Aanscherping Wet bescherming
persoonsgegevens
Invoering Meldplicht Datalekken

Veilige verwerking
persoonsgegevens
Op 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) verder aangescherpt en is onder andere de Meldplicht
Datalekken ingevoerd. Alle organisaties die persoonsgegevens
verwerken, zijn verplicht om te voldoen aan de eisen van de
Wbp en moeten een datalek direct melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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Wat is een datalek?
Bij organisaties die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescher
ming persoonsgegevens (Wbp) kan een datalek ontstaan. We spreken hiervan
als persoonsgegevens worden gewijzigd, vrijgegeven of vernietigd buiten de
bedoeling van de organisatie om.
Een datalek kan dus bijvoorbeeld ontstaan als een hacker inbreekt in uw data
bestanden. Ook bij verlies of diefstal van een laptop of usb-stick met persoons
gegevens, is er sprake van een datalek.

Wat gebeurt er als u niet voldoet aan de Wbp?
Het niet voldoen aan de eisen van de Wbp - waaronder het niet melden van een
datalek - kan leiden tot boetes van € 820.000 of maximaal 10% van de jaaromzet.
Daarnaast kunnen bestuurders van zorginstellingen ook hoofdelijk aansprakelijk
worden gesteld.

Heeft uw organisatie de zaken op orde?
Voldoet uw organisatie aan de geldende wet- en regelgeving? Heeft u maatrege
len genomen om persoonsgegevens veilig te verwerken? Als zorginstelling valt
u binnen de Wbp in de zwaarste categorie en bent u verplicht om toereikende
organisatorische en technische maatregelen te nemen.

Heeft u hulp nodig om datalekken te voorkomen?
Lentink Accountants & Belastingadviseurs heeft deskundigen in dienst die
alles weten over de Wbp, het melden van datalekken, NEN7510, NEN7512 en
NEN7513.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met:
Remco van Slooten

Robin van Denderen

r.vanslooten@lentink.org

r.vandenderen@lentink.org

06 4131 8102

06 3362 1838
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