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Meldplicht Datalekken
wanneer is er sprake van een datalek?

De vraag

De oplossing

Sinds 1 januari 2016 geldt in Nederland de meldplicht datalekken.
Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere
organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken
moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ook nadat de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van kracht is gegaan op 25 mei 2018, blijft de meldplicht
datalekken geldig.

Kortom, om te bepalen of een beveiligingsincident een datalek is
moet je jezelf twee vragen stellen:

Maar wanneer is er sprake van een datalek? Bij een datalek
wordt vaak alleen gedacht aan het op straat komen te liggen van
data als gevolg van een inbreuk door hackers. Maar er is in meer
gevallen sprake van een datalek. Belangrijk dus om helder te
hebben wanneer je te maken hebt met een datalek.

1.	Zijn de gegevens blootgesteld aan verlies of aan
onrechtmatige verwerking? Is het antwoord op één van deze
beide vragen ‘ja’ stel jezelf dan een tweede vraag:
2.	Kan ik redelijkerwijs uitsluiten dat er daadwerkelijk
persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn
verwerkt? Wanneer je dat niet kunt uitsluiten, is er sprake van
een datalek.
Pas als er is vastgesteld dat er een datalek is opgetreden, kun
je bepalen of je het lek ook daadwerkelijk moet melden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.

De uitdaging
Een datalek komt voort uit een beveiligingsincident. Een
beveiligingsincident is bijvoorbeeld een incident waarbij
een USB-stick is kwijtgeraakt, een laptop gestolen is, er een
inbreuk door een hacker heeft plaatsgevonden of wanneer er
onbedoeld wachtwoorden aan derden zijn verspreid. Maar niet
alle beveiligingsincidenten leiden tot een datalek. De uitdaging
voor jouw organisatie zit hem dus in het beoordelen of een
plaatsgevonden beveiligingsincident een datalek is of niet.
Je kunt vaststellen dat een beveiligingsincident, dat heeft
plaatsgevonden een datalek is wanneer data óf verloren is
gegaan óf is blootgesteld aan onrechtmatige verwerking. Onder
onrechtmatige verwerking valt onder andere het aanpassen en/
of veranderen van data door derden die normaliter geen toegang
tot de gegevens hebben. Verlies van data kan optreden wanneer
er bijvoorbeeld brand uitbreekt in het datacentrum waar de
Cloud-server staat en je geen back-up hebt van de gegevens. Een
datalek kan dus op verschillende manieren veroorzaakt worden:
	door een kwijtgeraakte USB-stick;
	door een gestolen laptop;
	door gestolen dossiers;
	door een inbraak van een hacker;
	door een malware-besmetting;
	of door een calamiteit.

Hoe meld je een datalek?
Een datalek meld je bij het meldloket datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens: datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Meer informatie over het melden van een datalek vind je op onze
website: www.mindyourstep.info/kennisbank.

