
Datalek: Hoe informeer je de betrokkenen?

De aard van de inbreuk
Omschrijf de feitelijke situatie1.

Naam en contactgegevens van de FG 
of een ander contactpunt 
Telefoonnummer/e-mailadres voor vragen

2.

De maatregelen om de inbreuk aan te 
pakken en te voorkomen
Technische en/of organisatorische maatregelen

4.

De beschrijving van de mogelijke 
gevolgen
Denk daarbij aan identiteitsfraude of phishingmail 

3.

Neem bij twijfel contact op met je 
Functionaris Gegevensbescherming

In duidelijke en eenvoudige taal, vermeld daarbij in 
ieder geval:



Voorbeeldbrief, toelichting (1/2)

Bijgaande brief kan gebruikt worden om betrokkenen volledig en juist te informeren. 
Zorg daarbij dat de specifieke omstandigheden van het datalek zo duidelijk mogelijk beschreven worden.

Hieronder worden de vrije velden nader toegelicht. 

Toelichting aard van de inbreuk
Denk hierbij bijvoorbeeld aan toegang tot of vernietiging, wijziging, diefstal of vrijkomen van de persoonsgegevens. Zijn ze in handen gekomen 
van een onbevoegde, zijn de gegevens tijdelijk of permanent ontoegankelijk of verloren geraakt? Waren ze onjuist of onvolledig of een 
combinatie?

1.

Categorieën persoonsgegevens
Wees zo specifiek mogelijk en maak daarbij onderscheid tussen gewone (NAW, e-mail, nationaliteit, inloggegevens etc.) en bijzondere 
persoonsgegevens (ras, politieke opvatting, religieuze overtuiging, biometrische gegevens etc.).

2.

Omschrijving hoe het datalek heeft kunnen ontstaan 
Bijvoorbeeld een foutief verstuurde e-mail, op een phishing mail geklikt, een gelekt wachtwoord, een gestolen laptop etc.3.

Toelichting van de mogelijke gevolgen
Zijn de persoonsgegevens in handen van een kwaadwillende en zo ja, kan er daarom sprake zijn van een (hoog) risico op identiteitsfraude, 
financiële verliezen, reputatieschade, discriminatie, inbreuk op beroepsgeheim etc. Zijn de gegevens inmiddels teruggestuurd of vernietigd?

4.



Voorbeeldbrief, toelichting (2/2)

Benoem de genomen maatregelen 
Denk naast melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan technische en/of organisatorische maatregelen zoals (her)inrichten autorisaties, 
instellen 2 factor authenticatie,, beveiligd e-mailen en/of kopiëren, opnieuw communiceren van procedures etc. Denk ook aan het inwinnen van 
extern advies en wat dat advies inhoudt.

5.

Benoem wat de betrokkene zelf nog kan doen
Dit kan variëren van extra alertheid op oplichting via telefoon, post, e-mail, sms en WhatsApp tot het wijzigen van wachtwoorden, 
instellen van 2 factor authenticatie.

6.

Benoem de contactgegevens 
Geef de naam en contactgegevens van iemand uit uw organisatie waar de getroffen personen terecht kunnen voor meer informatie, 
bijvoorbeeld de directeur of een privacy-contactpersoon. Denk ook aan de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

7.

Neem bij twijfel contact op met je 
Functionaris Gegevensbescherming


