




PRIVACY & 
DATALEKKEN



“Die boetes zitten er aan te komen”

Aleid Wolfsen, Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (9 oktober 2016)



Impact datalekken

AshleyMadison.com 
“Life is short – have an affair”

NAW 37 miljoen accounts vreemdgangers gehackt

Alle data op straat inclusief seksuele voorkeuren 
(62 categorieën: van “light kinky fun” tot uithoudingsvermogen)

˃ Exit CEO
˃ Exit beursgang



Slachtoffers?



Impact datalekken

Playstation hack: 77 miljoen accounts: creditcard gegevens!

˃ 5,5% koersdaling in 1 dag

˃ Schikking 15 miljoen dollar

Winkelketen Target

˃ 40 miljoen credit-debitcard gegevens door hack in kassasystemen

˃ (voorstel) schikking 37 miljoen euro

St. Anna Ziekenhuis: inzage (patiënt)gegevens 200.000 patiënten

˃ “Helaas moeten wij u informeren dat ons bedrijf een ernstige fout heeft gemaakt” 

Iguana IT-leverancier St. Anna



Impact datalekken







Overzicht  meldingen datalekken
1e kwartaal 2017



Artikel 34a Wbp

Nieuw artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens

De verantwoordelijke stelt het College onverwijld in kennis van een inbreuk op de 

beveiliging bedoeld in artikel 13 Wbp (verplichting om persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking), die leidt tot de 

aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen 

heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.



Ruime werking

Ruime werking

˃ Technisch of organisatorisch falen (waaronder menselijke fouten)

˃ Bewust menselijk gedrag (digitale of fysieke inbraak of een hack)

˃ Calamiteit zoals brand in datacenter

Gevolgen

˃ Schending vertrouwelijkheid

˃ Schending beschikbaarheid

˃ Schending integriteit



Datalek: persoonsgegevens

Meldplicht louter aan de orde bij persoonsgegevens: elk gegeven betreffende 

identificeerbare natuurlijke persoon:

˃ Klant/bezoekers gegevens

˃ Kopie paspoort

˃ Camerabeelden

˃ E-mails

˃ Personeelsdossiers

˃ Etc.



Inbreuk op beveiliging?

Een beveiligingsincident

Welk incident daadwerkelijk gevolgen heeft voor de persoonsgegevens die worden 
verwerkt

Daadwerkelijke gevolgen

˃ Persoonsgegevens zijn verloren gegaan en/of

˃ U kunt niet redelijkerwijs uitsluiten dat er persoonsgegevens onrechtmatig zijn 
verwerkt
- Redelijkerwijs uitsluiten? Logbestanden, technische 

beschermingsmaatregelen 
- Onrechtmatig verwerkt: aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging, 

verstrekking



Datalek: melden?

Sprake van (aanzienlijke kans op) ernstig nadelige gevolgen voor bescherming 

persoonsgegevens?

˃ Betreft het veel gegevens van enkele personen of gegevens van vele personen?

of

˃ Bijzondere of anderszins gevoelige persoonsgegevens?



Gevoelige gegevens: melden!

Melden

˃ Usernames/passwords
˃ BSN/paspoortgegevens
˃ Financiële data
˃ Data te gebruiken voor ID-diefstal
˃ Gezondheid
˃ Godsdienst
˃ Ras
˃ Strafrechtelijk verleden
˃ Seksueel leven
˃ Lidmaatschap vakbond
˃ Data te gebruiken voor discriminatie
˃ DNA
˃ Data behorend tot beroeps/wettelijke geheimhoudingsplicht



Wannacry: datalek?



Wannacry: datalek?

> Ontoegankelijke bestanden versleuteld?

> Bevatten deze bestanden persoonsgegevens?

> Voor versleuteling is toegang nodig: onbevoegde toegang > onrechtmatige verwerking

> Risico op kopie/verkoop/manipulatie gegevens

> Wet Meldplicht datalekken gewoon van toepassing



Datalek?



Melden aan betrokkene (I)

Melden als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor persoonlijke 

levenssfeer betrokkene, bijvoorbeeld

˃ Kans op fraude (financiële fraude, identiteitsfraude)

˃ Aantasting van goede naam en reputatie

˃ Gevoelige gegevens



Melden aan betrokkene (II)

Geen melding noodzakelijk als gelekte persoonsgegevens onleesbaar, 

onbegrijpelijk of onbruikbaar zijn gemaakt door middel van passende (technische) 

beschermingsmaatregelen

˃ Encryptie, hashing mits adequaat (check publicaties ENISA en NCSC, art. 29 

werkgroep)

˃ Remote wiping

AP kan eventueel melding aan betrokkene eisen



Eisen aan melding 

Onverwijld melden aan Autoriteit Persoonsgegevens

˃ Binnen 72 uur na ontdekking lek (bij verantwoordelijke of bewerker!)

˃ Desnoods onvolledige melding

˃ Melden via digitaal meldloket Autoriteit Persoonsgegevens



Inhoud melding

De melding bevat ten minste

˃ Aard van de inbreuk
˃ Algemene informatie en contactgegevens
˃ Beschrijving van geconstateerde en vermoedelijke gevolgen inbreuk
˃ Ondernomen vervolgacties
˃ Wijze van inlichting betrokkenen
˃ Genomen beschermingsmaatregelen
˃ Internationale aspecten?

Aan betrokkenen

˃ Instantie(s) waar meer informatie kan worden verkregen
˃ Aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken 
˃ Contactgegevens
˃ Melding is vormvrij: combinatie e-mail en verwijzing naar website?



Verplichting bijhouden melding

Verantwoordelijke dient overzicht bij te houden van alle datalekken

˃ Lering trekken uit datalek en wijze van afhandeling

˃ Om antwoord te kunnen geven op vragen van betrokkenen en derden

˃ Nuttig indien alsnog aan betrokkenen gemeld moet worden



Sancties niet naleving

Last onder dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete. 

> Boete: Maximaal € 820.000,-

> Eerst bindende aanwijzing bij bestuurlijke boete tenzij sprake is van opzet of indien                                                                            

overtreding gevolg is van opzet of ernstig verwijtbare nalatigheid

˃ In uitzonderingsgevallen (als max boete als onvoldoende bestraffend wordt ervaren) verhoging tot 

10% van de jaaromzet. Voorbeeld: negeren van aanwijzing

˃ Ernstig verwijtbare nalatigheid: “grof, aanzienlijk onzorgvuldig, onachtzaam dan wel onoordeelkundig 

handelen.” Aanwijzing: recidive

˃ Uitbreiding boetebevoegdheid geldt ook voor overtreding andere verplichtingen uit Wbp, zoals 

verwerking zonder geldige grondslag

˃ Eventueel civiele aansprakelijkheid richting betrokkene(n)!



Boetebeleidsregels januari 2016

Basisboete afhankelijk van type overtreding

˃ Als lek niet onverwijld wordt gemeld aan de AP (II) en/of 

˃ Als het lek niet onverwijld wordt gemeld aan de betrokkene (II) en/of

˃ de melding aan de AP of betrokkene niet juist of volledig is (I + I) en/of

˃ de melding aan de betrokkene niet juist wordt gedaan (I) en/of

˃ geen opvolging wordt gegeven aan verzoek AP om wél aan de betrokkene te 

melden (II) en/of 

˃ er geen of onvolledig incidentenregister wordt bijgehouden (II)

˃ Boete verhogende of –verlagende omstandigheden denkbaar

˃ Boetes voor bewerkers??



Leidinggevende geeft aan zijn werknemers opdracht 

een mogelijk datalek niet te melden aan Autoriteit en 

betrokkenen. Geen slapende honden wakker maken!

Verstandig?



Boetes bestuurders/medewerkers?

Opdrachtgevers
Opdracht tot het geven van verboden gedraging

Feitelijk leidinggevers

Diegene die feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging:

I. de “verdachte” laat maatregelen ter voorkoming van die gedraging achterwege, hoewel hij 

daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden is (het beschikkingscriterium); en

II. hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zal voordoen, zodat 

hij die gedraging opzettelijk bevordert (het aanvaardingscriterium)

Bevorderen
Bewust niet ingrijpen, nalaten, stilzitten, terwijl feitelijk leidinggever (globaal) op de hoogte was van 

overtreding

.



Met de komst van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming in mei 2018 vervalt de Wbp

(en daarmee dus ook de meldplicht datalekken)



AVG (I)

> 25 mei 2018: Europese Privacy Verordening treedt in werking

> Wbp komt te vervallen

> Maar: nieuw artikel 33 en 34 AVG:

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of 

op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins 

verwerkte gegevens. 



AVG (II)

> Bewerker moet verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging informeren

> Verantwoordelijke moet zonder onredelijke vertraging en indien mogelijk binnen 72 uur melden 

bij lokale toezichthouder

> Melden aan betrokkene als inbreuk waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor de rechten en 

vrijheden van natuurlijke personen

> Boete max. € 10 miljoen of 2% wereldwijde omzet

> Bewerker kan ook rechtstreeks worden beboet!

> Documentatieplicht

> En vele andere wijzigingen op huidige Wbp…



Datalek protocol & tips (I)

˃ Raadpleeg stappenplan

˃ Inventariseer welke persoonsgegevens worden verwerkt en van wie ze afkomstig zijn

˃ Beoordeel of u verantwoordelijke of bewerker bent, of beiden?

˃ Inventariseer mogelijke risico’s op verlies gegevens. Welke risico’s kunt/wilt u als 

organisatie afdekken? 

˃ Voer een strikt beleid en beveilig data: bepaal of huidige beveiliging passend is

˃ Stel een datalekteam samen en verzorg trainingen voor dit team (privacy officer, IT, 

compliance, legal, PR)



Datalek protocol & tips (II)

˃ Stel een datalekprotocol op (actieplan/disaster recovery plan)

˃ Verzekeraar bellen?

˃ Zorg voor een datalekclausule in bewerkersovereenkomsten

˃ Verplicht (sub)bewerker contractueel om u direct te informeren, bijv. 

binnen 24 uur

˃ Verplicht (sub)bewerker alle medewerking te verlenen aan 

inventarisatie, onderzoek en het voorkomen van een datalek

˃ Beperk/verleg aansprakelijkheid: vrijwaring? 

˃ Voorkomen beter dan genezen…..



www.dvan.nl

Vragen?

Joost Mosselman

E-mail: joost.mosselman@dvan.nl

Tel: + 31 6 43 37 61 23


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Privacy & datalekken
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35

