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 Privacybeleid – Algemene Verordering Gegevensbescherming 

	 A AN 	 : 		Algemeen	Bestuur,	werkgroep	SJeM4Kids,	werkgroep	SJeM4Teens	
	 V AN 	 : 		Secretaris	 	 D A TUM 	 : 	 		10	Mei	2018	

 
1:	Met	welk	doel	worden	persoonsgegevens	in	een	bestand	bewaard?	
	
Ter	 ondersteuning	 van	 (bestuurlijke)	 activiteiten	 worden	 persoonsgegevens	 vastgelegd	 door	 SJeM	
met	als	doel	te	kunnen	voldoen	aan	de	uitvoering	van	haar	bestuurlijke	taken	en/of	het	beschikken	
over	persoonsgegevens	betreffende	deelnemers	 aan	haar	 activiteiten	en/of	persoonsgegevens	 van		
ouders	en/of	andere	wettelijke	vertegenwoordigers.	
	
2:	Wie	binnen	de	organisatie	zijn	verantwoordelijk	voor	de	bescherming	van	persoonsgegevens?	
	
De	primaire	verantwoordelijkheid	voor	de	bescherming	van	de	persoonsgegevens	is	een	taak	van	het	
dagelijks	bestuur.	
	
De	 vastlegging	 van	 persoonsgegevens	 voor	 bestuurlijke	 doeleinden	 (o.a.	 contact	 gegevens	 van	
bestuurders,	 commissies,	 sponsoren	 en	 betrokken	 instanties	 bij	 de	 organisatie	 van	 activiteiten)	
gebeurd	door	de	secretaris	van	het	Algemeen	bestuur	in	samenwerking	met	de	sponsorcommissie.	
	
De	vastlegging	van	persoonsgegevens	voor	haar	activiteiten	(o.a.	persoonsgegevens	van	deelnemers	
en/of	 persoonsgegevens	 van	 ouders	 en/of	 andere	 wettelijke	 vertegenwoordigers)	 gebeurd	 door	
leden	van	de	SJeM4Kids	en	SJeM4Teens	werkgroepen.	
	
3:	Welke	persoonsgegevens	worden	in	het	bestand	opgenomen,	is	daar	een	overzicht	van?		
	
In	 bijlage	 A	 vindt	 U	 een	 volledige	 overzicht	 van	 persoonsgegevens	 welke	 door	 SJeM	 worden	
vastgelegd.	
	
4:	Worden	 er	 bijzondere	 persoonsgegevens	 bewaard?	 En	 welke	 wettelijke	 uitzonderingsregel	 is	
van	toepassing?	
	
Ter	 ondersteuning	 van	 activiteiten	 wordt	 	 gevraagd	 om	 bijzondere	 persoonsgegevens.	 Deze	
bijzondere	persoonsgegevens	worden	gevraagd,	om	eventueel	meer	specifieke	informatie	te	kunnen	
doorspelen	aan	bevoegde	 instanties	 (EHBO	en/of	 artsen)	bij	 calamiteiten.	Het	betreft	bijvoorbeeld	
informatie	 omtrent	 medicijn	 gebruik,	 allergieën	 en/of	 andere	 gezondheidskenmerken.	 Deze	
informatie	kan	derhalve	gebruikt	worden	door	hiertoe	bevoegde	personen	bij	het	bepalen	van	juiste	
behandeling,	wanneer	er	zich	onverhoopt	een	calamiteit	voordoet	gedurende	een	activiteit.	
	
Het	 vertrekken	 van	 deze	 bijzondere	 persoonsgegevens,	 door	 ouders	 en/of	 wettelijke	
vertegenwoordigers,	 gebeurd	 uitsluitend	 op	 vrijwillige	 basis	 en	 men	 wordt	 niet	 verplicht	 deze	 te	
geven.	Wanneer	 deze	 bijzondere	 persoonsgegevens	 wel	 verstrekt	 worden,	 zullen	 deze	 uitsluitend	
gebruikt	 worden,	 wanneer	 de	 specifieke	 situatie	 hierom	 vraagt.	 De	 bijzondere	 persoonsgegevens	
zullen	na	afloop	van	de	activiteit	verwijderd	worden.	
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5:	Hoe	worden	de	personen	geïnformeerd	over	welke	persoonsgegevens	worden	bewaard?	
	 	 						
SJeM	maakt	via	haar	website	www.jeugdwerkmariaheide.nl	melding	van	haar	verplichtingen	rondom	
de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming.	Daarnaast	 zal	 bij	 het	 verstrekken	 van	bijzondere	
persoonsgegevens	door	ouders	en/of	wettelijke	vertegenwoordigers,	 specifiek	gewezen	worden	op	
de	verplichting	welke	SJeM	heeft	omtrent	het	gebruik	van	bijzondere	persoonsgegevens	en	dat	deze	
informatie	uitsluitend	gebruikt	zal	worden	door	hiertoe	bevoegde	personen	tijdens	de	activiteit,	mits	
de	situatie	hierom	vraagt.	
	
6:	Wat	is	er	geregeld	voor	personen	om	hun	eigen	persoonsgegevens	in	te	zien?	
	
Middels	een	schriftelijk	verzoek	aan	het	Algemeen	Bestuur	 is	het	mogelijk	dat	personen	hun	eigen	
persoonsgegevens	in	kunnen	zien.	Deze	inzage	zal	gebeuren	onder	supervisie	van	een	van	leden	van	
het	dagelijks	bestuur	(voorzitter,	secretaris	en/of	penningmeester).	
	
7:	Hoe	worden	de	persoonsgegevens	bewaard?	
	
De	persoonsgegevens	worden	primair	 vastgelegd	op	een	Cloud	 computer.	Hiertoe	heeft	 SJeM	een	
specifiek	 ingerichte	 data-share	 omgeving	 te	 weten	 Google	 Drive	 (Cloud).	 De	 toegang	 tot	 deze	
omgeving	 wordt	 beheerd	 door	 de	 secretaris.	 Binnen	 deze	 omgeving	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	
specifieke	mappen	welke	uitsluitend	toegankelijk	zijn	voor	 leden	welke	hiertoe	gemachtigd	zijn,	ter	
ondersteuning	van	uitvoering	van	haar	taken	(zie	bijlage	B).	
	
Ter	 ondersteuning	 van	 de	 activiteiten	 is	 het	 mogelijk	 dat	 een	 fysieke	 lijst	 met	 persoonsgegevens	
gebruikt,	 deze	 wordt	 beheerd	 door	 het	 lid	 welke	 belast	 is	 met	 de	 organisatie	 van	 betreffende		
activiteit	en/of	specifieke	taak.	De	persoonsgegevens	zullen	nimmer	gedeeld	worden	met	personen	
welke	 niet	 als	 lid	 aan	 de	 SJeM	 verbonden	 zijn.	 In	 uitzonderlijke	 situaties	 zal	 een	 lid	 bepaalde	
gegevens	aan	een	bij	een	SJeM	activiteit	betrokken	vrijwilliger	overhandigen	om	ervoor	te	zorgen	dat	
deze	 een	 juist	 invulling	 kan	 geven	 aan	 zijn/haar	 taken	 (een	 voorbeeld	 kan	 zijn:	 verstrekken	 van	
allergie	gegevens	bij	horeca	activiteiten	 tijdens	bouwdorp	of	 verstrekken	van	medicijn	gebruik	aan	
EHBO	medewerkers).	
	
8:	 Zijn	 er	 kopieën	of	wordt	 er	 een	back-up	van	het	 gegevensbestand	gemaakt	 en	hoe	wordt	die	
bewaard?	
	
Voor	 continuïteit	 van	 de	 SJeM	 wordt	 door	 specifieke	 leden	 een	 lokale	 schijf-kopie	 gebruikt.	 Als	
voorbeeld:	De	secretaris	beschikt	over	een	volledige	schijf	kopie	van	de	Google	Drive	(Cloud),	mocht	
in	het	onverhoopte	geval	de	gemeenschappelijke	data-sharing	omgeving	niet	toegankelijk	zijn.	Deze	
informatie	is	uitsluitend	toegankelijk	op	een	specifiek	account	op	een	lokale	computer.	
	
De	bewaartermijn	van	persoonsgegevens	 is	maximaal	2	 jaar	na	afloop	van	de	activiteit.	Bijzondere	
persoonsgegevens	 worden	 bewaard	 voor	 de	 periode	 vanaf	 eerste	 aanmelding	 voor	 betreffende		
activiteit	waarbij	bijzondere	persoonsgegevens	nuttig	kan	zijn	(bijvoorbeeld	Bouwdorp)	en	zullen	na	
afloop	van	de	activiteit	verwijderd	worden.	
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9:	Welke	maatregelen	 heeft	 de	 organisaties	 genomen	 om	 te	 voorkomen	 dat	 andere	 onbedoeld	
persoonsgegevens	kunnen	inzien?	
	
SJeM	maakt	 gebruikt	 van	een	beveiligende	data-share	omgeving,	welke	uitsluitend	 ter	beschikking	
gesteld	 wordt	 aan	 hiertoe	 gemachtigde	 leden.	 Een	 lid	 heeft	 uitsluitend	 toegang	 middels	 een	
persoonlijk	gebruikersnaam	en	toegangscode.	
	
Daarnaast	 worden	 alle	 bestanden	 met	 persoonsgegevens	 beschermd	 met	 het	 instellen	 van	 een	
specifiek	 wachtwoord	 welke	 door	 het	 verantwoordelijke	 lid	 welke	 het	 bestand	 beheerd	 bepaald	
wordt	 en	 zal	 ervoor	 zorg	 dragen	 dat	 deze	 uitsluitend	 verstrekt	 wordt	 aan	 leden	 welke	 voor	 de	
uitvoering	van	haar	verantwoordelijkheid	en/of	taken	beschikking	dient	te	hebben	over	betreffende	
persoonsgegevens.	
	
10:	Wie	binnen	de	SJeM	organisatie	hebben	toegang	tot	de	bestanden	met	de	persoonsgegevens?	
	
In	principe	is	het	mogelijk	dat	ieder	lid	van	de	SJeM	toegang	kan	hebben	tot	persoonsgegevens	mits	
dit	 noodzakelijk	 is	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 haar	 taak.	 De	 beheerder	 van	 het	 bestand	 met	
persoonsgegevens	ziet	toe	dat	deze	informatie	uitsluitend	wordt	gedeeld	met	de	leden,	welke	deze	
informatie	nodig	hebben.	
	
11:	Is	er	een	functionaris	voor	de	gegevensbescherming	in	de	organisatie?	
	
SJeM	 heeft	 geen	 specifieke	 functionaris	 voor	 de	 gegevensbescherming.	 De	 secretaris	 is	 primair	
aanspreekpunt	voor	gegevensbescherming	voor	SJeM.	Het	dagelijks	bestuur	ziet	toe	op	juist	gebruik	
van	(bijzondere)	persoonsgegevens	binnen	de	SJeM.	
	
12:	Zijn	er	afspraken	gemaakt	met	externe	partijen	die	de	persoonsgegevens	verwerken,	is	er	een	
verwerkersovereenkomst?	
	
Niet	 van	 toepassing.	 SJeM	 heeft	 geen	 afspraken	 met	 externe	 partijen	 over	 het	 leveren	 van	
persoonsgegevens.	
	
13:	 Worden	 er	 overeenkomsten	 afgesloten	 met	 derden	 die	 de	 persoonsgegevens	 gebruiken	 en	
staat	daar	in	dat	de	bestanden	na	gebruik	vernietigd	worden?	
	
Niet	 van	 toepassing.	 SJeM	 heeft	 geen	 overeenkomsten	 gesloten	 met	 derden	 welke	
persoonsgegevens	gebruiken.	
	
14:	Heeft	een	de	organisatie	een	procedure	opgesteld	voor	het	melden	van	datalekken,	en	staat	
die	op	papier?	
	
Zie	bijlage	C	–	Stappenplan	-	Hoe	om	te	gaan	met	datalekken?	
	
Stichting	Jeugdwerk	Mariaheide,	
22	April	2018	
	
	
Voorzitter,	 	 	 Secretaris,	
Louis	van	de	Wiel	 	 	 Stefan	de	Kort	
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Verklaring	en	definities	
	
Algemeen	Bestuur	 Algemeen	 Bestuur	 wordt	 gevormd	 door	 het	 Dagelijks	 Bestuur	 met	

aanvulling	 van	 afgevaardigden	 van	 de	werkgroepen	 en/of	 commissies	 en	
overige	bestuursleden	

Commissies	 Een	 groep	 van	 leden	welke	 gezamenlijk	 invulling	 geeft	 aan	 een	 bepaalde	
taak	en/of	functie.	SJeM	heeft	de	navolgende	commissies	

- Commissie	beheer	opslag	en	technische	commissie	
- Commissie	creativiteit	
- Commissie	fotografie	
- Commissie	horeca	
- Commissie	sport	en	spel	
- Commissie	thema	
- Sponsor	commissie	

Dagelijks	Bestuur	 Dagelijks	 bestuur	 van	 SJeM	 wordt	 gevormd	 door	 de	 Voorzitter,	
Penningmeester	en	Secretaris	

Deelnemers	 Kinderen	in	de	leeftijd	van	5	tot	en	met	17	jaar	wonend	of	schoolgaand	in	
Mariaheide	

Leden	 Personen	welke	 zich	 bereid	 stellen	 om	 voor	 een	 periode	 van	minimaal	 3	
kalender	 jaar	bij	SJeM,	als	 lid	van	bestuur,	werkgroep	en/of	commissie,	 in	
te	zetten.	

Ouder(s)	 en/of	
verzorger(s)	

Perso(o)n(en)	 welke	 verantwoordelijk	 is/zijn	 voor	 de	 dagelijkse	 zorg	 van	
een	deelnemer	van	SJeM	activiteiten	

Werkgroepen	 SJeM	heeft	een	tweetal	werkgroepen	te	weten	SJeM4Kids	en	SJeM4Teens.	
De	werkgroep	geeft	invulling,	in	samenwerking	met	de	commissies	aan	een	
of	meerdere	activiteiten	van	de	SJeM.	
SJeM4Kids	voor	kinderen	op	de	basisschool	en	SJeM4Teens	voor	kinderen	
welke	de	basisschool	hebben	verlaten	tot	en	met	17	jaar.	

(Junior-)	vrijwilligers	 Personen	welke	zich	inzetten	bij	activiteiten	van	SJeM	zonder	lid	te	zijn	van	
het	bestuur,	een	werkgroep	of	commissie.	
Wanneer	 een	 persoon	 jonger	 dan	 18	 jaar	 is	 (maar	 inmiddels	 op	 het	
voortgezet	 onderwijs	 zit)	 kan	 deze	 zich	 ook	 inzetten	 bij	 activiteiten	 van	
SJeM	als	junior	vrijwilliger.	
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Bijlage	A	–	Overzicht	bestanden	met	persoonsgegevens	
	
Bestand	Leden	SJeM	
Bestandstype:	Excel	
Beheerder:	Secretaris	

Ter	 ondersteuning	 van	 het	 bestuur	 van	 de	 stichting	 en	 organiseren	 van	
activiteiten	worden	persoonsgegevens	van	de	leden	vastgelegd.	
	
De	volgende	gegevens	worden	vastgelegd	

• Roepnaam	
• Tussenvoegsel	
• Achternaam	
• Adres	
• Huis-	nummer	
• Postcode	
• Woonplaats	
• Telefoon	
• Nummer	
• e-Mail	
• Geb.	Datum	
• Commissie	/	Bestuur	
• Functie	
• Per	datum	

 
Bestand	Sponsors	
SJeM	
Bestandstype:	Excel	
Beheerder:	Secretaris	

Ter	ondersteuning	van	de	taken	en	activiteiten	van	de	sponsor	commissie	
wordt	 door	 het	 algemeen	 bestuur	 persoonsgegevens	 van	 de	 sponsoren	
vastgelegd.	
	
De	volgende	gegevens	worden	vastgelegd	

• Soort	Sponsor	(Financieel	/	Natura)	
• Referentie	
• Contact	Sponsorcommissie	
• Vermelding	op	sponsorbord	
• Website	
• email	
• Contact	persoon	
• Adres	
• Postcode	
• Plaats	
• Telefoon	
• Sponsoring	in	natura	
• Sponsor	in	euro	
• Periode	
• Datum	ingang	
• Factuur	nummer	
• Afwijkend	bezoekadres	(wanneer	van	toepassing)	
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Bestand	Deelnemers	
Activiteit	(o.a.	
Bouwdorp)	
Bestandstype:	Excel	
Beheerder:	SJeM4Kids	

Ter	ondersteuning	van	de	 taken	en	activiteiten	van	werkgroep	SJeM4Kids	
worden	 persoonsgegevens	 van	 de	 deelnemers	 aan	 de	 activiteiten	
vastgelegd.	
	
De	volgende	gegevens	worden	vastgelegd	
	
Informatie	over	de	deelnemer	

• Naam	(roepnaam	en	achternaam)	
• Bouwdorp	groep	
• Geboortedatum	
• Adres	(straatnaam,	huisnummer)	
• Postcode	
• Woonplaats	
• Basisschool	
• Groep	

	
Informatie	over	Ouder	/	Wettelijke	vertegenwoordiger	1	

• Naam	(roepnaam	en	achternaam)	
• Relatie	tot	het	kind	
• Telefoonnummer	(voor	noodgevallen)	
• E-mail	adres	
• Ik	sta	toe	dat	SJeM	mij	op	de	hoogte	houdt	over	haar	activiteiten?	

(Ja/Nee)	
	
Informatie	over	Ouder	/	Wettelijke	vertegenwoordiger	2	

• Naam	(roepnaam	en	achternaam)	
• Relatie	tot	het	kind	
• Telefoonnummer	(voor	noodgevallen)	
• E-mail	adres	
• Ik	sta	toe	dat	SJeM	mij	op	de	hoogte	houdt	over	haar	activiteiten?	

(Ja/Nee)	
	
Bijzondere	persoonsgegevens	(niet	verplicht	om	te	verstrekken)	

• Heeft	deelnemer	last	van	allergieën?	Zo	ja,	welke?	
• Gebruikt	deelnemer	medicijnen?	Zo	ja,	welke?	
• Heeft	deelnemer	beperkingen	met	betrekking	tot	het	dieet?	Zo	ja,	

welke?	
	

	
Bestand	Vrijwilligers	
Bestandstype:	Excel	
Beheerder:	SJeM4Kids	

Ter	ondersteuning	van	de	 taken	en	activiteiten	van	werkgroep	SJeM4Kids	
worden	 persoonsgegevens	 van	 vrijwilligers	 bij	 de	 uitvoering	 van	
activiteiten	vastgelegd.	
	
De	volgende	gegevens	worden	vastgelegd	

• Naam	(roepnaam	en	achternaam)	
• Woonadres	(straatnaam	en	huisnummer)	
• Postcode	en	woonplaats	
• Telefoonnummer	(mobiel	en/of	vast)	
• E-mail	adres	
• Geboortedatum	
• EHBO	(Diploma	Ja/Nee)	
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Bijlage	B	–	Toegangslijst		Google	Drive	(Cloud)	
	
Google	Drive	Map	 Toegang	

Beheerder	 Lezen	/	Schrijven	
SJeM	Hoofdbestuur	 Secretaris	 Jos,	Kevin,	Louis	
SJeM	Sponsoring	 Secretaris	 Herma,	Jos,	Kevin,	Louis	
SJeM4Kids	 Secretaris	 Bianca,	Chris,	Ingrid,	Janco,	Jos,	Kevin,	Marieke,	

Shirley	
SJeM4Teens	 Secretaris	 (nog)	niet	in	gebruik	
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Bijlage	C	–	Stappenplan	–	Hoe	om	te	gaan	met	datalekken?	
	
STAP	1:	Stel	vast	of	er	daadwerkelijk	sprake	is	van	een	datalek	
	
Allereerst	 is	 het	 zaak	 om	 vast	 te	 stellen	 of	 een	 datalek	 daadwerkelijk	 heeft	 plaatsgevonden.	 Er	 is	
sprake	van	een	datalek	wanneer	persoonsgegevens:	
	

• al	 dan	 niet	 met	 opzet	 zijn	 gestolen	 of	 zijn	 kwijtgeraakt.	 Denk	 daarbij	 bijvoorbeeld	 aan	
verlies	 van	 een	mobiele	 schijf	 of	USB-drive	met	 privacygevoelige	 data	 op	 straat	 of	 in	 de	
trein.	 Maar	 bijvoorbeeld	 ook	 persoonsgegevens	 die	 verloren	 gaan	 door	 brand	 is	 een	
datalek;	

• op	 een	 onrechtmatige	 manier	 zijn	 verwerkt.	 Bijvoorbeeld	 wanneer	 gevoelige	 data	 is	
opgeslagen	zonder	medeweten	of	toestemming	van	de	betrokkene;	

• gegevens	worden	ingezien	en/of	bewerkt	door	niet-bevoegd	personeel;	
• data	langer	dan	de	afgesproken	periode	zijn	bewaard,	tenzij	de	betrokkene	daar	expliciet	

toestemming	voor	gegeven	heeft;	
• langer	zijn	bewaard	dan	nuttig	voor	het	beoogde	doel,	tenzij	de	betrokkene	daar	expliciet	

toestemming	voor	gegeven	heeft	
	
Verlies,	verwerking	of	diefstal	van	andere	data	dan	persoonsgegevens	zijn	geen	datalekken.	Wanneer	
bijvoorbeeld	 broncode	 van	 door	 uw	 organisatie	 ontwikkelde	 software	 in	 handen	 komt	 van	
onbevoegd	 personeel	 of	 een	 hacker,	 dan	 spreken	we	niet	 van	 een	 datalek.	 Persoonsgegevens	 zijn	
altijd	 herleidbaar	 naar	 personen.	 Denk	 aan	 inloggegevens,	 NAW-gegevens,	 creditcardgegevens,	
medische	informatie,	data	over	geslacht,	politieke	of	seksuele	voorkeur,	persoonlijke	financiële	data	
of	bijvoorbeeld	BSN-nummers.	
	
	
Stap	2	-	Neem	maatregelen	om	een	‘actief’	lek	te	stoppen	
	
In	 sommige	 gevallen	 is	 er	 sprake	 van	 een	 ‘actief’	 datalek,	 bijvoorbeeld	 wanneer	 een	 hacker	 of	
onbevoegde	medewerker	mogelijk	nog	toegang	tot	de	data	heeft	en	nog	altijd	nieuwe	gegevens	kan	
buitmaken.	 Hackers	 blijven	 soms	 weken,	 maanden	 of	 zelfs	 jaren	 onopgemerkt	 in	 het	 netwerk	 en	
kunnen	 gedurende	 die	 tijd	 ongestoord	 data	 stelen.	 Het	 is	 dus	 cruciaal	 dat	 een	 aanval	 snel	 wordt	
gedetecteerd.	
	
Maar	ook	medewerkers	kunnen	ongeoorloofd	 toegang	hebben	 tot	gegevens	en	 zo	een	permanent	
datalek	veroorzaken.	In	alle	gevallen	is	het	uiteraard	zaak	zo	snel	mogelijk	te	handelen	en	het	gevaar	
te	mitigeren.	Bijvoorbeeld	door	het	blokkeren	van	accounts,	het	verplaatsen	van	de	data	naar	een	
veilige	 locatie	of	het	 isoleren	van	een	 indringer	 van	buitenaf.	 Schakel	professionele	hulp	 in	als	het	
eigen	team	hier	niet	toe	in	staat	blijkt.	
	
	
Stap	3	-	Verzamel	zoveel	mogelijk	informatie	
	
Het	is	van	groot	belang	om	zoveel	mogelijk	informatie	in	te	winnen	over	het	datalek.	Niet	alleen	over	
de	aard	van	het	 lek	zelf,	 zoals	hoeveel	en	welke	gegevens	precies	gelekt	zijn.	Maar	vooral	ook	wat	
daar	precies	aan	voorafging	en	hoe	het	lek	heeft	kunnen	plaatsvinden.	
	
Het	 is	 verstandig	 je	 IT	 zo	 in	 te	 richten	dat	deze	 informatie	 continu	 vanzelf	 verzameld	wordt.	Denk	
bijvoorbeeld	aan	systemen	die	 logbestanden	aanmaken	en	daarin	bestandswijzigingen	en	 transfers	
bijgehouden,	eventueel	gekoppeld	aan	gebruikers.	Zo	kun	je	eenvoudig	zien	wie	toegang	heeft	gehad	
tot	bepaalde	data	en	wat	deze	persoon	daarmee	deed.	
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Deze	 informatie	 is	 niet	 alleen	waardevol	 voor	de	eigen	organisatie,	maar	ook	 van	 groot	belang	bij	
eventueel	noodzakelijk	forensisch	onderzoek.	Bovendien	kan	een	gedetailleerd	rapport	over	het	lek	
de	 kans	 verkleinen	 dat	 de	 organisaties	 volgens	 de	 Autoriteit	 Persoonsgegevens	 nalatig	 heeft	
gehandeld.	
	
	
Stap	4	-	Meld	het	lek	indien	noodzakelijk	bij	de	Autoriteit	Persoonsgegevens	
	
We	kennen	sinds	1	januari	2016	in	Nederland	de	Meldplicht	Datalekken.	Dat	houdt	echter	niet	in	dat	
ieder	datalek	automatisch	gemeld	moet	worden.	 Je	bent	alleen	verplicht	melding	te	maken	als	het	
datalek	mogelijkerwijs	‘ernstige	gevolgen’	kan	hebben	voor	de	betrokkenen.	
	
Het	niet	melden	van	een	datalek	brengt	echter	wel	grote	 risico	 in	verborgen.	Wanneer	 je	namelijk	
een	datalek	onterecht	niet	meldt,	dan	stijgt	het	risico	op	een	forse	boete	aanzienlijk.	Die	boete	is	met	
een	 maximum	 van	 825.000	 euro	 of	 10%	 van	 de	 omzet	 niet	 kinderachtig.	 Bovendien	 kun	 je	 een	
melding	altijd	weer	intrekken,	mocht	de	schade	of	de	gevolgen	achteraf	minder	niet	ernstig	blijken.	
Daarom	adviseren	we	datalekken	toch	altijd	te	melden	en	zo	het	zekere	voor	het	onzekere	te	nemen.	
	
	
Stap	5	-	Meld	het	lek	indien	noodzakelijk	bij	de	betrokkenen	
	
Sinds	1	januari	zijn	organisaties	niet	alleen	verplicht	ernstige	datalekken	te	melden	bij	de	Autoriteit	
Persoonsgegevens,	maar	ook	in	sommige	gevallen	bij	de	betrokkenen.	Dat	zijn	in	dit	geval	de	mensen	
wier	gegevens	zijn	gelekt.	Organisaties	zijn	dit	verplicht	wanneer	een	lek	mogelijk	schadelijk	 is	voor	
de	 ‘persoonlijke	 levenssfeer’	 van	 de	 betrokkenen.	 Schade	 is	 hier	 een	 breed	 begrip:	 het	 gaat	 om	
mogelijke	schade	aan	bijvoorbeeld	het	imago,	de	privacy,	of	financiële	schade.	
	
Het	melden	van	een	lek	aan	de	betrokkenen	is	 in	vrijwel	alle	gevallen	ongunstig	voor	de	imago	van	
uw	organisatie	en/of	het	klantcontact.	Dat	mag	echter	nooit	een	argument	zijn	om	van	de	melding	af	
te	 zien.	Wees	open	en	eerlijk	over	de	 stand	van	zaken,	wuif	geen	 risico’s	weg	en	maak	geen	valse	
beloftes.	Een	datalek	 is	bovendien	zelden	een	statische	aangelegenheid.	Blijf	de	betrokkenen	actief	
informeren	als	de	ontwikkelingen	daarom	vragen.	
	
	
Stap	6	-	Neem	maatregelen	om	het	lek	in	de	toekomst	te	voorkomen	
	
Na	een	datalek	is	het	van	groot	belang	er	alles	aan	te	doen	een	dergelijk	incident	in	de	toekomst	te	
voorkomen.	Was	het	lek	te	wijten	aan	onvoldoende	technische	security-maatregelen?	Investeer	dan	
in	betere	security-middelen.	
	
Vaak	ontstaan	datalekken	echter	door	een	gebrek	aan	solide	privacybeleid,	waardoor	medewerkers	
bewust	 of	 per	 ongeluk	 zorgen	 voor	 een	 datalek.	 In	 zo’n	 beleid	 formuleert	 de	 organisatie	 hoe	 het	
persoonsgegevens	 verwerkt,	 met	 welke	 doeleinden	 ze	 dat	 doet,	 en	 wie	 waartoe	 bevoegd	 en	
verantwoordelijk	is.	
	


