REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 $
Laatimispäivä 16.3.2015
Tämä rekisteriseloste koskee Maksuturvan maksunvälityspalveluita ja Maksuturva tyytyväisyystakuuta
käyttäviä kuluttaja-asiakkaita. Eli niitä sivuja, joille verkkopalvelua käyvä henkilö siirtyy verkkokaupassa
maksutapahtuman yhteydessä tai maksuvahvistusviestin mukana tulleen linkin kautta.
Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa
Rekisterin nimi
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Maksuturva Group Oy, Y-tunnus: 2121703-0
Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, Finland
(09) 321 3300 / info@maksuturva.fi
Mikael Smeds, toimitusjohtaja
Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, Finland
(09) 321 3300 / info@maksuturva.fi
Maksuturvan maksupalveluja ja Maksuturva Tyytyväisyystakuuta käyttävät kuluttajaasiakkaat
Henkilötietoja käytetään maksupalvelulaissa määriteltyjen maksupalvelutoimeksiantojen
suorittamiseen, Maksuturva Tyytyväisyystakuun sisältämien poikkeustilanteiden
hoitamiseen, Maksuturvan tarjoamien palveluiden kehittämiseen sekä niistä tehtyjen
tilastollisten ja markkinatutkimusten suorittamiseen.
Lisätietoa palvelusta:
Maksuturvan asiakasyritykset voivat tarjota yhtiön tarjoamia verkkomaksamisen palveluja
verkkokaupoissaan ja Maksuturva Tyytyväisyystakuun tarkoituksena on parantaa
etäkaupankäynnin turvallisuutta ja helpottaa kuluttajien asiointia myös poikkeustilanteissa.
Tyytyväisyystakuu mahdollistaa ostajalle helpon, sähköisen tavan hoitaa palautukset,
alennukset ja reklamaatiot. Samalla ostaja voi antaa palautetta verkkokaupasta. Maksuturva
Tyytyväisyystakuun toiminta on kuvattu verkko-osoitteessa
https://www.maksuturva.fi/fi/kuluttajille/verkko-ostajan-tyytyvaisyystakuu/

Rekisterin
tietosisältö

Maksuturvan välittämiä maksusuorituksia säilytetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti
ainoastaan erillisillä asiakasvaratileillä suomalaisissa pankeissa. Asiakasvarat ovat erillään
Maksuturvan Group Oy:n omista varoista.
Kuluttajista on tallessa toimeksiantokohtaisesti perustietoa:
Maksutapahtuman suorittaminen
 nimi
 laskutus- ja toimitusosoite
 sähköpostiosoite
 puhelinnumero
 henkilötunnus (maksettaessa lasku ja erä-/osamaksu-maksutavoilla)
 maksettavan ostoskorin tilauserittelyn tiedot
Maksutapahtuman suorittamiseen tarkoitetut tiedot välittyvät reaaliaikaisesti salatussa
yhteydessä sille rahoituslaitokselle, jonka kuluttaja on valinnut maksutavaksi.
Rahoituslaitoksille välitettävien tietojen sisältö vaihtelee rahoituslaitosten välillä.
Maksuturva Tyytyväisyystakuu (poikkeustilanteiden suorittaminen)
 reklamaation tai palautuksen syy
 vapaa viestikenttä tarkentamaan reklamaation tai palautuksen syytä
 toivotun yhteydenoton kellonaika ja siihen liittyvä puhelinnumero
 tilinumero rahapalautusta varten
 palaute verkkokaupan toimivuudesta
Poikkeustilanteiden hoitamiseen liittyvä tieto (pois lukien tilinumero) välitetään sille
verkkokaupalle, jolle kuluttaja osoittaa reklamaation, palautuspyynnön tai palautteen.
Tilinumeroa käytetään alkuperäisen maksutapahtuman palauttamiseen kuluttajalle (koko- tai
osapalautus).
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Maksutapahtuman suorittamiseen liittyvät tiedot saadaan toimeksiannon mukana
verkkokaupoista ostajan siirtyessä suorittamaan maksutapahtumaa. Kuluttaja hyväksyy
palvelun käyttöehdot ja tietojen käytön rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisesti
suorittaessaan ja hyväksyessään maksutapahtuman. Tehdessään reklamaatiota,
palauttaessaan tuotteita tai antaessaan palautetta kuluttaja syöttää Maksuturva
Tyytyväisyystakuun käytön edellyttämät tiedot Maksuturvan verkkopalvelussa.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin
tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat
salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki. Yrityksen tietojärjestelmätilat ovat aina lukittu ja pääsy
on rajattu vain tietojärjestelmien nimetyille pääkäyttäjille. Tietoverkossa siirrettäessä
henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

