Protocol melding datalek 2018
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat
organisaties die een ernstig datalek hebben, dit direct moeten melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. In sommige gevallen moet dit tevens gemeld worden aan de mensen
van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.
Bij het vernemen van een datalek door Verwerker en/of Sub verwerker dienen de
volgende stappen per direct te worden ondernomen;
1. Invullen van meldingsformulier inzake een datalek. Deze is te vinden op pagina 2 van
dit document.
2. Het meldingsformulier dient direct, zoals beschreven in de verwerkersovereenkomst,
gedistribueerd te worden naar de Verantwoordelijke. Verantwoordelijke is de
opdrachtgever/ -nemer die een overeenkomst heeft met LDC en op wie het datalek van
toepassing is.
3. Aanvullend op de melding moet de Verwerker de genomen maatregelen vermelden die
tot dusver zijn genomen om het datalek te voorkomen, beperken/minimaliseren of
volledig op te lossen.
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Meldingsformulier inzake een datalek
Contactgegevens melder
Naam bedrijf:
Naam melder:
E-mailadres van de melder:
Telefoonnummer van de melder:
Alternatief telefoonnummer van de
melder:
Contactgegevens voor nadere
informatie
Melder (zie boven) of gegevens
contactpersoon:
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Telefoonnummer contractpersoon:
Alternatief telefoonnummer contact
persoon:
Samenvatting van het incident, nummer of omschrijving contract waaronder de uitgevoerde
werkzaamheden vallen

Van hoeveel personen zijn
persoonsgegevens betrokken bij de
inbreuk? Vul aantallen in)(indien bekend)

Minimaal:
Maximaal:

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk (indien
bekend).

Emmakade 59  8921 AG Leeuwarden  Marialaan 33  5724 AB Ommel 
T 058 233 47 47  www.ldc.nl  e-mail info@ldc.nl  pagina 2 van 3

Wanneer vond de inbreuk plaats?
Kies een van de volgende opties en
vul waar nodig aan.
Op datum:
Tussen (begindatum periode) en
(einddatum periode):
Nog niet bekend
Wat is de aard van de inbreuk? Je
kunt meerdere mogelijkheden
aankruisen.
Lezen (vertrouwelijkheid)
Kopiëren
Veranderen (integriteit)
Verwijderen of vernietigen
(beschikbaarheid)
Diefstal
Nog niet bekend
Om welke type persoonsgegevens
gaat het? Je kunt meerdere
mogelijkheden aankruisen.
Naam-, adres- en woonplaatsgegevens:
Telefoonnummers:
E-mailadressen of andere adressen voor
elektronische communicatie:
Toegangs-, identificatiegegevens
(bijvoorbeeld inlognaam/ wachtwoord of
klantnummer):
Financiële gegevens (bijvoorbeeld
rekening- en creditcardnummer:
Burgerservicenummer (BSN):
Paspoort kopieën of kopieën van andere
legitimatiebewijzen):
Geslacht, geboortedatum en of leeftijd
Bijzondere persoonsgegevens
(bijvoorbeeld ras, etniciteit, criminele
gegevens, politieke overtuiging,
vakbondslidmaatschap, religie, seksuele
leven, medische gegevens):
OV-chipkaartgegevens:
Overige gegevens, namelijk (vul aan):
Aanvullende bijzonderheden
Is naar je mening deze melding compleet
of verwacht je dat er nog aanvullende
informatie over de inbreuk volgt?
Ja/ nee toelichting:
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