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Naar chatting zijn er in januari 2016 enkele tientallen
'datalekken' gemeld ij de Autoriteit Peroongegeven. ij niet
melden, kan de oete een materiële pot worden. Alleen al
daarom dwingt de op 1 januari 2016 ingevoerde meldplicht
accountantkantoren en hun cliënten werk te maken van de
eveiliging van peroongegeven. en introductie in ze vragen.

1. Wat zijn datalekken?
Volgen de wet kun je preken van een datalek al er inreuk wordt
gemaakt op de eveiliging, waardoor peroongegeven verloren
gaan of onrechtmatig worden verwerkt. Je het niet alleen een
datalek al peroongegeven uitlekken, maar ook al die
ijvooreeld door een computercrah verloren gaan of op de een of
andere manier ontoegankelijk worden. ij dat laatte valt
ijvooreeld te denken aan hacker die een teem 'gijzelen' totdat
er wordt etaald.
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om liggen peroongegeven letterlijk op traat. Zo liet elf jaar
geleden een kapitein van de landmacht een geheugentick met
geheime informatie over de Nederlande militairen in Afghanitan
in een huurauto liggen. Hij kreeg de tick weliwaar terug, maar de
'eerlijke vinder' hadden de gegeven wel eert gekopieerd.
Het i altijd uitkijken met een u-tick. Verliezen i één ding. Maar
je kunt ook een tick aangereikt krijgen met een leuk filmpje of
pelletje, dat malware intalleert op de laptop of pc. Daarmee kunnen
hacker vervolgen via het edrijfnetwerk allerlei peroongegeven
wegluizen. ijvooreeld informatie over de wintuitkeringen aan
partner.
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Hacker zijn lang niet meer alleen
'Het zijn teed vaker
romantiche zonderlingen die een
criminele
gelaagde hack al doel op zich zien. Het
organiatie die op
zijn teed vaker leden van criminele
grote chaal zoeken
organiatie die op grote chaal zoeken
naar zwakke plekken
naar zwakke plekken in temen. Want
in temen.'
die zwakke plekken ieden de
mogelijkheid om peroongegeven te telen waarmee ze op
anderman naam etellingen kunnen doen.
Dat maakte de DigiNotar-hack zo erntig. en lek ij een DigiDleverancier zet immer de deur open naar allerlei gevoelige gegeven.
Ook de hack ij AI Fligth Academ kan lelijke gevolgen heen
gehad. Daar vonden hacker niet alleen de namen en adreen van
piloten in opleiding, maar ook papoortgegeven en informatie over
chulden en trafrechtelijke antecedenten.
Datalekken zijn om veel dichterij dan je denkt. Werknemer die
met hun laptop of martphone een openaar netwerk geruiken in
ijvooreeld een retaurant of in de trein kunnen een gemakkelijk
doelwit zijn voor een hacker. Met een apparaatje van een paar tientje
en een goeie atterij zet die een eigen netwerkje op, dat de argeloze
gat of reiziger vervolgen geruikt om online te etalen of
vertrouwelijke gegeven te verturen.
Accountantkantoren en edrijven heen vaak een intern netwerk
met een gedeelde harde chijf. Ontlagen werknemer - vaak niet de
meet loale - kunnen nog ij alle peroongegeven op die chijf zo
lang hun inloggegeven niet zijn gelokkeerd. Die lokkade moet
du onderdeel zijn van het HRM-eleid.

Verorgen cc-adreen
Ook geen zeldzaamheid i een mail met niet verorgen ccadreen. Zo verpreidde de politie Delft in 2009 650
mailadreen van deelnemer aan urgernet, zodat je
precie kon zien wie de 'verklikker' waren in de uurt.
Overigen eging Deloitte twee jaar eerder eenzelfde ccfout. en elgiche vetiging moet toezien op een
zorgvuldig verloop van de aanvraagprocedure van een
numeriek .nl-domein. Het vertuurde in een repl to all de
mededeling dat 'meerdere deelnemer' de
aanvraagvergoeding nog niet hadden etaald. Veel
deelnemer verloren door dit lek het vertrouwen in de
ewaker van de zorgvuldigheid.

Ook edrijven die elektronich communiceren met klanten via een
contactformulier op de weite of nieuwriefaonnee dan wel
eventdeelnemer werven via een online inchrijfformulier heen
een potentieel lek.

2. Wat doe je ertegen?
Het geruik van online contactformulieren of inchrijfformulieren i
gemakkelijk te eveiligen. Je moet ervoor zorgen dat de klant, de
aonnee of deelnemer zijn peroongegeven verleuteld kan
verturen. In veel gevallen i een ite met een eveiligde verinding
te herkennen aan een groen lotje vóór en http:// aan het egin van
het weadre. Zie ijvooreeld de adrealk oven dit artikel. Ook
het verleutelen van de gegeven op informatiedrager kan een hoop
ellende eparen. Omdat de gevolgen van een datalek ij goede
encrptie eperkt lijven, hoef je het datalek niet aan de etrokkenen
te melden al de gegeven voldoende verleuteld zijn. (Maar wel aan
de Autoriteit Peroongegeven, zie hieronder.)
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DigiD-leverancier DigiNotar liet na de
'Het geruik van
inraak onderzoek doen, maar zag een
online
elangrijk deel van het lek over het hoofd
contactformulieren
en ondernam daar niet tegen. Toen er ij
of
nader inzien 247 nepcertificaten in
inchrijfformulieren
omloop waren, zegden Microoft, Google
i gemakkelijk te
Chrome en Mozilla het vertrouwen in de
eveiligen.'
DigiNotar-certificaten op. Het edrijf ging
failliet en de oprichter moeten de eigenaar zijn geld terugetalen.
Je moet kortom eleid op papier zetten en maatregelen nemen om
datalekken te voorkomen en te hertellen. Herman raam van
Privon, die onder meer de NA advieert over eveiliging van
peroongegeven, deed een onderzoek ij een koepelorganiatie
van advocatenkantoren. lecht enkele kantoren leken hun zaakje
op orde te heen. In zo’n geval i een eerte tap iemand aanwijzen
die verantwoordelijk i en een team formeren dat onder meer de
kwetaarheden in de organiatie in kaart rengt.
en zwak punt i altijd oude oftware,
'en eerte tap i
waarvoor geen update en fixe meer
iemand aanwijzen
worden geleverd, zo weten ze in Het
die verantwoordelijk
Groene Hart Ziekenhui. Daar hadden
i.'
hacker toegang tot onder andere de
urgerervicenummer van 493 duizend patiënten, onder wie
ekende Nederlander. en eveiligingedrijf ontdekte de inraak
en waarchuwde. De directie kwam echter pa in actie nadat de
hacker de per had ingelicht. De oftware werd vernieuwd en het
teem i nu zo gecompartimenteerd dat je van de achterdeur niet
meer helemaal kunt doorlopen naar de zolder.
De hopitaal-hack laat zien dat de techniek veel kan oploen, maar
dat de men vaak de zwakte chakel i. Daarom moet het peroneel
een zeker privacriicoewutzijn worden ijgeracht.
Die noodzaak lijkt ook uit een hack ij de Amerikaane winkelketen
Target in 2013. Daar rinkelden de ellen van het eveiligingteem
zo vaak, dat de werknemer er horendol van werden en niet opletten
toen er echt iet aan de hand wa. In vier maanden tijd maakten
hacker onder meer de eveiliging- en pincode van meer dan 40
miljoen credit card uit. Dat je de effectiviteit van de
privacmaatregelen volgen de Wet echerming peroongegeven
moet lijven controleren, i tegen deze achtergrond logich.

3. Wanneer moet je
melden?

'De men i vaak de
zwakte chakel.
Daarom moet het
peroneel
privacriicoewutzijn
worden ijgeracht.'

Dat hangt van de ernt van het lek af. Je
moet een lek innen 72 uur melden ij de
Autoriteit Peroongegeven al het leidt
tot erntige nadelige gevolgen voor de
echerming van peroongegeven of al
er een 'aanzienlijke kan' op erntig nadeel i. De ernt hangt niet
alleen amen met het aantal gegeven dat verloren i gegaan, maar
ook van de gevoeligheid van die gegeven.

Gevoelige gegeven zijn peroongegeven over iemand goddient
of levenovertuiging, ra, politieke gezindheid, gezondheid en
ekuele leven. Gevoelig zijn ook gegeven over:
alarien;
etalinggegeven;
lidmaatchap van een vakvereniging;
opgelegd traffen of anctie;
(prolematiche) chulden;
gokverlaving;

Den Haag
Lidl Nederland
zoekt een
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in Huizen



pretatie op chool of werk;
relatieprolemen.

Verder moet je datalekken melden al het gaat om gegeven,
waarmee onverlaten (identiteit)fraude kunnen plegen, zoal
iometriche gegeven, kopieën van identiteitewijzen en
urgerervicenummer. Fraude en miruik liggen uiteraard ook op
de loer ij het verlie van:
geruikernamen;
wachtwoorden;
andere inloggegeven.

Het verlie van inloggegeven ligt extra gevoelig, omdat
geruikernamen en wachtwoorden vaak ook op andere plekken
worden geruikt. Zo kan het wachtwoord voor een winkelite
hetzelfde zijn al dat voor internetankieren. Al het lek
‘waarchijnlijk onguntige gevolgen’ zal heen voor de etrokkene
moet de verantwoordelijke de lekkage niet alleen melden aan de
Autoriteit Peroongegeven, maar ook aan de etrokkene zelf.

4. Wat geeurt er al je meldt?
De Autoriteit Peroongegeven zal volgen voorzitter Jaco
Kohntamm een onderzoek intellen al zij vermoedt dat er meer aan
de hand i. Maar de toezichthouder hoeft niet alle meldingen te
onderzoeken. In eerte intantie i de edoeling van de meldplicht
namelijk vooral dat verantwoordelijken zorgvuldiger omgaan met
peroongegeven.
De toezichthouder zal een 'indende aanwijzing' geven aan de melder
al die onvoldoende maatregelen heeft genomen om het datalek te
dichten en nieuwe datalekken te voorkomen. De verantwoordelijke
krijgt een epaalde termijn om die aanwijzing op te volgen.
De toezichthouder puliceert de meldingen niet en nagelt melder
evenmin aan de chandpaal. Op ai van een reek meldingen kan
de Autoriteit Peroongegeven wel informatie naar uiten rengen
‘op geaggregeerd niveau’. ijvooreeld om het puliek in zijn
algmeenheid te waarchuwen voor epaalde riico'.

5. Wat geeurt er al je niet meldt?
Je kunt natuurlijk proeren het lek in alle tilte te dichten en doen
alof er niet aan de hand wa. Maar in dit informatietijdperk lijft
een lek niet lang verorgen. Al wa het maar omdat iemand de
Autoriteit Peroongegeven tipt.
Al je wel een melding doet aan de
Autoriteit Peroongegeven, maar ten
onrechte niet de etrokkenen inlicht, kan
de autoriteit dat alnog opdragen.

'Het College
echerming
Peroongegeven
kan fore oete
opleggen tot
maximaal tien
procent van de
jaaromzet.'

Tot 2016 wa de toezichthouder een
papieren tijger, die maximaal 4.500 euro
oete kon opleggen al organiatie niet
meldden dat zij peroongegeven
verwerkten. Maar het College echerming Peroongegeven i nu
een autoriteit, die net al ijvooreeld de AFM, fore oete kan
opleggen voor allerlei overtredingen van de privacwetgeving.

Voor de hoogte van de oete gelden verchillende andreedte. Het
maximum in de hoogte categorie i 820 duizend euro. De oete gaat
omlaag al je goed meewerkt aan het onderzoek van de
toezichthouder, uit eigen eweging het lek dicht, een
wetovertreding meldt/eëindigt en/of de chade vergoedt aan de
gedupeerden. Voor recidiviten gaat de oete met vijftig procent
omhoog.
Al een organiatie een indende aanwijzing niet opvolgt en de
autoriteit de maximale oete daarvoor een lachertje vindt ('al
onvoldoende etraffend wordt ervaren'), kan zij de oete verhogen
tot maximaal tien procent van de jaaromzet. Maar dan moet het wel
gaan om erntige chendingen al ongeoorloofde handel in
peroongegeven of het otweg negeren van indende
aanwijzingen ij utantiële wetovertredingen. ij niet-melden zal
het zo'n vaart niet lopen.

6. In control

'Je moet al
Herman raam van Privon. "Je moet al
verantwoordelijke
verantwoordelijke kunnen aantonen dat
kunnen aantonen dat
je in control ent. n dat moet je continu
je in control ent. n
monitoren. Je ziet nu dat privac veel
dat moet je continu
meer een oardroom topic i geworden.
monitoren.'
en datalek kan niet alleen leiden tot
reputatiechade, maar kan ook materiële gevolgen heen. en
oete tot tien procent van de jaaromzet kan een materiële pot zijn."
oete zijn echter niet de enige kotenpot ij datalekken. Je moet
immer alnog allerlei maatregelen treffen om de aangerichte chade
te hertellen en toekomtige chade te voorkomen. Koen
Vermien, advieur ij Privac Management Partner en coauteur
van Grip op Datalekken. "en lek kot zo’n 150 tot 200 euro per
peroon. ij omvangrijke etanden lopen de koten du flink op."

Meer informatie
www.autoriteitperoongegeven.nl
www.privon.nl
http://www.accountant.nl/nieuw/2016/2/gnedrapport-over-meldplicht-datalekken-en-privac-hield/

nkele vooreelden zijn ontleend aan het oek van Koen
Vermien e.a.,
zie www.gripopdatalekken.nl.
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Merendeel accountantkantoren voldoet niet geheel
aan AVG
Nog lang niet alle accountantkantoren voldoen volledig aan de AVG. Hoewel
informatieeveiliging meer aandacht krijgt, lijkt er nog veel ruimte te zijn voor
veretering. 

 x6
OPINI

07 augutu 2019

Privac: de elatingdient al nieuwe Faceook?
De elatingdient i regelmatig in het nieuw met privac-chendingen. Al weer
jaren geleden kreeg de dient van de Hoge Raad een tik op de vinger, over het
verzamelen van kentekenplaatgegeven van auto'. 
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24 juli 2019

Faceook krijgt privacoete van vijf miljard
Faceook etaalt de Amerikaane marktwaakhond FTC een oete van vijf miljard
dollar wegen verchillende privacchandalen. Het gaat om de hoogte chikking
die de toezichthouder ooit trof met een edrijf. Ook wordt Faceook verplicht een
onafhankelijke commiie in te tellen voor privaczaken. 

 x0
NIUW

11 juli 2019

RM: '270.000 eigenaren van familieedrijven dreigen
privac te verliezen'
Vanaf januari 2020 zijn ondernemingen en rechtperonen verplicht om hun
(in)directe eigenaren te regitreren. Dit leidt tot privacprolemen voor eigenaren
van familieedrijven. 
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'Nog teed prolemen met privacwet AVG'
Veel edrijven kampen ijna een jaar na invoering van de nieuwe uropee
privacregel in de Algemene Verordening Gegevenecherming (AVG, of GDPR in
het ngel) nog met prolemen met de uitvoering van de richtlijn. 
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