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Niet in iedere situatie waarin een laptop met persoonsgegevens wordt gestolen of een ICT-systeem wordt gehackt, hoeft te worden gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)). De meldplicht datalekken heeft een aantal
selectiecriteria, waarmee u kunt controleren of een specifieke situatie gemeld moet worden. Deze selectiecriteria zijn verwerkt in een stroomschema
die kunt u doorlopen, zodat u weet wanneer u verplicht bent om datalekken te melden.
De poster geeft diverse vragen weer, waarmee u een situatie kunt testen. Iedere vraag wordt toegelicht met kleine tips in het bijbehorende oranje kader. Volg het
stroomschema om te zien of u een melding moet maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of niet.

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:
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.

Stroomschema meldplicht datalekken
Is er een inbreuk
op de beveiliging?
Ja

Nee

Geen meldplicht
vanuit de
meldplicht
datalekken

* Daarbij maakt de kwaliteit
van de beveiliging niet uit.

Is er sprake van
blootstelling aan
nadelige gevolgen?
Ja

Nee
* Bijvoorbeeld verlies of
onrechtmatige verwerking
waarvan de blootstelling
daaraan uit de feitelijke
omstandigheden,
redelijkerwijs kan worden
vastgesteld.

Aanmerkelijke
kans?
Ja

Nee
Nee

Meldplicht via
de meldplicht
datalekken

* Getoetst aan de concrete
feiten en omstandigheden van
het geval , de aard van de
inbreuk en de grootte van het
risico.

Aannemelijke
nadelen
persoonlijke
levenssfeer?

Ja
* Naar aard en omvang van de
verwerking en verhouding tot
het soort onderneming.

* De specifieke details die bij de diverse onderdelen zijn vrij complex. Raadpleeg de tool ‘Beslismodel meldplicht datalekken’ voor meer toelichting.

