
REKISTERISELOSTE  

Enedo Oyj:n sisäpiirihallinto 

Laatimispäivä: 6.4.2021 (korvaa 3.7.2016 laaditun selosteen) 

1. Rekisterin pitäjä 

Enedo Oyj 

Y-tunnus 0195681-3 

Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Olli Mustonen 

Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa  

Puh. 050 573 5585 

olli.mustonen@enedopower.com 

3. Rekisterin nimi 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR EU 596/2014) mukainen lähipiiri- ja sisäpiirirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: markkinoiden 

väärinkäyttöasetuksen (MAR), arvopaperimarkkinalain ja näihin liittyvän sääntelyn noudattaminen; 

NASDAQ Helsingin sääntöjen ja sisäpiiriohjeen sekä Enedo Oyj:n sisäpiiriohjeen noudattaminen; 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 

noudattaminen; pörssiyhtiöitä velvoittavan hallinnointikoodin noudattaminen. 

5. Rekisteröidyt henkilöryhmät 

Rekisteri sisältää tietoa seuraavista henkilöstöryhmistä: 

• Enedo Oyj:n ilmoitusvelvolliset (julkiset) sisäpiiriläiset sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt 

ja hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihin merkityt henkilöt 3.7.2016 saakka; 

• Enedo Oyj:n johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt (MAR); ja 

• Enedo Oyj:n hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin merkittävät henkilöt (MAR). 

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• rekisteröidyn yksilöintitiedot (kuten nimi, syntymäaika / henkilötunnus, kotiosoite, 

sähköpostiosoite, puhelinnumero(t)) 

• asema / tehtävä yhteisössä 

• lähipiiriläisen osalta lähipiiriperuste 

• hankekohtaisten sisäpiiriläisten osalta sisäpiiriperuste 



• lähipiiriyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero(t)) 

• päivämäärä, jolloin rekisteröity on merkitty rekisteriin ja poistettu rekisteristä 

• vastaanotetut ja julkaistut liiketoimi-ilmoitukset 

• osakeomistuksia koskevat tiedot 

• tiedot mahdollisista suostumuksista ja valtuutuksista 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan taholta. Osa tiedoista voidaan 

kerätä julkisista tietolähteistä (esim. YTJ). Osakeomistuksia koskevat tiedot saadaan arvo-

osuusjärjestelmästä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa ”Rekisterin käyttötarkoitus” -kohdassa 

mainittua sääntelyä valvoville tahoille, kuten Finanssivalvonnalle, NASDAQ Helsingille ja poliisille. 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- tai suoramarkkinointitarkoituksiin. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään ”Rekisterin käyttötarkoitus” -kohdassa mainittujen säännösten ja ohjeiden 

mukaisesti.  

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua häntä koskeviin rekisterin tietoihin tai oikeus saada ilmoitus siitä, 

että rekisterissä ei ole tällaisia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna 

rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti 

rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on 

virheitä, puutteita tai ne ovat tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen 

kannalta, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista 

ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.  

Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien 

rekisterinpitäjän henkilötietojenkäsittelyä.  Suomessa toimivaltainen viranomainen on 

tietosuojavaltuutettu. 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterissä oleviin henkilötietoihin on pääsy vain niillä Enedo Oyj:n henkilökuntaan kuuluvilla 

henkilöillä, jotka työnsä puolesta vastaavat sisäpiirihallinnosta. Kullakin järjestelmää käyttävällä 

työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.  


