Er zit een gat in mijn emmer
Wie kent dit nummer, geschreven door Tom Manders (Dorus), niet? Een nummer dat gaat over
een gat in een emmer, terwijl de emmer nodig is om een smeulend vuurtje te blussen. Omdat
het gat in de emmer zit, is blussen feitelijk niet te doen. Het benodigde bluswater lekte uit de
emmer.
Dorus kreeg allerlei goed bedoelde adviezen om het gat in de emmer te dichten, maar het bleef behelpen. En uiteindelijk kwam hij aan het einde van het nummer tot de conclusie dat het gat nog steeds in
de emmer zat.
Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met een ‘smeulend vuurtje’. Dan moet u denken aan de
persoonsgegevens die in iedere onderneming aanwezig zijn. Het gaat hier om gegevens (data) die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals klantgegevens; personeelsgegevens et cetera.
Wat nu als onbevoegden toegang tot deze data weten te krijgen, deze vernietigen, wijzigen of openbaar
maken? Dan is er sprake van een datalek. Voorbeelden hiervan zijn een kwijtgeraakte USB-stick met gegevens; een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hakker. Weet dat cybercrime
op de 2e plaats van securityrisico’s staat. Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van
kracht geworden. Organisaties moeten direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een ernstig datalek is geconstateerd. Indien een melding onterecht achterwege blijft, kan dit leiden
tot een (forse) bestuurlijke boete.
Vanzelfsprekend zit geen enkele ondernemer te wachten op enerzijds de negatieve publiciteit die kan
ontstaan wanneer bekend wordt dat gegevens op straat zijn beland en anderzijds op een bestuurlijke
boete. Daarom is het van groot belang om op voorhand het gat in de emmer te dichten. Door het nemen van adequate maatregelen kunt u de risico’s op een datalek, en een mogelijke boete, beperken.

TIPS

Plak geen pleisters op het gat in de emmer, maar pak het structureel aan;
Zorg voor een goede procedure m.b.t. de persoonsgegevens;
Controleer regelmatig of uw gegevens (nog) goed afgeschermd zijn.
AMF Recherchediensten is een recherchebureau voor ondernemers en particulieren.
Heeft u een lastige situatie in uw onderneming en geen idee hoe u dit moet aanpakken?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek.
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