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DATALEKKEN
Wat is een datalek?
Een datalek wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gedefinieerd als toegang tot of
vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit
de bedoeling was. Het is daarmee niet beperkt tot het naar buiten komen van informatie –
een concreet lek –, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens, waarbij
bescherming van deze data niet conform de wetgeving is.
Voorbeelden van een (mogelijk) datalek zijn:
● verzending van een e-mail waarin persoonsgegevens worden vermeld die niet voor
de geadresseerde zijn bedoeld;
● verzending van medische gegevens;
● een kwijtgeraakte USB-stick waar zich persoonsgegevens op bevinden van leden,
leveranciers, etc.;
● een gestolen laptop;
● een vastgestelde inbraak door een hacker;
● een besmetting met phising of ransomware;
● cyberaanvallen;
● het verstrekken van een wachtwoord voor bijvoorbeeld intranet aan een derde;
● papieren met persoonsgegevens belanden op straat of zijn inzichtelijk geworden voor
mensen die geen autorisatie hebben om dit in te zien;
Ook als je er niet zeker van bent of een incident onder de melding datalekken valt,
verzoeken wij je toch de melding te doen zodat dit onderzocht kan worden.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:
● naam, adres, woonplaats;
● privé e-mailadres;
● geboortedatum, geboorteplaats;
● BSN;
● medische gegevens;
● financiële gegevens;
● etc.
Wat gebeurt er met de melding?
● De melding komt binnen bij de leden van de Kerkenraad.
● Op basis van de melding wordt een beoordeling gemaakt van de aard en ernst van
de melding en wordt beoordeeld of inderdaad sprake is van een datalek.
● Indien geconstateerd wordt dat inderdaad sprake is van een datalek, worden
vervolgens passende maatregelen genomen die leiden tot schadebeperking en het
veiligstellen van bewijs.
● Daarna wordt bepaald of de melding dusdanig is dat wij wettelijk verplicht zijn het
datalek te melden bij de AP. Alleen leden van de Kerkenraad zijn geautoriseerd om
namens Ontmoetingskerk te kunnen melden bij de AP.
● De AP kan bepalen op basis van de melding dat zij zelf onderzoek komen verrichten
of dat zij het onderzoek overlaat aan Kerkenraad die over de voortgang van het
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onderzoek de AP juist en tijdig op de hoogte moet houden en/of De Ontmoetingskerk
boeteplichtig is.
Tevens wordt bepaald of het datalek dusdanig is dat aan betrokken mensen (Leden,
etc.) moet worden gemeld dat hun (en welke) persoonsgegevens gelekt zijn.
op basis van de analyse van de datalek worden passende en structurele
verbetermaatregelen genomen om het datalek in de toekomst te voorkomen, voor
zover dat mogelijk is.
Daarna wordt beoordeeld of de melding ingetrokken of als afgehandeld kan worden
gemeld aan de AP. Alleen leden van de Kerkenraad zijn daartoe geautoriseerd.
Het datalek dossier wordt digitaal gearchiveerd voor de duur van de tijd conform de
richtlijn zoals beschreven is in bijlage 2 beleidsregels meldplicht datalekken van de
AP.

Voor vragen kun je contact opnemen met de Kerkenraad of anders je vraag stellen via emailadres scriba@ontmoetingskerkhasselt.nl.

