
Tietosuojalaki (1050/2018) 
3.11.2022 

 
TIETOSUOJASELOSTE SAVOSOLAR OYJ:N YHTIÖKOKOUS 

 

Rekisterinpitäjä  

 
Savosolar Oyj (y-tunnus 2309682-6) 
Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli 
 

Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 
 

Heikki Timonen, Talousjohtaja, Savosolar Oyj, Insinöörinkatu 7, 50150 
Mikkeli, puh. +358 40 733 5853, heikki.timonen@savosolar.com 
 

Rekisteröity voi esittää kysymyksiä tai pyyntöjä tähän tietosuojaselosteeseen 
tai yleisemmin Savosolar Oyj:n tietosuojakäytäntöihin liittyen myös 
sähköpostitse osoitteeseen administration@savosolar.com. 

 
Rekisterin nimi  
 

Savosolar Oyj:n yhtiökokousrekisteri 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
ja peruste 
 

Savosolar Oyj käsittelee henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:  
 

- Osakkeenomistajien yhtiökokoukseen ilmoittautumisten 
mahdollistamiseksi. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, kun 
osakkeenomistaja ilmoittautuu Savosolar Oyj:n yhtiökokoukseen. 
Henkilötietoja käsitellään osakkeenomistajan henkilöllisyyden ja 
osallistumisoikeuden varmistamiseksi.  

- Yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja mahdollisten 
äänestysten järjestämiseksi ja yhtiökokouksen päätösten 
muodostamiseksi. Osallistujaluettelo liitetään kokouksen 
pöytäkirjaan rekisterin perusteella. Osallistujaluettelo sisältää vain 
osakkeenomistajan ja mahdollisen edustajan nimen, osakkeiden ja 
äänten lukumäärän. 

- Muihin yhtiökokouksen järjestämiseen liittyviin toimenpiteisiin.  
 

Henkilötietojen käsittelyperuste on Savosolar Oyj:n lakisääteisten 
velvoitteiden täyttäminen. 
 

Rekisteröityjen ryhmät 
 

Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat, sekä heidän edustajansa tai mahdolliset 
avustajat, jotka ovat ilmoittautuneet Savosolar Oyj:n yhtiökokoukseen. 

 
Kerätyt henkilötiedot 
 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröidyn yksilöintitietoja: nimi, 
syntymäaika, henkilötunnus, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osakkeiden lukumäärä, mahdolliset 
tiedot asiamiehestä tai avustajasta ja valtakirjasta sekä mahdolliset muut 
ilmoittautumisen yhteydessä annetut lisätiedot. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuvat osakkeenomistajat antavat itse heistä 
kerättävät tiedot joko sähköpostitse tai postitse. Osakkeenomistajan 
toimeksiannosta tietoja voivat antaa myös esimerkiksi tilinhoitajayhteisöt. 
 

Henkilötietojen käsittelijät ja 
vastaanottajat 
 

Osakasluettelon sekä tilapäisen osakasluettelon ylläpidosta vastaa Savosolar 
Oyj:n puolesta Euroclear Finland Oy.  
 
Luetteloiden teknisestä implementoinnista ja ylläpidosta sekä 
osakkeenomistajan ilmoittautuessa ja äänestäessä annettavien tietojen 
viemisestä rekisteriin vastaa Savosolar Oyj.  
 
Hallintarekisteröityjen omistajien ilmoittautumisesta vastaa Euroclear Finland 
Oy.  

 
Tietojen siirto kolmansille tai EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Rekisterin tietoja voidaan jakaa niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat 
yhtiökokouksen järjestämiseen ja tarvitsevat omassa toiminnassaan rekisterin 
tietoja. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.  
 
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
 

Tietojen säilyttäminen 
 

Savosolar Oyj säilyttää rekisteriin merkittyjä tietoja, kunnes tässä 
tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset on pystytty toteuttamaan, ellei 
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lainsäädäntö velvoita säilyttämään tietoja pidempään. Euroclear Finland Oy 
säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta yhtiökokouksen päättymisen 
jälkeen. 
 
Yhtiökokouksen pöytäkirjat, osallistujalistat ja muu yhtiökokousmateriaali 
säilytetään rekisterinpitäjän koko toiminnan ajan rekisterinpitäjän 
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 

 
Tietoturva  
 

Savosolar Oyj ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä 
henkilötietojen suojaamiseksi aiheettomalta pääsyltä, muuttamiselta, 
luovuttamiselta, menetykseltä tai tuhoamiselta. Fyysinen aineisto säilytetään 
lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla. Sähköinen aineisto 
suojataan tietoturvatoimenpiteillä sisältäen tarpeen mukaan palomuurien 
käyttö, suojattujen palvelintilojen käyttö, salaus, asianmukaisten 
käyttöoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto.  
 
Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka 
voisi todennäköisesti aiheuttaa riskin rekisteröityjen tietosuojalle, ilmoitamme 
ilman aiheetonta viivytystä tapahtumasta niille, joihin loukkaus on vaikuttanut 
sekä tiedotamme soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa 
tietoturvaloukkauksesta myös viranomaisia.  

 
Rekisteröityjen henkilötietoihin 
liittyvät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä 
koskevat oikeudet:  
 

- Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada 
vahvistus, käsitteleekö Savosolar Oyj rekisteröidyn henkilötietoja.  

- Oikeus tietojen oikaisemiseen: Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
saada virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot, joita Savosolar Oyj 
hänestä säilyttää, oikaistua tai täydennettyä.  

- Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä: Jokaisella rekisteröidyllä 
on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista Savosolar 
Oyj:ltä soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, muun 
muassa kunnes Savosolar Oyj on saanut vahvistettua, että 
käsiteltävät henkilötiedot ovat täsmällisiä.  

- Oikeus tietojen poistamiseen: Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
pyytää henkilötietojensa poistoa Savosolar Oyj:n järjestelmistä, 
mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne 
kerättiin tai jos Savosolar Oyj on käsitellyt henkilötietoja 
lainvastaisesti. Savosolar Oyj ei kaikissa tilanteissa voi poistaa 
kaikkia kopioita sen palvelimilta tai varmuuskopioista kun aktiivisessa 
käytössä olleet tiedot on poistettu. Kopiot poistetaan niin pian kuin 
kohtuudella on mahdollista. 

 
Käyttääkseen yllä olevia oikeuksiaan rekisteröidyn tulee lähettää Savosolar 
Oyj:n yhteyshenkilölle kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: nimi, 
osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä kopio voimassa olevasta 
henkilöllisyystodistuksesta. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja 
varmistaaksemme rekisteröidyn henkilöllisyyden.  

 
Valitukset 
 

Mikäli rekisteröity katsoo, että Savosolar Oyj on käsitellyt hänen 
henkilötietojaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, rekisteröity 
voi laatia valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle 

 
Muutokset 
 

Savosolar Oyj voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aina tarvittaessa, mikäli 
sen tietojenkäsittelyyn liittyvissä käytännöissä, henkilötietojen käsittelyä 
koskevassa lainsäädännössä tai muutoin tapahtuu muutoksia. Merkittävistä 
muutoksista tiedottaminen toteutetaan käytössä olevilla kohtuullisilla keinoilla. 
Ajantasainen versio on saatavilla Savosolar Oyj:n internet-sivuilla. 
Suomenkielinen versio tästä tietosuojaselosteesta on ensisijainen, mikäli 
käännösversioissa on eroavaisuuksia. 

 

 


