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Door de meldplicht datalekken bent u verplicht om bij datalekken alle betrokkenen op de hoogte te stellen. De
meldplicht datalekken is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en is per 1 januari
2016 actief. De wet schrijft voor dat een betrokkene onverwijld in kennis moet worden gesteld als de inbreuk
waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer. Door middel van deze
maatwerkbrief stelt u betrokkenen op de hoogte.
In bepaalde gevallen kan afgezien worden van een melding van datalekken aan betrokkenen. Dit mag als de
gegevens waarop inbreuk is gemaakt zodanig technisch beschermd zijn dat ze voor personen die geen recht op
kennisname van de gegevens hebben onleesbaar, ontoegankelijk of onbegrijpelijk zijn.
Met een melding over datalekken, bijvoorbeeld in de vorm van deze brief, voldoet u aan algemene verplichtingen van
schadebeperking. Besluit de betrokkene de voorgeschreven maatregelen in deze brief niet na te leven, dan wordt de
schade die daaruit voortvloeit onder omstandigheden aangewezen als eigen schuld.

Onze experts:
De tools en trajecten worden ontwikkeld en onderhouden door een team van ervaren experts. U vindt een overzicht
van alle experts op: rendement.nl/tools/experts.
Deze vaktool is mede mogelijk gemaakt door:
Rendement.nl
Voor meer tools en trajecten ga naar:
http://www.rendement.nl/tools
Disclaimer
Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te
verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de
volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer.

[1] Volledige naam betrokkene
Contactadres
Postcode plaats

Plaatsnaam vestiging, datum

Betreft: Inlichtingen datalekken persoonsgegevens

Geachte [2] naam betrokkene,
Door middel van dit bericht wil ik u op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging van de data en
persoonsgegevens bij [3] organisatie. De inbreuk heeft invloed gehad op uw persoonlijke persoonsgegevens.
Aangezien wij waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer verwachten, lichten wij u in en
willen wij u informatie verstrekken om de gevolgen te beperken
[4] Toelichting aard van de inbreuk.
Als u meer informatie over de inbreuk wilt opvragen, kunt u terecht bij [5] naam instantie.
De inbreuk op de beveiliging en het datalekken kan ongunstige gevolgen hebben voor uw persoonlijke levenssfeer.
Om dit zo veel mogelijk te beperken bevelen wij u aan een aantal maatregelen te nemen. [6] aanbevolen
maatregelen.
Wij hopen u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht over de inbreuk en de gevolgen. Wij werken
continue aan het verbeteren van de beveiliging en tegengaan van gevolgen van deze inbreuk. Onze excuses voor het
ongemak dat u tot dusver hiervan heeft ondervonden.
Met vriendelijke groet,
Handtekening

Naam ondertekenaar,
Functie ondertekenaar

<uw bedrijfsgegevens>

Instructieblad: Melding datalekken aan betrokkenen (u-vorm)
1. Noteer hier het adres van een betrokkene die u wilt inlichten over het datalekken. De persoonsgegevens van de
betrokkene zijn hierbij betrokken. Dat betekent dat het lekken van de gegevens waarschijnlijk ongunstige
gevolgen zal hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer. Dit is een vereiste van de meldplicht datalekken om tot
een melding aan betrokkenen te komen.
2. Noteer de naam van de betrokkene aan wie u de brief richt.
3. Noteer de naam van de organisatie waar het datalekken heeft plaatsgevonden.
4. Geef een toelichting van de aard van de inbreuk. Dit is een belangrijke vereiste van de inlichting. Ook de
Autoriteit persoonsgegevens licht u in over de aard van de inbreuk en waar mogelijk kunt u die beschrijving ook
voor deze inlichting gebruiken.
5. Noteer de naam van de instantie of instanties waar de betrokkene meer informatie kan opvragen over deze
inbreuk op zijn persoonsgegevens.
6. Als een betrokkene maatregelen kan nemen om de gevolgen van de inbreuk op de beveiliging en lekken van
persoonlijke gegevens te beperken, kunt u de maatregelen op deze plaats in de brief toelichten. Geef een
heldere toelichting van de stappen die een betrokkene in zijn voordeel kan ondernemen.


Kennisgeving aan de betrokkenen moet op een zodanige wijze worden gedaan, dat rekening wordt gehouden
met: de aard van de inbreuk, de geconstateerde feitelijke gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens,
de kring van betrokkenen, de kosten van de tenuitvoerlegging. Bovendien moet een behoorlijke en zorgvuldige
informatievoorziening gewaarborgd zijn.



Wilt u de brief aan de betrokkenen in de je-vorm gebruiken, raadpleeg dan de tool ‘Melding datalekken aan
betrokkenen (je-vorm)’

Rendement.nl/tools

