PinkRoccade Samenlevingszaken
Ben jij klaar voor de AVG? Wij helpen je!
Op 25 mei 2018 komt weer een nieuwe wet in gemeenteland, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet
zorgt ervoor dat we een aantal processen moeten aanpassen. Wij hebben voor jou een overzicht gemaakt waarmee wij de veranderingen
in deze processen ondersteunen. Vink jouw gekozen producten hieronder aan.

1. Omzetten BSN naar klantnummer

Je gebruikt nu het BSN om klanten op te roepen in CiVision Samenlevingszaken. Dit BSN is een uniek nummer. Je haalt personen snel en gemakkelijk
op. Met de komst van de AVG mag het BSN straks niet meer gebruikt worden als administratienummer. Wij verzorgen dit graag voor je. Uiteraard
testen we of alles naar behoren werkt. Dit product kost je eenmalig €5.500,-.

2. Aanpassen BSN in onderwijs
Binnen onderwijs werk je standaard met het BSN van een jeugdige. Dit mag straks niet meer en dit kunnen wij voor je oplossen. Hiervoor zetten wij
in de programmatuur van CiVision Samenlevingszaken dit BSN-nummer om naar een klantnummer. Zo is jouw gemeente AVG-proof! Dit product kost
je eenmalig €2.000,- en jaarlijks €500,-.

3. Kopiëren testomgeving
PinkRoccade Samenlevingszaken kopieert sinds 1 januari 2018 geen testomgevingen meer. Onder de nieuwe AVG mogen we geen kopieslag meer
maken van productie naar testomgeving. Het is van belang dat je na het testen weer de testomgeving anonimiseert. Ook dit regelen we voor je! Zo
voldoen we aan de AVG. Dit product kost je eenmalig €1.175,- en jaarlijks €250,-.

4. Anonimiseren testomgeving
Je mag straks niet meer testen met data uit de productieomgeving. Na je tests maak je de testomgeving weer anoniem. De testomgeving bevat dan
geen gegevens meer van personen. Denk hierbij aan adressen, geboortedata, namen en bankrekening-nummers. Wij zetten dit voor jouw gemeente
om! Hierdoor zijn de personen in jouw testomgeving niet meer te herleiden naar een echte burger. Zo voldoe jij aan de AVG wetgeving. Wij
anonimiseren de hele testomgeving. Dit product kost je eenmalig €2.000,-.

5. Security healthcheck
Heb jij alles onder controle? Wij helpen je bij het AVG-proof maken van CiVision Samenlevingszaken en iSamenleving. Is het wachtwoordbeleid wel
in orde? Zijn alle koppelingen wel veilig? Is de toegang tot de database vergrendeld? Zaken waar je niet elke dag aan denkt. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden. Daarom voeren wij een complete securitycheck uit. Wij vertellen je graag meer bij een intake bij jou op locatie. Deze intake kost je
eenmalig €500,- . Op basis hiervan maken we aanvullende afspraken.

6. Koppelingenkaart datastromen
Je bent verplicht om de datastromen in je gemeente in kaart te brengen. Met wie wissel je gegevens uit? Welke gegevens zijn dat? Een flinke klus,
waar we je graag bij helpen! We bieden je een koppelingenkaart aan. Alle uitgaande en inkomende datastromen staan beschreven. Je krijgt van ons
de koppelingenkaart met de huidige gegevens. Je kan de kaart zelf aanpassen bij veranderingen. Dit product kost je eenmalig €2.500,-.

7. Recht op inzage en archiveren in CiVision Samenlevingszaken
Een burger vraagt straks om zijn gegevens. Hij meldt zich om zijn gegevens in te zien. Wij zorgen ervoor dat dit straks kan met één druk op de knop.
Dat scheelt een hoop zoek- en verzamelwerk! Zijn de gegevens van de burger niet meer relevant? Dan kan je die straks eenvoudig archiveren. Dit
voorkomt ongewenst raadplegen of gegevensmisbruik binnen jouw gemeente. Dit product kost je eenmalig €2.000,- en jaarlijks €500,-.

8. Auditlog module iSamenleving
Wil je inzien wie welk dossier heeft geopend? Dat kan! In iSamenleving krijg je de mogelijkheid om te zien wie op welk moment een dossier heeft
geraadpleegd. Hiervoor gebruik je de auditlog. Je controleert het gedrag van eindgebruikers op ongewenst raadplegen. We laten je graag in een
demo zien hoe dit werkt. Dit product kost je eenmalig €1.175,- en jaarlijks €250,-.

Wij bieden ook een AVG packagedeal! Dit pakket bevat:
Omzetten BSN naar klantnummer
Anonimiseren testomgeving
Koppelingenkaart datastromen
Recht op inzage en archiveren in CiVision Samenlevingszaken
Dit pakket kost je eenmalig €7.500,- en jaarlijks €500,-.

Advies nodig bij het kiezen van onze producten zodat jouw gemeente AVG-proof is? Neem even contact
op met je accountmanager.

PinkRoccade Samenlevingszaken
Tevreden met jouw keuze om AVG-proof te worden? Als je akkoord gaat met de offerte gaan wij graag voor je aan de
slag! Als je dit hoofdstuk ondertekent, geef je officieel toestemming voor het uitvoeren van de opdracht. Wij leveren alle
diensten en producten die in deze offerte staan beschreven. Tevens ga je akkoord met onze voorwaarden. Zet in dat
geval je handtekening en stuur dit hoofdstuk (digitaal) aan mij retour. Dan zorgen wij voor de rest! Alvast bedankt.

Facturatie eenmalige bedragen

De kosten van de eenmalige investering worden na ondertekening van deze offerte in rekening gebracht.

Facturatie jaarlijkse bedragen
Op het moment dat je deze offerte tekent ontvang je van ons een factuur met eerder genoemde bedragen. Het jaarlijks onderhoudsbedrag is voor
het gehele resterende kalenderjaar. Dit wordt gefactureerd vanaf de eerste inrichtingsdag van de programmatuur of uiterlijk 2 maanden na
opdrachtverstrekking. Vanaf 1 januari betaal je elk jaar, aan het begin van het jaar het volledige jaarlijkse onderhoudsbedrag.

Looptijd overeenkomst

Wij sluiten met jouw gemeente een overeenkomst voor minimaal 4 jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de overeenkomst zonder nadere
kennisgeving telkens stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de initiële looptijd.

Annulering dienstverlening

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden spreken wij een datum met je af. Komt dit achteraf toch niet goed uit? Dan kan je deze afspraak kosteloos
annuleren als je meer dan 14 dagen vóór de afgesproken datum annuleert. Als dit niet het geval is betaal je de volgende annuleringskosten:
o Annuleer je binnen 14 dagen tot 1 week vóór de afgesproken datum? Dan betaal je 50% van de kosten.
o Annuleer je binnen minder dan 1 week vóór de afgesproken datum? Dan betaal je 100% van de kosten.
De annulering is pas definitief als wij deze hebben bevestigd.

Voor akkoord
Gemeente/organisatie:

..................................................................................................

Naam:

..................................................................................................

Functie:

..................................................................................................

Telefoon:

..................................................................................................

E-mailadres:

..................................................................................................

Datum:

..................................................................................................

Handtekening:

..................................................................................................

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van PinkRoccade Local Government van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze
website: http://www.pinkroccadelocalgovernment.nl/algemene-voorwaarden. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaar je de algemene
voorwaarden van PinkRoccade Local Government te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan.
Toepasselijkheid van andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

