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Melden datalek en beveiligingslek 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties  
binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig 
datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van 
wie de persoonsgegevens zijn gelekt). 

Datalek en beveiligingslek 

Er is alleen sprake van een datalek als zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. 
Bij een beveiligingsincident is bijvoorbeeld sprake bij het verlies van een USB-stick, de diefstal van 
een laptop of aan een inbraak door een hacker. Maar niet ieder beveiligingsincident is ook een 
datalek 

Een beveiligingslek (beveiligingsincident) is een gebeurtenis waarbij de mogelijkheid bestaat dat de 
vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van informatie of informatieverwerkende systemen 
in gevaar is of kan komen. 

Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig 
worden verwerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, enz.) of onrechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten.  

Datalek-voorbeelden: 
- Bij een mailing zijn geadresseerden, welke niet direct bekend zijn met elkaars mailadres,  in het 
Aan-veld genoteerd. 
- Een mail met persoonsgegevens is naar de verkeerde persoon verstuurd. 
- Poststuk met persoonsgegevens komt niet aan bij de beoogde ontvanger of wordt geopend 
teruggestuurd.  
 
Persoonsgegevens 

Persoonsgevens is een vrij breed begrip. In feite gaat het om alle informatie die aan een persoon is 
gebonden, dus o.a.: 

 Naam, gebruikersnaam; 
 Adres en huisnummer, mailadres;      
 Browser geschiedenis; 
 Burgerservicenummer; 
 Postcode en Woonplaats; 
 Video-opname, foto of geluidsopname; 
 Opleiding(en), ontwikkelingslijnen; 
 Interesses, hobbies of andere relevante activiteiten; 
 Medische gegevens; 
 Rekeningnummers en banksaldi; 
 Relatiestatus; 
 Religie; 
 Wachtwoorden. 
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Melden of niet? 
Ieder beveiligingsincident (datalek of niet!) moet met spoed gemeld worden bij de Data Protection 
Officer van UN1EK via 010 4355611 of AVG-meldingen@un1ek.nl. Deze neemt dan de beslissing of 
een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan gemeld moet worden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens, en of eventueel daarnaast ook een melding naar de betrokkene(n) uit moet gaan.  
Het onderstaande schema geeft deze afwegingen weer.  

 

 

Afwezigheid Data Protection Officer 

Indien de DPO afwezig is, wordt geadviseerd in het geval van een datalek de Crisisprocedure 
PRCO.COM.PRO-002 te volgen.  
 
Meldloket Autoriteit Persoonsgegevens 
Ouders kunnen een klacht m.b.t het omgaan met privacygevoelige gegeven indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken. 
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