PROCEDURE MELDING Inbreuken door derden , andere dan verwerkers

Bijlage 2

Formulier voor melding Inbreuk (datalek)

Deze bijlage bevat de gegevens die moeten worden opgegeven aan de Contactpersoon
Privacy van ons fonds als een Inbreuk aan hem wordt gemeld .
Algemene informatie en contactgegevens
1) Over welk bedrijf of welke organisatie gaat het? (Vul de onderstaande gegevens in.)
a) Naam van het bedrijf of de organisatie
b) (Bezoek)adres
c) Postcode
d) Plaats
e) KvK-nummer
2) Gegevens melder (Vul de onderstaande gegevens in.)
a) Naam van de persoon die meldt
b) Functie van de persoon die meldt
c) E-mailadres van de persoon die meldt
d) Telefoonnummer van de persoon die meldt
e) Alternatief telefoonnummer van de persoon die meldt
3) Met wie kan de Contactpersoon Privacy contact opnemen voor nadere informatie over
de mel ding? (Vul de onderstaande gegevens in indien dit iemand anders is dan de melder van het datalek.)
a) Naam contactpersoon
b) Functie van de contactpersoon
c) E-mailadres van de contactpersoon
d) Telefoonnummer van de contactpersoon
e) Alternatief telefoonnummer van de contactpersoon
Gegevens over het datalek
4) Geef een samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens zich heeft voorgedaan.
5) Wanneer vond de inbreuk plaats? (Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan.)
a) Op (datum)
b) Tussen (begindatum periode) en (einddatum periode)
c) Nog niet bekend
6) Wat is de aard van de inbreuk? (U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.)
a) Lezen (vertrouwelijkheid)
b) Kopiëren
c) Veranderen (integriteit)
d) Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)
e) Diefstal
f) Nog niet bekend

1

7) Om welk type persoonsgegevens gaat het? (U kunt meerder mogelijkheden aankruisen.)
a) Naam-, adres- en woonplaatsgegevens
b) Telefoonnummers
c) E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
d) Toegangs- of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam / wachtwoord of
klantnummer)
e) Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer)
f) Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
g) Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen
h) Geslacht, geboortedatum en/of leef
i) Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld ras, etniciteit, criminele gegevens,
politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie, seksuele leven, medische
gegevens)
j) Overige gegevens, namelijk (vul aan)

De melder d.d. ……….
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