Tietosuojaseloste
(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 12 artikla)
Rekisterinpitäjä
LPOnet Osk Anl
Linnunrata 6
07900 Loviisa
vaihde: 019 505 81
y-tunnus 0129056-4
Yhteyshenkilö/tietosuojavastaava
Jani Alho, tietosuojavastaava
puh. 019 505 81 (LPOnet:n vaihde)
tietosuoja@lponet.fi
Rekisterin nimi
LPOnet:n jäsenrekisteri
Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste
1. Rekisteri on osuuskuntalain 4. luvun 14 §:n mukainen jäsen- ja omistajaluettelo.
Rekisterin käyttötarkoitus on määrittää jäsenen ja omistajan oikeudet yhtiön
päätöksentekoon ja voitonjakoon.
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
2. Rekisteriä käytetään jäsenten tiedottamiseen yhtiötä koskevissa asioissa.
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisterissä on tietoja yhtiön nykyisistä ja entisistä omistajista. Käsiteltäviä tietoja ovat:
-

nimi, henkilötunnus ja jäsentunnus
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitilin no
osakasryhmä (yksityishenkilö, yritys, kunta, …)
lisätietoja (mm. asiakastunnus, yhteydenottokieli ja kansallisuus)
mahdolliset rajoitukset osoitetietojen käyttämisessä
osuusomistus ja sen historia, panttaustiedot, hallintaoikeus
jäsenyyden alku- ja loppupäivät
tiedot mahdollisista jäsenyyteen liittyvistä maksuista
päiväkirjamerkinnät ja liitetiedostot

Jäsenten omistamista osuuksista rekisteriin tallennetaan osuuden laji, littera,
osuusnumerot, äänioikeus, omistaja, hallintaoikeuden omistaja, rekisteröimispäivä,
liikkeeseenlaskupäivä ja tieto osuuskirjojen luovuttamisesta ja keräämisestä sekä
mahdollisesta panttauksesta. Lisäksi osuuksiin voi liittyä päiväkirjamerkintöjä.

Osuuksien siirron yhteydessä rekisteriin tallennetaan siirrettävät osuudet, edellinen
ja uusi omistaja, rekisteröintipäivä, mahdollinen hyväksymispäivä, siirron tyyppi,
kauppapäivä, kauppahinta, varainsiirtovero ja varainsiirtoveron maksupäivä.
Kustakin omistajien ja osuuksien tietojen muutoksesta jää merkintä rekisterin
tapahtumalokiin, mukaan lukien tiedon edellinen arvo.
Rekisteriin tallennetaan tietoja OKL 4:16 § mukaisista tietojen luovutuksista
sekä mahdollisista muista tietojen luovutuksista kolmansille osapuolille.
Rekisteriin tallennetaan tieto onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista sekä
IPosoite, joista kirjautuminen on tapahtunut. Rekisteripalvelun käytöstä tallennetaan
lokitietoja, joita käytetään palvelun laadun, toiminnallisuuden parantamiseen ja
tietoturvallisuuden seurantaan.
Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kun henkilö omistaa yhtiön osuuksia.
Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan viimeisimmästä
osuuskunnan ylijäämän maksusta. Henkilön nimeä, osoitetta ja henkilötunnusta
käsitellään osana osuuden historiatietoja niin kauan kun yhtiön jäsenja omistajaluetteloa ylläpidetään.
Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen ajantasaisuus
Rekisterin tietoja päivitetään jäsenten oman ilmoituksen perusteella.
Rekisteriä voidaan päivittää myös LPOnet:n asiakasrekisterin ja Postin ja
Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella.
Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Osuuskuntalain 4. luvun 16 §:n mukaan jäsen- ja omistajaluettelo on pidettävä yhtiön
pääkonttorissa jokaisen nähtävänä. Jokaisella on oikeus yhtiön kulut korvattuaan
saada jäljennös osuusluettelosta ja jäsenluettelosta tai niiden osasta.
Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan säännönmukaisesti osingonmaksuun liittyen
pankeille, ulosottoviranomaisille ja verohallinnolle. Suurimpien omistajien nimet ja
omistus sekä tilastollista tietoa rekisterin sisällöstä julkaistaan säännönmukaisesti
yhtiön vuosikertomuksessa ja nettisivuilla.
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjä
profiloida.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjien käyttöoikeudet
määräytyvät työtehtävien perusteella.
Rekisteri sijaitsee fyysisesti konesalitarjoajan tiloissa, jotka täyttävät Viestintäviraston

määrityksen 54 B/2014 M tärkeysluokan yksi (1) vaatimukset ja Valtiohallinnon
tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuosituksen VAHTI 23/01/2002 3-tason
vaatimukset.
Rekisteri varmuuskopioidaan päivittäin ja varmuuskopiot säilytetään erillisessä
tilassa.
Yhteydenotto rekisteriin tapahtuu HTTPS- tai SSL-suojatun yhteyden välityksellä.
Rekisterin ja palvelinten käytöstä ja virhetilanteista tallennetaan lokitietoja.
Tietojen muutoksista tallennetaan historiatieto ja muutokset ovat lokista
jäljitettävissä.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi vaatia tietojen
tarkastamista rekisteritietojen tarkastuspyyntö lomakkeella.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä
yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla
tiedolla. Rekisteröity voi vaatia tietojen oikaisemista rekisteritietojen korjaamisvaatimus
lomakkeella.
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista. Rekisterinpitäjä voi poistaa vain ne tiedot
rekisteröidystä, joiden säilytysaika ei perustu voimassa olevaan asiakassuhteeseen tai
lainsäädäntöön. Rekisteröity voi vaatia tietojen poistamista rekisteritietojen
korjaamisvaatimus lomakkeella.
Oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa,
jossa rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan
pyyntöön.
Oikeus vaatia tiedon siirtämiseksi järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa sellaiset tiedot, jotka rekisteröity
on itse rekisterinpitäjälle toimittanut.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Tarkastuspyynnössä tai korjaamisvaatimuksessa tulee olla maininta, että pyyntö koskee
LPOnet:n jäsenrekisterin rekisteritietoja. Pyyntö-/vaatimuslomakkeet tulee toimittaa
allekirjoitettuna rekisterinpitäjän toimipisteeseen.
LPOnet Loviisa: Linnunrata 6
LPOnet Porvoo: Mannerheiminkatu 16

