
Beperk de schade!
Denk aan het op afstand wissen van een laptop, 
het offl ine halen van een bestand of vragen aan 
de verkeerde ontvanger of hij de brief of e-mail 
wil verwijderen.

Zijn persoonsgegevens per ongeluk of op 
onrechtmatige wijze gelekt, vernietigd, gewijzigd 
of aan een derde verstrekt? Denk aan een hack, 
een verloren USB-stick of een e-mail aan de 
verkeerde persoon?
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Weet u het zeker?
Kunt u redelijkerwijs 
uitsluiten dat er 
persoonsgegevens 
verloren zijn gegaan 
of onrechtmatig zijn 
verwerkt? 

Er is sprake van 
een datalek! 
Zijn er persoons-
gegevens van 
gevoelige aard gelekt?

Geen melding bij 
de Autoriteit 
Persoonsgegevens.
Let op: registreer ook 
datalekken die niet bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens 
zijn gemeld in het interne 
datalekregister.

Ik ben te laat 
met melden.

Meld het datalek 
alsnog en motiveer 
waarom u te laat 
bent met melden.

Zorg dat u het datalek 
binnen 72 uur na 
ontdekking (of zo snel 
als mogelijk) meldt aan 
de betrokken personen!

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Wij helpen u 
graag bij zowel het voorkomen van een datalek als bij het 
adviseren wat te doen bij een datalek. 
www.pvdb.nl 

U hoeft het 
datalek niet aan 
de betrokken 
personen te 
melden.

Ik heb nog niet alle informatie 
over het datalek.

Meld het datalek alsnog binnen 
72 uur! Bij nieuwe informatie 
kunt u een vervolgmelding doen.

Gelukt!

Brengt het datalek 
risico’s met zich 
mee voor de rechten 
en vrijheden van 
betrokken personen?

Het datalek levert een risico op voor betrokkenen. 
Meld het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meld-
loket datalekken binnen 72 uur nadat u het lek ontdekt heeft.

Heeft het datalek grote negatieve gevolgen voor de 
rechten en vrijheden van de betrokken personen?
Denk hierbij aan:
•  Gevoelige gegevens over afkomst, geloof of seksuele geaardheid waardoor 

het risico op discriminatie bestaat
•   Kopieën van identiteitsbewijzen en/of het BSN waardoor het risico op 

(identiteits-)fraude bestaat 
• Creditcard- en bankgegevens, met een risico op fi nanciële schade.
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Registreer het datalek in het 
interne datalekregister.
Neem hierin op om welk datalek het gaat, 
wat de oorzaak en de gevolgen zijn en de 
maatregelen die zijn getroffen.

Een datalek? 
Kom in actie!

Is er sprake van een datalek?


