De Wet bescherming persoonsgegevens en de
meldplicht datalekken
Voor de digitale economie

In de Wet bescherming persoonsgegevens, ook wel de Wbp genoemd, wordt aangegeven
welke regels er gelden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en welke rechten de
personen hebben over wie voornoemde persoonsgegevens informatie bevatten. Deze
personen worden ook wel ‘betrokkenen’ genoemd.

Een persoonsgegeven is een gegeven dat tot een bepaalde persoon herleidbaar is. Dit is een
breed begrip en omvat niet alleen namen en adressen, maar ook IP-adressen, foto’s, medische
gegevens of bijvoorbeeld (herleidbaar) surfgedrag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat het kort gezegd om alle handelingen die met
persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Als je persoonsgegevens verzamelt, bewaart,
bijwerkt, kunt opvragen, gebruiken, verstrekken of vernietigen, dan ben je bezig met het
verwerken van persoonsgegevens.

In de Wbp staan veel regels die gelden voor de zogenoemde ‘verantwoordelijke’. De Wbp geeft
aan dat je als verantwoordelijke wordt aangemerkt als je doel en middelen vaststelt ter
verwerking van de persoonsgegevens. Dat betekent dat jij bepaalt met welk doel de
persoonsgegevens worden verzameld en op welke manier ze worden verwerkt.

Een verantwoordelijke kan het feitelijk beheer over de verwerking van de persoonsgegevens
aan een andere partij, zoals een ICT-leverancier, uitbesteden. Deze door de verantwoordelijke
ingeschakelde partij wordt in de Wbp de bewerker genoemd. Dit is altijd een persoon of
organisatie die niet ondergeschikt is aan de verantwoordelijke, oftewel een externe partij. Als
bewerker heb je ‘feitelijke beschikkingsmacht’ over de persoonsgegevens. Dit betekent dat de
verwerking door jou gepaard gaat met de mogelijkheid om hierop enige invloed uit te oefenen.
Het is niet van belang of je deze invloed daadwerkelijk uitoefent.
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Een verantwoordelijke die het feitelijk beheer over de verwerking van persoonsgegevens
uitbesteedt aan een bewerker, moet op basis van de Wbp afspraken met de bewerker maken
omtrent de verwerking van de persoonsgegevens door de bewerker. Eén van de verplichtingen
voor de verantwoordelijke die in de Wbp is opgenomen, is dat de verantwoordelijke ‘passende
technische en organisatorische maatregelen’ moet treffen tegen verlies of tegen
onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt. Als een
verantwoordelijke een bewerker inschakelt, dan moet de verantwoordelijke op basis van de
Wbp ervoor zorgen dat deze bewerker ook voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking.
Deze en andere afspraken tussen de verantwoordelijke en bewerker omtrent de verwerking van
persoonsgegevens moeten worden uitgewerkt in een bewerkersovereenkomst. De afspraken
kunnen uiteraard ook als onderdeel van de ‘hoofdovereenkomst’ (op basis waarvan de
bewerker ICT-producten en diensten levert aan de verantwoordelijke) of bijvoorbeeld als
onderdeel van een service level agreement worden opgenomen.

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Op basis van deze meldplicht is de
verantwoordelijke verplicht ‘datalekken’, zoals omschreven in de Wbp, te melden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en in sommige gevallen aan betrokkenen (de personen over wie
de gelekte persoonsgegevens informatie bevatten).

Om een verantwoordelijke te ondersteunen in het kunnen voldoen aan zijn verplichtingen,
kunnen de verantwoordelijke en de bewerker afspraken maken over de melding van eventueel
door de bewerker ontdekte beveiligingsincidenten. Op basis hiervan kan de verantwoordelijke
onderzoeken of het door de bewerker gemelde beveiligingsincident een ‘datalek’ is in de zin
van de Wbp en of hij dit beveiligingsincident verplicht moet melden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens of een betrokkene. De afspraken over hoe en wanneer meldingen van
beveiligingsincidenten door de bewerker aan de verantwoordelijke worden gedaan, kunnen
tussen de verantwoordelijke en de bewerker worden vastgelegd in de bewerkersovereenkomst.
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De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de Wbp en dus ook op de meldplicht
datalekken, die is opgenomen in de Wbp. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt ieder jaar
bekend op welke onderwerpen zij zich dat jaar in het bijzonder zal richten. Toezicht op de
beveiliging van persoonsgegevens is al enkele jaren een prioriteit van de Autoriteit
Persoonsgegevens. Hiernaast heeft zij dit jaar aangegeven de naleving van de meldplicht
datalekken in 2016 hoog op haar agenda te hebben staan. Sinds 1 januari 2016 heeft de
Autoriteit Persoonsgegevens er ook een extra bevoegdheid bij gekregen. Zij kan nu naast een
last onder dwangsom een boete opleggen.

Voorbeeld bewerkersovereenkomst
De juristen van Nederland ICT hebben ten behoeve van leden van Nederland ICT een voorbeeld
bewerkersovereenkomst opgesteld. Leden van Nederland ICT kunnen deze voorbeeld
bewerkersovereenkomst opvragen bij de ‘Helpdesk Juridisch’ van Nederland ICT. Kijk hier
voor meer informatie over de ‘Helpdesk Juridisch’.
Helpdesk juridisch en tweedelijns juridische dienstverlening
Via de helpdesk juridisch geven onze juristen onder meer advies en ondersteuning bij
vraagstukken op het gebied van privacy.
Workshops
Nederland ICT organiseert ook diverse workshops en bijeenkomsten op het gebied van
‘privacy’. Meer informatie over de workshops en bijeenkomsten vind je hier. Leden van
Nederland ICT kunnen kosteloos deelnemen. Ben je nog geen lid en wil je ook profiteren van
deze en vele andere mogelijkheden van het lidmaatschap? Bekijk de voordelen!
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