunta KPY:n arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömien osuuksien luettelo 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

‒ Osuuskunta KPY:n jäsen- ja omistajaluettelon ylläpitäminen 

‒ Osuuskunta KPY:n uusien jäsenten luettelon ylläpitäminen jäsenyyksien hyväksymispää-

töksen pohjaksi ja hyväksyttyjen jäsenten tietojen toimittamiseksi Euroclear Finland 

Oy:lle 

‒ Osuuskunta KPY:n omistajatiedotteiden toimittaminen  

‒ Osuuskunta KPY:n jäsenpalveluiden tuottaminen 

 

Rekistereiden henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen olemassa olevaan, haettuun 

tai päättyneeseen jäsenyyteen rekisterinpitäjässä. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekis-

terinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjän ja kolmansien 

osapuolten jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, ku-

ten rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijöiden toiminnan kehittämiseksi, analysoi-

miseksi ja arvioimiseksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötie-

tojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten osuuskuntalakia, ja viranomais-

määräyksiä. 

 

KPY voi käyttää nimi- ja yhteystietoja konserniyhtiöidensä suoramarkkinointitarkoituksiin tai 

markkina- ja mielipidetutkimuksiin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ellei 

rekisteröity ole kieltänyt tällaista luovuttamista.  
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KPY käsittelee rekisteröityjen henkilötunnusta vain tilanteissa, joissa rekisteröidyn yksiselittei-

nen yksilöiminen on tärkeää osuuskuntalaissa tai muussa laissa säädetyn tehtävän suoritta-

miseksi taikka rekisteröityen tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutta-

miseksi. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia Osuuskunta KPY:n jäseneen liittyviä tietoja: 

‒ jäsenen ja muun osuudenomistajien nimi, henkilötunnus tai muu yksilöintitunnus, yh-

teys-, kotikunta-, kansalaisuus-, kieli- ja sektoritiedot (palkansaaja, eläkeläinen tms.), 

osuuksien lukumäärä, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä, arvo-osuuskirjausten pe-

rusteena olevat tiedot sekä se arvopaperikeskuksen osapuoli, jonka hoidossa olevalle 

arvo-osuustilille osuudet on kirjattu, taloudelliset tiedot, kuten tilinumero ja osuuksiin liit-

tyvien suoritusten maksamista koskevat tiedot sekä perheenjäseniä ja edunvalvontaa 

koskevat tiedot. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

‒ Rekisteröidyltä itseltään kerätyt tiedot. 

‒ Euroclear Finland Oy:n Osuuskunta KPY:lle ilmoittamat tiedot. 

‒ Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osa-

puolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä selosteessa kuvattuja tarkoi-

tuksia varten. Nimi-, osoite-, matkapuhelin- ja kuolintietoja voidaan saada Väestörekiste-

rikeskukselta sekä muilta päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajat 

 

‒ Osuuskunta KPY:n jäsen- ja omistajaluettelon tiedot jäsenten ja muiden osuudenomista-

jien nimistä ja jäsenyyden alkamisesta ja päättymisestä luovutetaan osuuskuntalain 4 

luvun 16 §:n mukaisesti pyydettäessä. Jäsenellä, osuudenomistajalla, velkojalla ja 

muulla, joka osoittaa etunsa sitä vaativan, on oikeus nähdä myös luetteloihin merkitty 

muu tieto, lukuun ottamatta henkilötunnuksen tunnusosaa, maksu- tai verotustietoja tai 

tietoa siitä, mille kaupintatilille omistajan myytäviksi antamat osuudet on kirjattu. 

‒ KPY luovuttaa tiedot hyväksytyistä jäsenistä ja näiden omistamista osuuksista Euroclear 

Finland Oy:lle arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja siihen liittyvien lakisääteisten oi-

keuksien ja velvoitteiden hoitamiseksi. 

‒ KPY luovuttaa tietoja viranomaisille jäsenelle maksetusta osuusmaksun korosta ja eron-

neiden jäsenten pääomanpalautuksista verohallinnolle. 
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

‒ Jos rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, se noudattaa tieto-

suoja-asetuksen mukaisia vaatimuksia esimerkiksi noudattamalla EU:n komission julkai-

semia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla oheisen linkin 

kautta. 

 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

 

‒ Jäsen- ja omistajarekisterin tietoja säilytetään ikuisesti. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

‒ Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.  

‒ Tietojenkäsittelyvälineille tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu 

palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. KPY rajoittaa henkilötietoja sisäl-

tävien järjestelmien käyttöoikeuksia ja valvoo niiden käyttöä. Tietoja käsittelevät ovat 

sitoutuneet salassapitovelvoitteeseen. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

 

‒ Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet omiin henkilötietoihinsa: 

o saada pääsy omiin henkilötietoihin 

o pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan puutteelliset tai virheelliset henkilötiedot 

o vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, sekä vastustaa automaattista päätök-

sentekoa 

o pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot, ellei rekisterinpitäjä pyynnöstä huo-

limatta esitä henkilötietojen käsittelemiselle laillista perustetta. 

 

‒ Oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä omaan tilinhoitajayhteisöön 

taikka kohdassa 2 ilmoitettuun henkilöön.  

 

Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä 

asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 

Helsinki, tietosuoja@om.fi. 

 
 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisterinpitajalle/ilmoitusvelvollisuus/henkilotietojenulkomailleluovutus.html

