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Ceepos-verkkomaksuliittymän asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä 

Kokkolan kaupunki, taloushallintopalvelut 
 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Talousjohtaja 
 
Rekisterin tietosisältö 

Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat: 
Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. 
Tilausrekisteri: maksunumero, tilatut tuotteet ja niiden lisätiedot. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään mm. maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai asiakkaan 
ilmoittaman henkilön tunnistamisen sekä raportoinnin vuoksi. 
 
Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön 
valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian 
ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten. 
 

Käsittelyn oikeusperuste:  
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: Käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 
Keskeinen lainsäädäntö 

− EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

− Tietosuojalaki (1050/2018)  

− Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 

− Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (24.1.2003/13) 21 § 
(9.8.2019/908) Arkistointi 
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Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet 

Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet 
verkkomaksuliittymään. 
 
Vastaanottaja ja vastaanottajaryhmät  

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän 
muihin järjestelmiin, kuten kassajärjestelmä, kirjanpito, laskutus, kulunvalvonta, 
ajanvaraus. Maksupalveluntarjoajasta riippuen tilauksen maksamisen yhteydessä 
maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen 
palauttamisen helpottamiseksi. 
 
Siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Tietojen säilytysajat  

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti. 
Tilaustiedot säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti tai ajastetusti. Sähköiset 
kuittihistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään 
kuusi vuotta. 
 
Tietojen suojaaminen 

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) 
 
Työhuoneessa lukitussa kaapissa 
 
B. Digitaalisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta 
sekä laitteiden fyysinen suojaus) 
 
Ohjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä 
käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu 
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tiedon käsittely on rajattu vain 
verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi. Levyille tallennetut tiedot on suojattu 
käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan 
järjestelmien sekä verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-
suojattuna. Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja 
järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston toimittajalla on täysi pääsy kaiken kerätyn tiedon 
tarkasteluun ja poistamiseen. 
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