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Meldplicht Datalekken (Art.34a WBP)

Voorbereiding op deze nieuwe wetgeving

De Meldplicht Datalekken verplicht bedrijven en organisa)es
om een erns)g datalek onverwijld te melden bij de
toezichthouder en in sommige situa)es ook bĺj alle
betrokkenen waarover de data is gelekt.

De wijziging in de wetgeving hee gevolgen voor
bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Bedrijven
dienen zich voor te bereiden op mogelijke calamiteiten
waarvan een melding gemaakt moet worden aan de
toezichthouder'

Een meldplicht voor datalekken is niet nieuw. Het bestaat al
langer voor de overheid en voor kri)sche infrastructuur.

Voorbereiding op de nieuwe wetgeving

Gidano hee een programma ontwikkeld waarmee
bedrijven ondersteund worden bij de voorbereiding op
de nieuwe wetgeving. Het is een modulair programma
bestaande uit 5 duidelijke stappen.

De wijziging in de wetgeving hee gevolgen voor bedrijven die
persoonsgegevens verwerken. Bedrijven dienen zich voor te
bereiden op mogelijke calamiteiten waarvan een melding
gemaakt moet worden aan de toezichthouder'

Hoe staat u er voor?

Gidano hee een programma ontwikkeld waarmee bedrijven
ondersteund worden bij de voorbereiding op de nieuwe
wetgeving. Het is een modulair programma bestaande uit 5
duidelijke stappen.
het diagram is aan te passen aan elke laag van de organisa)e.

Uw data is ook onze zorg
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1. RI&E hoe staan we ervoor?
De eerste stap om te komen tot volledige privacy compliance
is het uitvoeren van een nulme)ng. Bij deze Rl&E (Risico
inventarisa)e & Evalua)e) brengen we in kaart welke
gegevensverwerkingen er in de organisa)e worden gedaan,
hoe de verantwoordelijkheden liggen en welke systemen en
applica)es betrokken zijn bij deze gegevensverwerkingen. De
privacy risico's van de gegevensverwerkingen worden
beoordeeld en gerapporteerd. Na een Rl&E weet u precies
waar u met uw organisa)e staat met betrekking tot de
privacy Compliance.

2. Analyse wat en waar zijn de risico’s?
De tweede stap van het Privacy lmpact Programma is om te
bepalen aan welke risico's de informa)e die in stap 1 is
verkregen blootstaat. Behalve verschillende security testen
op netwerk, systemen en de applica)es wordt in deze stap
ook de "zachte" kant van de security meegenomen.

3. Maatregel wat kunnen we doen?
Stap drie is de bepaling welke maatregelen er genomen
kunnen / moeten worden om compliant te zijn aan de weten regelgeving en om het risico op cybercriminaliteit en
datalekken te minimaliseren. Deze maatregelen zullen
worden ingedeeld in de drie belangrijke categorieën: Mens,
Processen (Organisa)e) en Techniek.

Bekijk ook onze folder Privacy Impact Analyse
i.s.m. de

4. Aanpak aan de slag
ln deze stap documenteren we alle bevindingen en
aanbevelingen en maken we een plan van aanpak voor de
door te voeren maatregelen, verdeeld in de eerder
genoemde categorieën Mens, Organisa)e en Techniek.

5. Check is de aanpak succesvol?
Het is van groot belang dat het eﬀect van de genomen
maatregelen periodiek gecontroleerd en gemeten wordt. Er
kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de weerbaarheid van
de medewerkers in de organisa)e en aan de hand van het
resultaat kunnen verbeterpunten worden aangebracht.

Gidano maakt graag een oﬀerte voor het uitvoeren van een
Privacy Rl&E (stap) bij u in de organisa)e. Neem hierover
gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
.
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