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Onze verplichtingen
Als verwerker is Plus Automatisering verplicht om:
1. Iedere inbreuk (datalek) in verband met persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden
aan de contactpersoon bij onze klant die verantwoordelijk hiervoor is
2. De verantwoordelijke te helpen zover dit kan zodat deze persoon aan de verplichtingen van
GDPR kan voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van informatie of tools
3. Een verwerkersovereenkomst te hebben met onze klant
Als ICT Verwerker (Plus Automatisering) hoeven wij niet te bepalen of er een melding gedaan moet
worden aan de AP. En indien dit wel gedaan moet worden is het de klant zelf die dit moet doen.

Stappenplan
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ga na of er inderdaad sprake is van een datalek, zie schema
Meld het probleem direct:
a. aan de dienstdoende DPO
b. aan de engineer die het onderhoud doet bij deze klant
c. Aan de verantwoordelijke bij de klant
Neem maatregelen om het actieve datalek te stoppen, bijvoorbeeld:
a. Loskoppelen van werkplekken
b. Blokkeren van gebruikersaccounts
c. Tijdelijk stopzetten van diensten, zoals e-mail, FTP server etc.
Verzamel zoveel mogelijk informatie, zie invulschema
Deel de verzamelde informatie met de verantwoordelijke bij de klant
Vervolgacties aanbieden om te voorkomen dat er nog een vergelijkbaar datalek kan
ontstaan

Definitie persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaat Plus Automatisering; naam, adresgegevens, telefoonnummers
en emailadressen. Daarnaast slaat elke klant, naast de hiervoor genoemde persoonsgegevens,
weer andere of extra persoonsgegevens op die in hun verwerkersovereenkomst benoemd zal
staan. Hierbij kan gedacht worden aan geboortedatum, camerabeelden etc. De definitie van Plus
Automatisering hoeft dus niet overeen te komen met die van de klant.

Is er spraken van een datalek
Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking.
Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens, maar
ook als er ransomware virus op het systeem is gekomen.
Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen
zichtbaar zijn is ook al een datalek.

Zijn de gegevens die zijn gelekt
aan te merken als
persoonsgegevens zoals
benoemd in uw
verwerkersovereenkomst
U hoeft geen
melding te doen
JA

Heeft het datalek waarschijnlijk
ongunstige gevolgen voor het
privéleven van de personen

JA

U moet de melding binnen 72 uur
doen bij AP
+
U moet de getroffen personen in
kennis stellen

U moet de
melding binnen
72 uur doen bij
AP
+
U beslist of u de
getroffen
personen in
kennis stelt

Verzamel zoveel mogelijk informatie
W at is h e t vo o r in cide n t
Kwijtgeraakt/gestolen apparaat/gegevensdrager

Persoonsgegevens bij oud papier gezet

Kwijtgeraakt of geopend ontvangen
brief/postpakket

Persoonsgegevens per ongeluk
gepubliceerd

Ge e f e e n same n vattin g w at e r ge be u r d is

In die n h e t in cide n t bij e e n su b-ve r w e r ke r pl aatsvo n d, w ie is de ze su bve r w e r ke r

Van h o e ve e l pe r so n e n zijn de pe r so o n sge ge ve n s be tr o kke n

O msch r ijf de gr o e p van w ie de pe r so o n sge ge ve n s zijn ge l e kt

W an n e e r e n w at is de aar d van de in br e u k
van:

tot:

Lezen vertrouwelijkheid

Veranderen

Kopiëren

Verwijderen

W e l ke type pe r so o n sge ge ve n s gaat h e t
NAW gegevens

Toegang of identificatiegegevens

Telefoonnnummers

Financiële gegevens

E-mail adressen

Burgerservicenummer

(Kopieën) Paspoort / legitimatiebewijzen

Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd

Ras of etnische afkomst

Politieke opvattingen

Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Godsdienst of levensovertuiging

To e l ich tin g

W e l ke te ch n isch e /o r gan isato r isch e maate r e ge l e n zijn ge tr o ffe n o m dit de vo l ge n de ke e r
te vo o r ko me n

