Seloste Kaunotar kassajärjestelmän
henkilötietojen käsittelytoimista
Tämä on Posive Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen seloste Kaunotar Kassajärjestelmän (jatkossa Kassa) henkilötietojen käsittelytoimista.
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Henkilötietojen käsittelijä
Posive Oy, Konradinkuja 3 B 3, 20610 Turku
040-7131571
www.posive.fi

Yhteystiedot
Yhteydenotot henkilötietoasioissa 040-7131571 tai yhteydenotto@kaunotar.fi

Kassan käsittelemät tiedot
Käyttämällä kassaa Asiakasyritys suostuu siihen, että Posive Oy ja Kaunotar Kassa käsittelee
Asiakasyrityksen Kassan käyttäjien tietoja sekä Asiakasyritykseen kassaan syöttämän
Asiakaskortiston henkilötietoja.

Yleiset käsittelytavat
Kassaan syötetyt tiedot talletetaan kassapalvelimen tietokantaan. Posive Oy käyttää palvelimien
tarjoajina yrityksiä, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Palvelimille pääsy on suojattu
käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja pääsy palvelimille on ainoastaan välttämättömillä henkilöillä.
Kassatietokantaa varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioita tietokannoista säilytetään
vähintään kirjanpito-asetusten vaatimat 10 vuotta, jonka jälkeen vanhat varmuuskopiot tuhotaan.
Asiakasyrityksen tietoja säilytetään Kassan käyttämisen lopettamisen jälkeen passiivisesti vähintään
kirjanpito-asetusten vaatimat 10 vuotta, jonka jälkeen asiakasyrityksen kaikki tiedot tuhotaan
tietokannasta. Asiakasritys voi myös kirjallisesti vaatia tiedot poistettavaksi aiemmin.
Kassan käyttö palvelimella logitetaan. Logista pystyy selvittämään mitä toimintoja kukin Kassan
käyttäjä on Kassassa käyttänyt. Kassan käyttäjien salasanoja ei logiteta. Salasanoja ei tallenneta
kassaan selkokielisinä vaan Käyttäjän tunnistautumista varten salasanoista muodostetaan
tietokantaan asianmukaiset ja turvalliset tiivisteet.
10 vuotta vanhemmat Kassan logitiedot tuhotaan säännöllisesti.
Asiakkaan yhteys kassapalvelimelle suojataan turvallisella VPN yhteydellä tai SSL liikennettä
käyttämällä.

Asiakaskortisto
Asiakaskorttiin tallennetaan asiakkaaseen liittyvät tiedot. Asiakaskortti voidaan liittää kuittiin,
jolloin asiakaskortista näkyy myös asiakkaan ostohistoria.
Asiakaskorttiin tallentuu myös asiakkaan muokkauspäivämäärä sekä viimeisin ostoksen
tekopäivämäärä, joita hyödyntämällä vanhat asiakastiedot on mahdollista löytää ja poistaa
järjestelmästä.
Asiakaskortin poistaminen poistaa kaiken Asiakkaaseen liitetyn Asiakastiedon Kassan tietokannasta
lopullisesti.
Kassa ei luovuta Asiakastietoja eteenpäin, ellei Asiakasyrityksen kanssa ole sovittu tietojen
lähettämisestä mahdollisille kolmansille integrointiosapuolille.

Kassan käyttäjien käsittely
Kassan käyttäjään liitetään käyttäjän tekemät kuitit, kuittirivit ja provisioraportit. Käyttäjien muu
toiminta kirjataan palvelimen logiin. Kassan käyttäjän poistaminen inaktivoi käyttäjän, mutta ei
poista Käyttäjästä kerättyjä tietoja tietokannasta. Käyttäjän poistamispäivämäärä kirjoitetaan
tietokantaan, jota tietoa hyväksi käyttämällä Käyttäjärekisterin pitäjä voi anonymisoida tarvittaessa
vanhentuneet kassan käyttäjätiedot.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Havaituista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä Asiakasyrityksen
yhteyshenkilölle.

