PROCEDURE OMGANG MET DATALEKKEN
Eagle Simrax B.V.
Hopelerweg 250
6468 XX Kerkrade
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: D.G.M. van Well en A.C.P.M. v.d. Walle
hierna te noemen ‘(de) werkgever’,
stellen de navolgende procedure vast ter zake datalekken:
1.
Wij onderkennen dat op ons, in gevolge artikelen 33 en 34 van Verordening 2016/679 (hierna te noemen:
"AVG”) een verplichting rust om een inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden aan de
autoriteit persoonsgegevens dan wel aan de betrokkenen.
2.
Onder inbreuk verstaan wij een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte persoonsgegevens.
3.
Wij erkennen dat alle datalekken dienen gemeld te worden aan de autoriteit persoonsgegevens, zulks
met uitzonderingen van datalekken waarbij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
4.
Wij onderkennen voorts dat een datalek aan de betrokkene dient te worden gemeld wanneer de inbreuk
op de persoonsgegevens een hoog risico voor de betrokkene inhoudt, een en ander op de wijze als in
artikel 34 lid 2 AVG bepaald, rekening houdende met de uitzonderingen van artikel 34 lid 3 AVG.
5.
Wij onderkennen dat aan de toezichthoudende autoriteit een databreuk moet worden gemeld uiterlijk 72
uur nadat onzerzijds kennis is genomen van de databreuk, zulks onder verstrekking van zoveel als
mogelijk informatie. Daar waar de betrokkene moet worden geïnformeerd, onderkennen wij dat dit
onverwijld dient te geschieden.
6.
Wij onderkennen voorts dat wij dienen bij te houden een overzicht van datalekken die zich in de
organisatie Eagle Simrax B.V. hebben voorgedaan, waarbij de datalekken ook steeds gedocumenteerd
dienen te zijn. Ook zullen wij steeds passende maatregelen nemen ter voorkoming van verdere
datalekken.
Opgemaakt en overeengekomen te Kerkrade, 20 juni 2018

………………………………………………….
Dhr. D.G.M. van Well
President

…………………………………………….
Dhr. A.C.P.M. van de Walle
Manager

