Privacy protocol voor Urios-gebruikers | Datamigraties
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Overig:

Urios als Verwerker | Uitvoeren van een datamigratie
Cliënten en/of alle andere partijen die betrokken zijn bij de dossiers van
het betreffende advocatenkantoor en waarvan data is ingevoerd in het
pakket.
• NAW-gegevens
• Contactgegevens waaronder e-mail en/of telefoonnummers
• BSN of Vreemdelingennummer
• Geboortedata
• Burgerlijke staat
• Financiële gegevens
• Medische gegevens
• Overige Algemene en/of bijzondere persoonsgegevens
Het uitvoeren van een datamigratie van het oude pakket naar Urios met
als resultaat dat zoveel mogelijk data die is ingevoerd in het oude pakket
wordt overgezet naar een Urios database zodat de gebruiker deze data
niet opnieuw hoeft in te voeren.
• Eenmalig zal een kopie of back-up van de volledige database uit
het oude pakket wordt door Urios ontvangen. Hier wordt ook weer
een kopie door Urios van gemaakt en deze wordt gemigreerd naar
een Urios database.
• De data zoals deze feitelijk is ingevoerd door de gebruiker wordt
niet aangepast, alleen de weergave.
• Het originele back-up bestand staat opgeslagen in de digitale
klantmap op onze eigen server. Deze map is voorzien van
encryptie dat ongedaan gemaakt kan worden met een
wachtwoord.
• De back-up van de lokale Urios server staat opgeslagen bij Cloud 2,
via RFC IT, een Nederlandse B.V. die haar data primair in
Nederland opslaat en nooit buiten de EER.
• Waar de nieuwe Urios database komt te staan hangt van de
gebruiker af. Dit kan op een lokale PC of server zijn, op de Urios
Cloud Database server of bij een door de gebruiker gekozen cloud
provider.
Het originele back-up bestand dat is ontvangen wordt tot maximaal drie
maanden na het uitvoeren van de migratie bewaard, waarna deze wordt
verwijderd tenzij de klant aangeeft dat dit bestand langer bewaard
moet/mag worden.
De gebruiker verleent toestemming voor deze verwerking door dit aan te
geven op het Urios Bestelformulier, wat door de nieuwe klant ondertekend
wordt en door zelf, of via de systeembeheerder, de data aan te leveren dat
gemigreerd moet worden.
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