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1. Rekisterinpitäjä ja tämän yh-

teystiedot 
 

Merus Power Oyj (y-tunnus 2230775-9) 
Pirkkalaistie 1 
37100 Nokia, Finland 
 
merus.yhtiokokous2022@meruspower.com 
 

2. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja käsittelyperuste 

 

Osakkeenomistajien ja näiden edustajien henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksena on Merus Power Oyj:n yhtiöko-
kouksen järjestäminen, päätöksenteko ja asianmukainen 
dokumentointi. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu osakeyhtiölaissa ja 
muussa lainsäädännössä rekisterinpitäjälle asetettuihin 
velvoitteisiin koskien yhtiökokousta.  
 

3. Käsiteltävät henkilötiedot ja 
henkilötietojen lähteet 

 

Euroclear Finland Oy tarjoaa varsinaisen yhtiökokouksen 
järjestämiseen liittyviä palveluita ja käsittelee mm. hallin-
tarekisteröityjen osakkeiden omistajien tietoja yhtiöko-
koukseen ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Euroclear Finland Oy kerää henkilötietoja pääasiassa yh-
tiökokoukseen ilmoittautuvalta osakkeenomistajalta ja/tai 
hänen lukuunsa toimivalta. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä seuraavia tie-
toja: 

 nimi, syntymäaika, y-tunnus, osoite puhe-
linnumero, sähköpostiosoite, osake- ja ääni-
määrät sekä muita annettuja tietoja 

 
Tiedot osakkeiden omistuksista kerätään Euroclear Fin-
land Oy:n ylläpitämästä yhtiön osakasluettelosta.  
Tämän lisäksi mahdolliset vastaehdotukset ja ennakkoky-
symykset ja valtakirjat voidaan lähettää rekisterinpitäjälle 
sähköpostitse. 
 

4. Tietojen vastaanottajat ja tie-
tojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

 

Osakasluettelo, joka sisältää osakkeenomistajien nimet, 
asuinpaikat sekä osake- ja äänimäärät, tulee olemaan 
esillä varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
 
Ilmoittautumisjärjestelmää ylläpitävän Euroclear Finland 
Oyj:n lisäksi tietoja siirretään tarpeen mukaan muille luo-
tetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat rekisterinpitäjän 
lukuun. 
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Lisäksi sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntime-
nettelyihin vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyyn-
nöt voivat edellyttää henkilötietojen luovuttamista viran-
omaisille tai kolmansille osapuolille. 
 
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan ta-
lousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjän palveluntarjo-
ajien kautta tietoja saatetaan kuitenkin siirtää EU:n tai Eu-
roopan talousalueen ulkopuolelle lainsäädännön salli-
missa rajoissa. Edellytämme tällöin riittävien suojatoimien 
noudattamista sen varmistamiseksi, että henkilötiedot 
suojataan soveltuvan sääntelyn edellyttämällä tavalla, esi-
merkiksi soveltamalla EU- komission mallilausekkeita tai 
muuta tietosuojasääntelyn sallimaa siirtomekanismia.  
 

5. Henkilötietojen säilytysaika 
 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tar-
peen yhtiökokouksen järjestämiseksi sekä toteuttamiseksi 
ja laissa määrättyjen säilytysaikojen noudattamiseksi. Esi-
merkiksi osakeyhtiölain kanneaikaa koskevat säännökset 
edellyttävät rekisterinpitäjää säilyttämään yhtiökokouk-
seen liittyviä henkilötietoja kolme kuukautta yhtiökokouk-
sen päätöksestä. 
 
Tässä mainituilla säilytysajoilla ei ole vaikutusta vastaavien 
henkilötietojen muussa tarkoituksessa tapahtuvaan säilyt-
tämiseen, esimerkiksi osana osakasluetteloa tai hallintare-
kisteriä. 
 

6. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröitynä sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädän-
nön mukaisesti seuraavat oikeudet: 

 Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itse-
ään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus 
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista 
 Oikeus pyytää sinua koskevan käsittelyn ra-
joittamista tai vastustaa käsittelyä. 

 
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksia, ole 
meihin yhteydessä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: 
merus.yhtiokokous2022@meruspower.com 
 
Vastaamme pyyntöösi ilman aiheetonta viivästystä ja vii-
meistään kuukauden kuluessa. Jos katsot henkilötietojasi 
käsiteltävän lainvastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus 
Suomen tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle 
tietosuojaviranomaiselle Euroopan unionissa. 
 

 


