


DATALEKKEN MODULE



WOORDJE UITLEG VOORAF: 

Er is sprake van een gegevens- of datalek ingeval van “een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op een 
ongeoorloofde manier leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de 
ongeoorloofde toegang tot doorgestuurde, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (art. 4 .12 AVG).

Er worden door de Groep 29 drie categorieën van datalekken onderscheiden:
• Inbreuken op de vertrouwelijkheid
Ongeoorloofde of onbedoelde verstrekking van of toegang tot de gegevens
• Inbreuken op de integriteit
Ongeoorloofde of onopzettelijke wijziging van data (gegevens)
• Inbreuken op de beschikbaarheid
Het verlies van de toegang tot de data (gegevens) of de vernietiging ervan 

Een gegevenslek kan een combinatie zijn van de 3 voormelde categorieën.

Let wel: we spreken hier van een gegevenslek indien het veiligheidsincident betrekking heeft op persoonsgegevens. Het 
verlies van een recept bijvoorbeeld is geen gegevenslek en dient niet gemeld te worden bij de GBA.
Wanneer je de pech hebt met een “datalek” te maken te hebben, dan ga je naar het onderdeel [Lekken].
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Hier klik je op [nieuw lek]. 
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[OVERZICHT]

Je krijgt in “Overzicht” 2 onderdelen:
1. Algemeen
- Aangeven van de status van het datalek

- Nieuw
- In behandeling
- Afgesloten

- Aangeven van titel en omschrijving
- Datum van het lek (wanneer werd het lek vastgesteld?)
- Melder (wie heeft het lek gemeld?)
- Datum van de melding (wanneer werd het lek gemeld?)

Opmerking: datum melding = datum melding aan de GBA en eventueel aan de betrokkenen.
Opgelet: de AVG verplicht dat datalekken binnen de 72u worden gemeld aan de GBA. 

2. Risico inschatting
- Gevaar (de vlammen kleuren van groen naar rood)
- Motivering van de inschatting
- Melding bij GBA en betrokkenen?

Opmerking: voor de inschatting van het risico (en de gevolgen) en de meldplicht aan de GBA (en evt. aan de betrokken) 
(zie interne procedure datalekken). 
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[DATABRONNEN]

Duid hier aan welke databron(nen) getroffen is / zijn. De software neemt hier de ingegeven databronnen over.

Door de databron(nen) aan te duiden, worden de getroffen persoonsgegevens in de tab “Gelekte Data” weergegeven. 
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[GELEKTE DATA]

De gelekte data (persoonsgegevens) worden hier automatisch weergegeven. Je kan deze sorteren:
• Per betrokkene (categorieën van betrokkenen);
• Per persoonsgegeven 
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[GEDANE ACTIES]

Door op [nieuwe actie] te klikken kan je aangeven:
- Uitvoeringsdatum
- Naam actor
- Actie  
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[LEKKEN]

In het overzicht (door het onderdeel [Lekken] aan te klikken, krijg je dan volgend overzicht die je kan sorteren per status. 
Om verder aan het betreffend datalek te werken, klik je op het blauwe potloodje naast het betrokken datalek. 
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VRAGEN?
BEL: 0800 62 608


