Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

Ceepos-kassajärjestelmä

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Talous- ja hallintojohtaja Pekka Pirinen (toiminnallinen vastuu) p. 040 341 5101
pekka.pirinen@jao.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Taloussuunnittelija Sari Tirkkonen (sisällön pääkäyttäjä)
p. 040 341 5110 sari.tirkkonen@jao.fi
Kassajärjestelmä. Vastaanotetaan maksusuorituksia eri maksutavoilla, maksetaan erilaisia korvauksia asiakkaille.

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Opiskelijaravintoloiden ruokailun valvonta, asiakastietojen
ylläpito ja tilastointi.
Tietojen päivitystiheys:

Henkilö- ja tilastotiedot päivittyvät päivittäin.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa
julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.
Järjestelmä on ei julkinen viranomaisen oma seurantarekisteri.

Tietolähteet:

Asiakastiedot siirretään siirtotiedostona Visma multiPrimuskouluhallintojärjestelmästä.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Kassajärjestelmän tietoja on vuodesta 2015 alkaen.
Asiakastietoja on vuodesta 2016 alkaen.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.
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Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Asiat ovat pääosin julkisia. Julkisia tietoja ovat mm.:
- asiakkaan nimi
- oppilaitostunnus oppilaitoksilla ja ryhmätunnus aikuiskoulutuspuolella

Salassa pidettävät tiedot:

Salassa pidettäviä tietoja ovat:
- asiakkaan henkilötunnus

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Ruokaloiden valvontakassoihin on yksi käyttäjätunnus ja
salasana kaikissa toimipisteissä. Toimipisteiden esimiehillä
on oikeudet päästä näkemään asiakastiedot ja ottaa raportteja järjestelmästä.

Arkistotulosteet:

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita. Järjestelmästä otetaan kuitenkin määräajan säilytettäviä kirjanpidon tositteita.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Ceepos-ohjelma palvelimella.

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
It-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu)
p. 040 341 5116 liisa.lahtinen@jao.fi

Rekisterin nykyinen koko:

-

Rekisterin vuosikasvu:

Ei juurikaan vuosikasvua.

Tietojen säilytysaika:

Asiakastiedot päivittyvät jatkuvasti, järjestelmä sisältää vain
ko. hetkellä opiskelevien opiskelijoiden tiedot. Raportit säilytetään järjestelmässä niin kauan, kun järjestelmä on käytössä.

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209)
Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210 )

31.3.2017
31.3.2017 Liisa Lahtinen ja Tarja Myllylä/ Tarja Myllylä

Päivitetty 31.3.2017 Liisa Lahtinen, 11.4.2017 Sari Tirkkonen.
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