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TIETOSUOJASELOSTE – ENEDO OYJ:N YHTIÖKOKOUSILMOITTAUTUMISET 

 
Enedo Oyj kunnioittaa osakkeenomistajiensa ja heidän edustajiensa ja asiamiestensä yksityisyyttä ja 

käsittelee henkilötietoja ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679, tietosuojalain 

1050/2018 ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Tämä tietosuojaseloste on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa 

https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2022/ 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Enedo Oyj 

Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa 

Puh: 09 478 466 

Y-tunnus: 0195681-3 

 

2. Yhteyshenkilö 

Hannu Hiillos 

Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa 

Puh. 040 5235383 

etunimi.sukunimi@enedopower.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Tämä rekisteri on Enedo Oyj:n 23.5.2022 pidettävän varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneita 

osakkeenomistajia ja heidän edustajiaan ja asiamiehiään koskeva rekisteri. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Osakkeenomistajien ja näiden osoittamien edustajien ja asiamiesten henkilötietoja käsitellään Enedo 

Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ilmoittautumisten ja ennakkoäänien keräämiseksi sekä sen 

varmistamiseksi, että kukin ilmoittautuja on oikeutettu osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Henkilötietoja käsitellään myös edustettujen osakkeenomistajien luettelon, ennakkoääniluettelon ja 

yhtiökokouspöytäkirjan laatimiseksi. Sen lisäksi niitä voidaan käsitellä muiden osakeyhtiölaissa ja 

yhtiöjärjestyksessä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. 

Edustettujen osakkeenomistajien luettelo otetaan myös yhtiökokouksesta pidettävän pöytäkirjan 

liitteeksi. Luettelo sisältää kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien nimet, mahdollisten 

edustajien ja asiamiesten nimet, osake- ja äänimäärät sekä äänilippujen numerot. Yhtiökokouksessa 

pidetään nähtävillä osakasluettelo, joka sisältää osakkeenomistajien nimet, osoitteet sekä osake- ja 

äänimäärät. Henkilötietojen käsittely perustuu velvoitteeseen järjestää yhtiökokous ja tämän 

lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseen. 
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5. Henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö 

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin se on tarpeen edellä esitettyihin tarkoituksiin. Enedo 

Oyj käsittelee muun muassa seuraavia henkilötietoja; nimi ja yhteystiedot (kuten osoite, 

puhelinnumero ja sähköposti), henkilötunnus, osake- ja äänimäärät, äänestystiedot, arvo-osuustilin 

numero ja mahdolliseen edustajaan tai asiamieheen liittyvät tiedot sekä sähköisestä ilmoittautumisesta 

ja muusta rekisterin käytöstä kertyvät lokitiedot. 

Jos osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, ilmoittautuu ja ennakkoäänestää internetin 

kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Arvo-osuustilinumeroa 

käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta 

yhtiölle. 

 

6. Tietolähteet 

Henkilötiedot kerätään suoraan osakkeenomistajalta tai tämän edustajalta tai asiamieheltä 

yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä annetun 

henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Enedo 

Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelosta. 

 

7. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille tahoille eikä siirretä EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin käyttää kolmansia osapuolia, kuten Euroclear 

Finland Oy:tä, apuna tietojenkäsittelyssä, minkä yhteydessä tietoja saatetaan myös siirtää EU- tai ETA- 

alueen ulkopuolelle. Tällöin varmistetaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään 

oikeaoppisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja voidaan lisäksi tarvittaessa ja lain sallimissa rajoissa luovuttaa viranomaisille. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy. 

Sähköisen rekisterin ja ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysjärjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa 

Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on 

SSL-salattu. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. 

Enedo Oyj on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet 

henkilötietojen suojaamiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa palomuurit ja rajattu 

pääsy henkilötietoihin. 

 

9. Henkilötietojen säilytys 

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä selosteessa kerrottujen tarkoitusten 

toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaisesti. 

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt tiedot säilytetään osakeyhtiölain vaatimalla 

tavalla osana pöytäkirjaa. Muut tiedot hävitetään, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan 

laatimiseksi tai sen sisältämien tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi. 
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10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä 

häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietosuojalainsäädännön mukaisissa rajoissa tietojen 

oikaisemista tai poistamista. 

Rekisteröity voi lisäksi pyytää tietosuojalainsäädännön mukaisissa rajoissa henkilötietojen käsittelyn 

rajoittamista. 

Kysymykset tai pyynnöt osoitetaan tietosuojaselosteessa nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on 

halutessaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien rekisterinpitäjän 

henkilötietojenkäsittelyä. Suomessa toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

 

11. Muutokset 

Enedo Oyj voi päivittää tätä tietosuojaselostetta Enedo Oyj:n käsittelyn tai soveltuvan lainsäädännön 

muutoksen niin vaatiessa. Muutoksen merkittävyydestä riippuen, Enedo Oyj voi ilmoittaa asiasta 

rekisteröidylle sähköpostitse tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 


