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Stap 1: Interne melding datalek aan Functionaris Gegevensbescherming
Bij constatering van een datalek of een vermoedelijk datalek moet dat direct worden gemeld aan
de Functionaris Gegevensbescherming van Zonneplan, Ylona Ruiter. Dit kan door een e-mail te
sturen aan privacy@zonneplan.nl en/of telefonisch via 0800 2006. De melding moet tenminste de
volgende gegevens bevatten:







De aard van de inbreuk: wat is er gebeurd;
De oorzaak van het datalek: hack, diefstal, verlies of iets anders;
Beschrijving van de gelekte persoonsgegevens: aard van de gegevens, hoeveelheid en alle
overige relevante informatie;
Eventuele maatregelen die genomen zijn om het datalek te dichten;
Een inschatting van de risico’s die de betrokkenen kunnen lopen;
Contactgegevens van de melder.

De interne meldplicht aan de Functionaris Gegevensbescherming geldt niet alleen voor
medewerkers van Zonneplan, maar ook voor leveranciers en partners van Zonneplan. Een
verwijzing naar dit Protocol Melden Datalekken dient opgenomen te worden in de
verwerkersovereenkomst met de betreffende leveranciers en partners.
Stap 2: Functionaris Gegevensbescherming onderzoekt de melding
De Functionaris Gegevensbescherming onderzoekt naar aanleiding van de interne melding of er
sprake is van een datalek volgens onderstaand schema.

Stap 3: Dient het datalek gemeld te worden?
Als het een datalek beteft, dan moet er worden bekeken of de datalek gemeld dient te worden aan
Autoriteit Persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming meldt het datalek binnen 72
uur aan het Meldpunt Datalekken. Is het niet mogelijk om binnen de termijn van 72 uur volledig te
overzien wat er is gebeurd, moet de melding gedaan worden met de gegevens die op dat moment
bekend zijn.
De kennisgeving kan worden gedaan met een formulier dat beschikbaar is op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage

Stap 4: Dienen de betrokkenen op de hoogte gebracht te worden?
De Functionaris Gegevensbescherming informeert de directie over het datalek en de melding aan
de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens wordt in MT-overleg bepaald of het datalek een
aanmerkelijk risico op verlies of onrechtmatige verwerking vormt. Als daar sprake van is, dienen de
betrokkenen geïnformeerd te worden over het datalek. De berichtgeving aan betrokkenen kan door
plaatsing van een bericht op de website van Zonneplan, via een bericht aan betrokkenen of via een
persoonlijke telefonische boodschap. Een en ander ter beoordeling van de Functionaris
Gegevensbescherming en de directie. De kennisgeving aan betrokkenen moet bevatten:




De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
Een telefoonnummer of webpagina met meer informatie over de inbreuk;
Aanbevelingen om negatieve gevolgen van de inbreuk voor betrokkenen te beperken.

Stap 5: Documentatie van meldingen
De Functionaris Gegevensbescherming houdt een overzicht bij van de datalekken, met daarin
onder meer de gevolgen van de datalekken en de herstelmaatregelen die zijn genomen. Dit
overzicht mag uitsluitend de voor dit doel noodzakelijke gegevens bevatten.
Met deze documentatie kan Autoriteit Persoonsgegevens controleren of aan de meldplicht is
voldaan. De Functionaris Gegevensbescherming draagt zorg voor deze documentatie.

