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TIETOSUOJASELOSTE
Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 16.4.2021
Viimeksi päivitetty: 26.3.2021
Yksityisyytesi on meille tärkeä ja työskentelemme ahkerasti sen suojaamiseksi. Tässä yleisen tietosuojaasetuksen ("GDPR" 679/2016/EU) mukaisessa tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Enersense
International Oyj käsittelee, miten Enersense International Oyj niitä käsittelee ja mitä tarkoituksia varten.

1.

Rekisterinpitäjä
Enersense International Oyj
Y-tunnus: 0609766-7
Konepajanranta 2
28100 Pori

2.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Voit ottaa yhteyttä Enersense International Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen
dpo@enersense.com, mikäli asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuojaasetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä.

3.

Käsittelyn luonne, tarkoitus ja oikeusperuste
Tämä ylimääräisen yhtiökokouksen tietosuojaseloste ("Tietosuojaseloste") kuvaa mitä henkilötietoja
Enersense International Oyj ("Enersense") kerää osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista
("Rekisteröity") 16.4.2021 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseksi, miten Rekisteröityjen
henkilötietoja käsitellään ja kenelle Rekisteröityjen henkilötietoja jaetaan. Tämä Tietosuojaseloste kuvaa
myös mitä oikeuksia Rekisteröidyllä on, kun Enersense käsittelee Rekisteröidyn henkilötietoja.
Enersense kerää ja käsittelee Rekisteröityjen henkilötietoja 16.4.2021 pidettävän ylimääräisen
yhtiökokouksensa järjestämiseksi, mukaan lukien seuraavat tarkoitukset:
• yhtiökokousilmoittautumisten kerääminen;
• henkilöllisyyden ja osallistumisoikeuden varmentaminen;
• osallistujalistan ja ääniluettelon laatiminen;
• ennakkoäänestyksen järjestäminen;
• yhtiökokouspöytäkirjan laatiminen; ja
• muut mahdolliset ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseen liittyvät tarkoitukset.
Enersense käsittelee henkilötietoja yllä kuvattuihin tarkoituksiin lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi,
mukaan lukien osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukainen velvollisuus järjestää ylimääräinen
yhtiökokous. Henkilötietojen käsittely on siten välttämätöntä Enersensen lakisääteisten velvollisuuksien
täyttämiseksi.

4.

Rekisterin sisältämät henkilötietoryhmät
Enersense käsittelee Rekisteröityjen henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen edellä esitettyihin
tarkoituksiin. Enersense käsittelee muun muassa seuraavia henkilötietoja:
• Nimi ja yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti);
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•
•
•
•

5.

henkilötunnus;
osake- ja äänimäärät;
arvo-osuustilin numero; ja
mahdolliseen edustajaan liittyvät tiedot.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tämä on tarpeen Rekisterinpitäjän lain, asetuksen tai muun
viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi. Lähtökohtaisesti Rekisteröityjen henkilötietoja
säilytetään 4 kuukautta yhtiökokouksen jälkeen, jotta Enersense voi käsitellä mahdolliset ylimääräisen
yhtiökokouksen päätöksiä koskevat moitteet.
Yhtiökokouksen osallistujaluettelo säilytetään pysyvästi. Se sisältää yhtiökokoukseen osallistuneiden
osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet, osake- ja äänimäärät sekä
äänilippujen numerot.

7.

Henkilötietojen lähteet
Henkilötiedot kerätään suoraan osakkeenomistajalta tai osakkeenomistajan edustajalta ylimääräiseen
yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Enersense voi myös kerätä henkilötietoja yhtiön
osakasluettelosta.

8.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja henkilötietojen vastaanottajaryhmät
Enersense-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Kaikki käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat salassapitovelvollisia.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen ja ylläpidon tarjoaa Euroclear Finland Oy Enersensen puolesta.
Tällöin henkilötietoja siirretään ulkopuoliselle palveluntarjoajalle siinä määrin kuin se on tarpeen tietojen
käsittelemiseksi.
Enersense ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.

Käsittelyn turvallisuus
Enersensellä on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa
henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Henkilötietojen
käsittelyn turvallisuus varmistetaan ohjeistuksilla, palomuureilla sekä kulun- ja pääsynvalvonnan.
Henkilötietoja käsittelevät vain työntekijät ja Enersense edustajat, joilla on siihen tehtäviensä johdosta
oikeus.
Tietoturva on keskeinen osa Enersensen arvomaailmaa, joten tietoturvaa arvioidaan ja päivitetään
säännöllisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi harjoittaa oikeuksiaan olemalla yhteydessä Tietosuojaselosteen kohdassa 2 määriteltyyn
tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on seuraavat GDPR:n määrittelemät oikeudet:
●
●

Oikeus saada Enersenseltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että
niitä ei käsitellä, ja jos näitä tietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja puutteelliset tiedot täydennettyä tai korjattua.
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●
●
●

●
●

Oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa.
Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen GDPR:n mukaisesti.
Oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Enersenselle, jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.
Oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n mukaisesti.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittely loukkaa hänen GDPR:n mukaisia oikeuksiaan.

11. Tietosuojaselosteen päivitykset
Enersense kehittää jatkuvasti palvelujaan, minkä vuoksi Enersense pidättää oikeuden muuttaa tätä
Tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Enersense
suosittelee Rekisteröityjä tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Enersense voi myös
tarvittaessa ilmoittaa muutoksista suoraan Rekisteröidyille.

