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Melding van een gegevenslek
 Met ingang van 25 mei 2018 geldt een meldplicht voor gegevenslekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) een melding moeten doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit zodra er een risico bestaat voor de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn). Soms moeten zij het gegevenslek ook meedelen aan de betrokkenen zelf.   Dit meldingsformulier betreft een melding van een gegevenslek aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.   Gelieve te noteren dat meldingen die niet via het formulier worden verricht niet worden geregistreerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit als een melding van een gegevenslek, maar hoogstens als een vraag of klacht. Vermeldingen in e-mails of telefoons of alternatieve formulieren over een gegevenslek geven doorgaans onvoldoende informatie om een onderzoek toe te laten en kunnen derhalve a priori niet worden gezien als afdoende om te voldoen aan de meldingsplicht. Bovendien is er geen garantie dat deze alternatieve meldingen ook zullen worden geregistreerd en onderzocht als een melding van een gegevenslek.   De verantwoordelijke voor de verwerking stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit waar mogelijk uiterlijk 72 uur na kennisname in kennis van het gegevenslek.   Wanneer niet alle informatie beschikbaar is en het gegevenslek verder onderzoek vergt, kan de organisatie hiervan een voorlopige melding doen. Deze voorlopige melding omvat minimaal de vragen opgenomen in opgenomen in de als verplicht aangemerkte velden van dit formulier.   De organisatie doet zo spoedig mogelijk volgend op de voorlopige melding een bijkomende melding wanneer de voorlopige melding slechts gedeeltelijk is ingevuld. Deze bijkomende melding omvat ook in de overige velden van dit formulier, de opgenomen informatie en eventueel de bijgewerkte informatie ten opzichte van de voorlopige of eerste melding. Tenslotte, een annulatieverzoek kan ook ingediend worden. 
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
De Gegevensbeschermingsautoriteit verwerkt uw persoonsgegevens omdat zij daartoe wettelijk verplicht is om gegevenslekken te registeren, voor handhaving en controle en indien nodig advies te geven aan de organisatie over het gegevenslek. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van advisering en handhaving en controle en dit tot 10 jaar na afsluiten dossier (bij rechtsvordering tot het einde van de procedure). In het kader van de samenwerking met andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten bij grensoverschrijdende gegevenslekken kunnen gegevens uit dit formulier met hen worden gedeeld. Voor meer informatie hierover of voor het uitoefenen van uw recht op toegang, verbetering, verwijdering en beperking van de verwerking contacteer dan dpo@apd-gba.be of via Gegevensbeschermingsautoriteit  - DPO, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 
Deze melding betreft:  *
Unieke code voorgaande melding: *
Motivering voor annulatie: *
Unieke code voorgaande melding *
Gelieve de onderstaande vragenlijst zo accuraat als mogelijk in te vullen. Gebruik a.u.b. duidelijk en eenvoudig taalgebruik en vermijd (waar mogelijk) terminologie die zeer technisch of juridisch is. De antwoorden kunnen steeds gestaafd worden met aanvullende documenten. In enkele gevallen worden deze documenten expliciet opgevraagd. 
 
1. Organisatie
1.1 Hoedanigheid van de organisatie die het gegevenslek meldt *
 
Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke waarvoor u de verwerkingsactiviteiten uitvoert:
         
Naam Verwerkingsverantwoordelijke *
Ondernemingsnummer [0123.456.789] 
Europees BTW-nummer
Uniek nummertoegekend in land van registratie - verduidelijk ook welk nummer dit is
Adres van de hoofdzetel waar de verwerkingsactiviteit van de verwerker plaatsvond: 
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *
Gemeente *
Land *
Telefoonnummer *
Beschikt de verwerkingsverantwoordelijke over een functionaris voor de gegevensbescherming (DPO)? *
Heeft U van de verwerkingsverantwoordelijke een rechtstreekse mogelijkheid tot meldingsplicht aan de Gegevensbeschermingsautoriteit verkregen middels contractuele afspraken? *
 1.2 Geef de contactgegevens van de organisatie die het gegevenslek meldt 
Naam van de organisatie *
Hoofdvestiging *
Land van hoofdvestiging is
Ondernemingsnummer [0123.456.789]
Europees BTW-nummer
Uniek nummer toegekend in land van registratie – verduidelijk ook welk nummer dit is
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *
Gemeente/Stad *
Telefoonnummer *
[Begin uw telefoonnummer steeds met de nationale code, voor België is dit bijvoorbeeld +32]
Heeft de verwerkingsactiviteit betrekking op een grensoverschrijdende (internationale) verwerkingsactiviteit? *
Heeft de verwerkingsactiviteit een impact op betrokkenen in België?
Heeft de verwerkingsactiviteit een impact op betrokkenen in België? *
Heeft de verwerkingsactiviteit impact op betrokkenen uit een andere lidstaat of meerdere lidstaten dan België? 	
Heeft de verwerkingsactiviteit impact op betrokkenen uit een andere lidstaat of meerdere lidstaten dan België? *
 Kunt u een opsomming geven van de betrokken lidstaten? 	

Is er reeds een melding bij een andere Buitenlandse DPA gebeurd?          
 
Indien ja: Geef ons de naam en het land van de DPA waar reeds een melding voor deze verwerkingsactiviteit is gebeurd.          
 
Indien neen: Geef ons de naam en het land van de DPA waar een melding voor deze verwerkingsactiviteit zou gebeuren of motivering waarom er geen melding zou gebeuren. 
Is deze melding onderdeel van een globale melding aan andere toezichthouders onder andere wettelijke verplichtingen dan de AVG (bijvoorbeeld aan de NBB, ECB, CERT, FSMA etc.)? 
Is deze melding onderdeel van een globale melding aan andere toezichthouders onder andere wettelijke verplichtingen dan de AVG (bijvoorbeeld aan de NBB, ECB, CERT, FSMA etc.)? *
Is de verwerkingsverantwoordelijke aangemeld bij het BIPT als operator? *         
Is de verwerkingsverantwoordelijke een beursgenoteerde onderneming? *
 
 
1.3 Contactpersoon voor het gegevenslek  
Hoedanigheid contactpersoon *
Naam contactpersoon *
Telefoonnummer contactpersoon *
[Begin uw telefoonnummer steeds met de nationale code, voor België is dit bijvoorbeeld +32] 
E-mail contactpersoon *
  Is de contactpersoon een functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO")? *  
Indien uw DPO nog niet werd aangemeld, gelieve dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen via onze website.
Naam DPO *
Telefoonnummer DPO *
[Begin uw telefoonnummer steeds met de nationale code, voor België is dit bijvoorbeeld +32]
E-mail DPO *
2. Verwerking getroffen door het gegevenslek
Doel waarvoor de gegevens worden verwerkt *
Aard van de gegevens die getroffen zijn door het gegevenslek 
(Kruis één of meerdere vakjes aan)          
 * 
 
Uniek identificatienummer          
 
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens / gegevens die volgens de wetgeving gevoelig zijn (artikel 9.1 AVG )                   
         Bijzondere categorieën van persoonsgegevens / gegevens die volgends de wetgeving gevoelig zijn (artikel 10 AVG ) 
 
Persoonsgegevens buiten de artikelen 9.1. en 10 AVG die als gevoelig worden behandeld omdat hun verwerking een bepaald risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen zoals :          
 
Informatie niet gekend
Van minimaal hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij het gegevenslek (als slachtoffer)?
Van minimaal hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij het gegevenslek (als slachtoffer)? *
Van maximaal hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij het gegevenslek (als slachtoffer)?
Van maximaal hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij het gegevenslek (als slachtoffer)?*
Omschrijf de groep(en) van mensen van wie er persoonsgegevens zijn betrokken bij het gegevenslek. *
Aantal personen (betrokkenen): 
Aantal personen (betrokkenen): 
Vond het gegevenslek plaats in een verwerking die is uitbesteed aan een andere organisatie? *	

Gelieve de naam en het adres van deze derde(n) te vermelden zoals verwerker, onderaannemer, leverancier, …) 	

Naam van de derde partij *
Adres van de hoofdzetel waar de verwerkingsactiviteit van de verwerker plaatsvond
 
Straat *
Huisnummer *
Bus 
Postcode *
Gemeente  *
Land *
Telefoonnummer  *
Contactpersoon of DPO
 
 3. Beschrijving van het gegevenslek
3.1 Wat is de oorzaak van het gegevenslek ? 
De oorzaak van het gegevenslek is eerder 
De oorzaak van het gegevenslek is eerder *
Het gegevenslek werd veroorzaakt door 
Het gegevenslek werd veroorzaakt door *
De intentie van het gegevenslek was
De intentie van het gegevenslek was *
 3.2 Wat is de aard van het gegevenslek ? 
Distributie  - grootorde van ontvangers van de gegevens 	
Distributie  - grootorde van ontvangers van de gegevens *
Wijze van schending 	
Wijze van schending *
De gegevens zijn
De gegevens zijn *
De gegevens zijn terug vindbaar
De gegevens zijn terug vindbaar *
Wijze van schending 
Wijze van schending *
Grootte impact 
Grootte impact *
Wijze van schending
Wijze van schending *
 
 
3.3. Geef een samenvatting van het gegevenslek  
Geef bij het samenvatten van de case meer informatie over:  *
 het tijdstip van het gegevenslek en de ontdekking van het gegevenslek, 
 genomen acties en beslissingen (tijdslijn) tot op heden, 
 het technische opzet van de verwerkingsactiviteit, soort omgeving van verwerking, type van verwerking (End user computing, website beheer, operationeel beheer, data mart, big data analyse, data warehouse etc.) en de wijze van verwerken, 
 de beslissing waarom deze gegevensbeschermingsautoriteit werd in kennis besteld t.o.v. andere (buitenlandse) autoriteiten. 
 Samenvatting van het standpunt van de DPO:  
 
 
3.4 Tijdslijn van het gegevenslek 
Wanneer werd het gegevenslek ontdekt?*    [UU:MM]
Datum en tijd:
Wanneer heeft het gegevenslek zich voorgedaan? *          [UU:MM]
Wanneer werden de eerste extra veiligheidsmaatregelen genomen?     * 
[UU:MM]
Datum en tijd:
Wanneer werd het gegevenslek verholpen?
  [UU:MM]
De reden hiervoor is: 
Als deze melding niet binnen de 72 uur na het ontdekken van het gegevenslek wordt verricht, wat is de reden hiervoor? 	

 
 
3.5 Detectie van het gegevenslek
Wijze waarop het gegevenslek is vastgesteld *
Gelieve naam en tijdstip mee te delen
Welke gegevens zijn gelekt?
Welke gegevens zijn gelekt? *
  4. Preventie en beheer van het gegevenslek
Welke preventieve maatregelen waren specifiek genomen om de gelekte gegevens te beschermen? (beschrijf enkel deze maatregelen
die direct relevant zijn om de inbreuk te voorkomen in plaats van een algemeen overzicht te geven van alle maatregelen) (Bijvoorbeeld: pseudonomiseren, aggregatie, hashing, audit logs, multi-factor authenticatie, data afscherming/afscheiding/ identiteits- en toelatingssysteem, wipe op afstand, encryptie, firewall, wachtwoorden, ...) Vermeld of de maatregel een "data protection by design" of een "data protection by default" karakter heeft.          
Technische maatregelen:  *
 
Organisatorische maatregelen: *
De graad en mogelijkheid van identificatie van een betrokkene o.b.v. de onderliggende gegevens
[Zie onze handleiding voor concrete voorbeelden bij de verschillende antwoordmogelijkheden.]  *
Waren de persoonsgegevens op het moment van het ontdekken van het gegevenslek versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?
Waren de persoonsgegevens op het moment van het ontdekken van het gegevenslek versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden? *
Als de persoonsgegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk waren gemaakt, op welke manier is dit dan kunnen gebeuren?
Geplande en/of reeds ondernomen  acties
(Kruis één of meerdere vakjes aan)          
Geplande en/of reeds ondernomen  acties
(Kruis één of meerdere vakjes aan) *
Zijn er relevante logs beschikbaar met betrekking tot het informatieveiligheidsincident 
Zijn er relevante logs beschikbaar met betrekking tot het informatieveiligheidsincident* 
Indien logs beschikbaar zijn, moeten deze bestanden op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit beschikbaar gesteld worden en gedurende het onderzoek gevrijwaard worden van wijzigingen. 
Datum waarop de resultaten van het gegevenslekonderzoek waarschijnlijk beschikbaar zijn 	
Datum waarop de resultaten van het gegevenslekonderzoek waarschijnlijk beschikbaar zijn *
   [UU:MM]
  5. Methode voor het beoordelen van de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen
Heeft de organisatie een algemene methode voor het oplijsten en beoordelen van de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen in geval van een project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt of het aanpakken van een incident met persoonsgegevens? *
Worden hierbij de kans en de impact van de mogelijke nadelige gebeurtenis voor de betrokkenen nagegaan ? *
Wat is de hoogte van de graad of het niveau van de ernst van dit gegevenslek bij het beoordelen van de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen?  *
Beschrijf beknopt de methode(s) voor het beoordelen van de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen van een incident en de verschillende categorieën (gradaties van de risico's?) onder de gebruikte methode, of motiveer waarom u deze methode (nog) niet zou hanteren *
 
 
Welke impact kan het gegevenslek hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen (ongeacht de vraag of de kans hiertoe hoog of laag is)? 
Selecteer één of meerdere opties, het risico bestaat dat
 
 
Welke impact kan het gegevenslek hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen (ongeacht de vraag of de kans hiertoe hoog of laag is)? 
Selecteer één of meerdere opties, het risico bestaat dat *
In geval van aantasting van de vertrouwelijkheid
In geval van aantasting van de vertrouwelijkheid *
In geval van verminderde beschikbaarheid: 
In geval van verminderde beschikbaarheid: *
In geval van aantasting van de integriteit: 
In geval van aantasting van de integriteit: *
De inbreuk heeft een andere impact voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, namelijk kan leiden tot: 	
De inbreuk heeft een andere impact voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, namelijk kan leiden tot: 	*
Waarschijnlijkheid. Hoe wordt (per risico) de kans ingeschat dat voormelde impact zich voordoet ? De organisatie heeft een methode om de kans te berekenen
Waarschijnlijkheid. Hoe wordt (per risico) de kans ingeschat dat voormelde impact zich voordoet ? De organisatie heeft een methode om de kans te berekenen *
 Indien van toepassing, beschrijf de gebruikte methode :
Gelet op de kans en impact voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, welke aanvullende technische en organisatorische maatregelen worden/zullen worden genomen naast de geplande acties om het (inherent) risico voor de rechten en vrijheden te beperken of te vermijden, tenzij het risico reeds voldoende werd verholpen?
Aanvullende technische maatregelen: 
Aanvullende technische maatregelen: *
Aanvullende organisatorische maatregelen : 
Aanvullende organisatorische maatregelen : *
Maatregelen/acties aanbevolen aan de betrokkenen 
(bijvoorbeeld wijzigen van wachtwoorden) 
Maatregelen/acties aanbevolen aan de betrokkenen 
(bijvoorbeeld wijzigen van wachtwoorden) *
  6. Informatieverstrekking
Er wordt / werd gekozen voor een publieke communicatie of gelijkaardige actie via bijvoorbeeld een persbericht.  *
Indien publieke communicatie, hierbij de motivering waarom afgeweken wordt van een individuele communicatie:
De betrokkenen werden/worden individueel geïnformeerd? *
Hoeveel betrokkenen heeft u geïnformeerd of gaat u informeren? 
Hoeveel betrokkenen heeft u geïnformeerd of gaat u informeren? *
Welk communicatiemiddel of -kanaal gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkenen individueel dan wel collectief te informeren? 
Welk communicatiemiddel of -kanaal gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkenen individueel dan wel collectief te informeren? *
  7. Bijkomende beschouwing
Geef hier elke informatie aan die de melding beter kan doen begrijpen. 
  8. Geef hier aan welke documenten u bij dit formulier toevoegt
9. Verklaring
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