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Alipay Accountin ja/tai Walletin Biometrisen todentamisen käyttöä koskevat ehdot  

(syyskuu 2021) 

 
1. Nämä ehdot (”Ehdot”) koskevat ja sääntelevät biometristen tietojen käyttöä todentamismenetelmänä 

("Biometrinen todentaminen") kirjautuessasi Alipay (Europe) Limited S.A.:n (”Alipay” tai ”me”) tarjoamaan 
Alipay Walletiin ja/tai Alipay Accountiin tai käyttäessäsi Alipay Walletia ja/tai Alipay Accountia ja näiden 
ohella Ehdot koskevat ja sääntelevät myös tapahtumiasi Alustaoperaattorin verkkosivustolla (”Sallitut 
käyttötarkoitukset"”). Rekisteröitymällä Biometrisen todentamisen käyttäjäksi tai käyttämällä Biometristä 
todentamista hyväksyt nämä Ehdot. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, sinun on lopetettava Biometrisen 
todentamisen käyttö. 

2. Biometrinen todentaminen on menetelmä, jossa voit käyttää mobiililaitteeseesi rekisteröityjä biometrisiä 
tietojasi (jotka tarkoittavat yksilöllisiä fysiologisia piirteitä, jotka mahdollistavat yksilön erottamisen, kuten 
kasvokartat tai sormenjäljet) todentamismenetelmänä, joka vahvistaa henkilöllisyytesi Sallittuja 
käyttötarkoituksia varten. 

3. Voidaksesi käyttää Biometristä todentamista vahvistat ja hyväksyt, että: 
a. sinun on oltava Alipay Accountin ja/tai Alipay Walletin rekisteröity käyttäjä; 
b. sinun on käytettävä Alipay Accountia ja/tai Alipay Walletia mobiililaitteella, joka tukee biometristä 

tunnistamistoimintoa; 
c. sinun on aktivoitava mobiililaitteesi biometrinen tunnistustoiminto (kuten kasvojentunnistus tai 

sormenjälkitunnistus) ja rekisteröitävä ainakin yksi asiaankuuluvista biometrisistä tunnistustoiminnoista 
hallitaksesi pääsyä mobiililaitteellesi 

d. sinun on suoritettava rekisteröinti-/aktivointiprosessi valitaksesi mobiililaitteellesi tallentamasi 
biometristen tietojen käyttö Sallittujen käyttötarkoitusten yhteydessä; onnistuneen rekisteröinti-
/aktivointiprosessin jälkeen mobiililaitteellesi tallennettuja biometrisiä tietoja käytetään 
todentamismuotona Sallittuja käyttötarkoituksia varten; 

e. sinun on varmistettava, että mobiililaitteesi sisältää vain sinun omia biometrisiä tietojasi Sallittuja 
käyttötarkoituksia varten etkä ole tallentanut kenenkään muun biometrisiä tietoja mobiililaitteellesi ja 
ymmärrät, että kun olet onnistuneesti rekisteröitynyt/aktivoinut Biometrisen todentamisen 
mobiililaitteellesi, mitä tahansa mobiililaitteellesi tallennettua biometristä tietoa voidaan käyttää Sallittuja 
käyttötarkoituksia varten;  

f. et saa käyttää kasvojentunnistusta todentamistarkoituksiin, jos sinulla on identtinen kaksoissisar tai –
veli. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme sinua käyttämään muita kulloinkin tarjoamiamme 
todentamismenetelmiä, kuten Alipay Account ja/tai Alipay Wallet -salasanaa tai kertakäyttöistä 
salasanaa (OTP / ”one time password”), joka lähetetään matkapuhelinnumeroon, jonka olet 
rekisteröinyt meille;  

g. et ryhdy mihinkään toimenpiteisiin poistaaksesi mobiililaitteesi tarjoamaa toimintoa käytöstä, ja/tai 
hyväksy mitään mobiililaitteesi asetusta, joka muulla tavoin vaarantaisi biometristen tietojesi turvallisen 
käytön Biometristä todentamista varten (estämällä esimerkiksi kasvojentunnistukseen 
käytettävän ”huomiotietoisuuden”); 

h. sinun on pidettävä mobiililaitteesi turvassa ja tallessa;  
i. Kun olet kirjautunut Alipay Accountiin ja/tai Alipay Walletiin, älä jätä mobiililaitettasi valvomatta, tai 

anna kenenkään muun käyttää mobiililaitettasi; 
j. sinun on kirjauduttava ulos Alipay Accountista ja/tai Walletista, kun et enää käytä sen palveluja, ja 

huolehdittava erityisesti, ettet jätä Alipay Walletia auki taustalle, kun olet kirjautuneena muihin 
sovelluksiin (esimerkiksi muiden sovellusten monikäytön tai käytön ajaksi); 

k. sinun on noudatettava kaikkia mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän valmistajan tarjoamia 
turvallisuustoimenpiteitä, jotka soveltuvat Alipay Accountin ja/tai Alipay Walletin käyttöön tai 
mobiililaitteeseesi;  
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l. ryhdyt kohtuullisiin ja riittäviin varotoimiin skannataksesi mobiililaitteesi virusten tai muiden haitallisten 
ominaisuuksien varalta; 

m. varmistat niiden sisäänkirjautumistunnustesi (mukaan lukien mahdollisen käyttäjätunnuksen ja salasanan) 
turvallisuuden, joita käytät rekisteröidäksesi biometriset tietosi mobiililaitteellesi; 

n. saatat joutua vastuuseen Alipay Accountin ja/tai Alipay Walletin kautta tehdyistä luvattomista 
Maksutapahtumista ja/tai muista Alipay Accountilla ja/tai Alipay Walletilla tehdyistä toimista, jos et ole 
pitänyt mobiililaitettasi turvassa ja tallessa ja noudattanut kulloinkin suosittelemiamme varotoimia, 
mukaan lukien näissä Ehdoissa mainitut varotoimet, tai jos mobiililaitteellesi tallennetut biometriset 
tiedot eivät ole omiasi, jos olet aktivoinut tällaisen todentamismenetelmän mobiililaitteellasi ja Alipay 
Accountissasi ja/tai Alipay Walletissasi; ja 

o. jos tiedät tai epäilet jonkun muun syöttäneen biometrisiä tietojaan sinun mobiililaitteellesi taikka jos 
mobiililaitteesi katoaa tai varastetaan, sinun on ilmoitettava meille siitä viipymättä soittamalla kulloinkin 
antamaamme numeroon. 

4. Biometristä todentamista ei saa käyttää millään laitteella tai missään käyttöjärjestelmässä, jota on muokattu 
mobiililaitteen tai käyttöjärjestelmän toimittajan tukemien tai takaamien kokoonpanojen ulkopuolella. Tähän 
lukeutuvat niin sanotut ”jailbreikatut” tai ”rootatut” laitteet. Jailbreikattu tai rootattu laite tarkoittaa laitetta, 
joka on vapautettu mobiilipalvelujesi toimittajan ja puhelimen valmistajan asettamista rajoituksista ilman 
heidän hyväksyntäänsä. Biometrisen todentamisen käyttö jailbreikatulla tai rootatulla laitteella voi vaarantaa 
turvallisuuden ja johtaa vilpillisiin tapahtumiin. Jos käytät Biometristä todentamista jailbreikatulla tai rootatulla 
laitteella, teet näin vain omalla riskilläsi eikä Alipay ole vastuussa mistään sinulle tällaisen käytön seurauksena 
aiheutuvasta haitasta tai seuraamuksesta. 

5. Voit kuitenkin kirjautua Alipay Walletiisi ja/tai Alipay Accountiisi, ja tämän ohella suorittaa tapahtumia 
Alustaoperaattorin verkkosivustolla, käyttämällä Alipay Account ja/tai Alipay Wallet -käyttäjätunnustasi ja 
salasanaasi ja/tai muita kulloinkin tarjoamiamme todentamismenetelmiä. 

6. Aina kun Alipay Account ja/tai Alipay Wallet havaitsee biometristen tietojen käyttöä siltä mobiililaitteelta, 
jolta olet rekisteröitynyt Biometriseen todentamisen Sallittuja käyttötarkoituksia varten (mukaan lukien 
Maksutapahtumien valtuutukseen tai muihin Alipay Accountin ja/tai Alipay Walletin tarjoamiin toimintoihin), 
sinun katsotaan kirjautuneen Alipay Accountiin ja/tai Alipay Walletiin ja/tai käyttäneen sitä ja/tai antaneen 
meille määräyksen Maksutapahtuman tai muiden toimintojen suorittamiseksi, kulloinkin mahdollisesti 
vaatimiemme lisätodentamismenetelmien mukaisesti.  

7. Vahvistat, että Alipay suorittaa todentamisen mobiililaitteessasi olevan biometrisen todentamismoduulin 
rajapinnan avulla ja että suostut todentamisprosessiin. Ymmärrät, että mobiililaitteessasi oleva biometristen 
tietojen todentamismoduuli ei ole Alipayn tarjoama emmekä me anna mitään vakuutusta tai vastaa 
mobiililaitteessasi olevan biometristen tietojen todentamistoiminnon turvallisuudesta tai siitä, toimiiko se 
laitteen valmistajan esittämällä tavalla. 

8. Voit poistaa Biometrisen todentamisen käytöstä milloin tahansa Alipay Accountin ja/tai Alipay Walletin 
asetuksista, kun olet kirjautunut sisään. 

9. Jos ilmoitat meille, että biometriset tietosi ovat vaarantuneet, saatamme pyytää sinua rekisteröimään 
biometriset tietosi uudestaan tai lopettamaan Biometrisen todentamisen käytön. 

10. Vahvistat ja hyväksyt sen, että Biometrista todentamisen varten biometristen tietojesi käyttö ja käsittely 
tapahtuu vain mobiililaitteellasi ja sen käyttöjärjestelmässä eikä meillä tai Alipay Accountilla ja/tai Alipay 
Walletilla ole pääsyä biometrisiin tietoihisi.  

11. Ymmärrät tarpeen suojata mobiililaitteesi, ja olet vastuussa kaikesta mobiililaitteesi käytöstä (riippumatta 
siitä, tapahtuuko se luvallasi vai ei) Biometrisen todentamisen yhteydessä. 

12. Alipay Europe Accountin käyttöehdoissa tai Alipay Wallet -palvelun käyttöehdoissa (soveltuvin osin) 
mainittujen vastuuvapauslausekkeiden lisäksi ja niitä poislukematta: 
a. Emme vastaa mistään biometristen tietojen todentamisen käyttöönottoon ja käyttöön käytettyjen tai 

tarvittavien ulkoisten menettelytapojen, menetelmien tai viestintäkeinojen aiheuttamista välittömistä 
tai välillisistä vahingoista, sillä nämä menettelytavat, menetelmät ja keinot perustuvat pääasiassa 
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laitteen valmistajan tai laitteessa käytettävien ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien valmistajien 
valintoihin ja toteutuksiin. 

b. Emme vastaa tai takaa sitä, että Biometrinen todentaminen olisi aina käytettävissä tai että se toimii 
kaikissa sähköisissä laitteissa, ohjelmistoissa tai infrastruktuureissa. 

c. Me ja konserni- ja osakkuusyhtiömme emme vastaa lain sallimissa enimmäisrajoissa mistään haitasta, 
vaatimuksesta, kuluista, kustannuksista tai vahingosta, joka sinulle aiheutuu tai sinuun kohdistuu 
Biometrisen todentamisen käytön tai käytön yrityksen yhteydessä taikka määräyksistäsi taikka 
Biometrisen todentamisen kautta tai sen yhteydessä tehdyistä luvattomista tapahtumista tai toimista, 
ja myönnät kantavasi kaikki edellä mainittuihin liittyvät riskit. 

d. Sitoudut korvaamaan meille kaikki määrältään kohtuulliset ja mistä tahansa syystä johtuvat 
seuraamukset, vaatimukset, kanteet, menetykset, vahingot ja kulut (mukaan lukien korvauksiin 
perustuvat oikeudenkäyntikulut) (pois lukien omasta laiminlyönnistämme tai väärinkäytöksestämme 
aiheutuvat välittömät vahingot), joita meille voi kohtuudella aiheutua sen seurauksena, että olemme 
tarjonneet sinulle Biometristä todentamista ja että olet käyttänyt Biometristä todentamista 
epäasiallisella tavalla tai rikkonut näitä Ehtoja. 

13. Voimme tehdä muutoksia näihin Ehtoihin, jos laissa, viranomaismääräyksissä tai oikeuskäytännössä, 
markkinakäytännössä tai -olosuhteissa, Biometrisen todentamisen toiminnallisuudessa tai Alipayn 
liiketoiminnan vaatimuksissa tapahtuu muutoksia tai jotta voimme varmistaa sovellettavan lain tai 
viranomaismääräysten noudattamisen, julkaisemalla päivitetyn version Ehdoista Alustaoperaattorin 
verkkosivustolla. Ilmoitamme näistä muutoksista Alustaoperaattorin verkkosivuston kautta. Nämä 
muutokset astuvat välittömästi voimaan, ellemme ilmoita sinulle toisin.  Jos et halua hyväksyä kyseisiä 
muutoksia, voit poistaa Biometrisen todentamisen käytöstä Alipay Accountissasi ja/tai Walletissasi ennen 
muutosten voimaantuloa.   

14. Nämä Ehtoja sovelletaan rinnakkain soveltuvin osin Alipay Europe Account -käyttöehtojen ja Ali Europe 
Consumer Wallet -käyttöehtojen kanssa (käyttöehdot ovat saatavilla 
https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/grbv2q7a  ja 
https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/bnt0sw) . 

 

Määritelmät 

"Alipay Account" määritellään sen mukaisesti kuin se on määritelty Alipay Europe -käyttöehdoissa.  

"Alipay Wallet" määritellään sen mukaisesti kuin se on määritelty Alipay Consumer Wallet -

käyttöehdoissa. 

"Alustaoperaattorin verkkosivusto" tarkoittaa verkkosivustoa tai mobiilisovellusta, jonka kautta 

hyödykkeitä tai palveluita voidaan ostaa AliExpress -konserniyhtiöiltä ja jonka kautta voidaan myös 

esimerkiksi rekisteröityä Alipay Accountin ja/tai Alipay Walletin käyttäjäksi ja ottaa kyseiset palvelut 

käyttöön.  

https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/grbv2q7a
https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/bnt0sw

