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Rapportage beveiligingsincident  
(na invulling: VERTROUWELIJK) 
(versie 0.2, juni 2020) 
C O N C E P T  
Vastgesteld door bestuur op  
Instemming GMR op  
 
Als je al gemaild had naar datalek@hsn-scholen.nl (zie pag.3), dan heb je: 
-1- je directeur al op de hoogte gebracht  
-2- en ook al enkele vragen naar Ton ten Klooster beantwoord 
-3- dit document gedownload 
Als je dit document op een andere manier hebt bereikt doe dan meteen het eerste: 
Breng de directeur van de school op de hoogte 
 
Type incident (zet een V voor wat van toepassing is):  
 
…... Beveiligingsincident - (Geen persoonsgegevens verloren gegaan, onrechtmatige verwerking is 
redelijkerwijs uit te sluiten) of 
 
….... Datalek – (Er zijn persoonsgegevens verloren gegaan en/of onrechtmatig verwerkt). 
 
Constatering van het beveiligingsincident / datalek:  
Datum:                         
Tijdstip:  
Je naam en functie: 
Je mail adres: 
Evt. snel telefonisch hiervoor te bereiken:   
 
Denk bij de beschrijving van het beveiligingsincident / datalek aan de volgende zaken en vul het 
schema hieronder zo goed mogelijk in:  

• Wat is er precies gebeurd?   (tijden, plaatsen, wat is er met de gegevens gebeurd, verlies, 
diefstal, ....)  
• Waar is het gebeurd?   
• Wie zijn er bij betrokken (wie, aantal betrokkenen, onjuiste mail, hoeveel geadresseerden 
enz.)  
• Wat was de oorzaak? (Menselijke fout, verkeerde inrichting systeem, fout in software, 
hacken, enz.)  
• Welke gegevens zijn al dan niet verloren gegaan/bekend geraakt? Gaat het om 
persoonsgegevens? Om welke / wat voor soort gegevens gaat het? 
• Over wie gaan de gegevens? Wie zijn er verder bij betrokken? 
• Hoe lang heeft het incident geduurd?  
• Wie er er verantwoordelijk? Welke persoon of organisatie? 
• Welke actie is al ondernomen? 
  

 
Beschrijf hier de ondernomen acties als een logboek:  
Vermeld ook welke acties richting betrokkenen zijn ondernomen.  
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Dag  Datum  Tijdstip  Actie  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Verstuur dit naar Ton ten Klooster ict@hsn-scholen.nl   
 
 
Ruimte voor inbreuk Privacy rapporteur school:  
 
 
 
 
Verder in te vullen door Functionaris Gegevensbescherming:  
 
Advies EFG:  
 
 
Is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens?  
 
o  Nee  Gelet op de aard van het incident was dit niet noodzakelijk.  

  
o  Ja    
  
Motivatie voor het doen van aangifte:  
  
  
Algemeen  
  
     
  
Datum:   
  
R. van Rooijen  
Externe Functionaris Gegevensbescherming   
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Iemand die naar het bij ieder bekende adres datalek@hsn-
scholen.nl mailt krijgt dit automatisch antwoord: 
 
Oei, een beveiligingsincident of datalek?  
Goed dat je mailt!! Snelle reactie is belangrijk bij zo iets. 
 
1 - EERST: stel de directeur van de school in kennis! 
2 - DAN: vul als het kan onderstaande vragen kort in, dan ben ik (Ton ten Klooster) vast 
op de hoogte. 
3 - UITEINDELIJK: Download en vul in het "P AVG Datalek Rapport HSN". Deze vind je op  
3a - https://hsn-scholen.nl/privacy/  óf op  
3b - SharePoint > HSN Medewerkers > Documenten > 
(https://hsnscholen.sharepoint.com/:w:/r/sites/medewerkers/organisatie/_layouts/15/D
oc.aspx?sourcedoc=%7B2D7B6C1E-C541-470F-9523-
71262EE6D20C%7D&file=P%20AVG%20Format%20datalek%20rapport%20HSN%20met
%20advies%20EFG%202020%20juni.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=33
1cf603-72e3-49c3-87dc-3919a1684ed1  )  
 
Als dit laatste niet meteen mogelijk is beschrijf dan vast hieronder wat is gebeurd. 
Stuur dit z.s.m. naar Ton ten Klooster, ict@hsn-scholen.nl   
 
Gegevens:  
1. Over het datalek of beveiligingsincident: datum/tijd/periode. 
2. Over jou: gegevens van de melder (naam, functie) en hoe kan ik je (snel) bereiken? 
3. Heeft het datalek/incident binnen de school plaatsgevonden? Indien niet binnen de 
school, waar dan wel? 
Toedracht van het incident: 
4. Wat is er gebeurd: korte beschrijving (tijden, plaatsen, wat is er met de gegevens 
gebeurd, verlies, diefstal, ....) 
5. Gaat het om persoonsgegevens? Om welke / wat voor soort gegevens gaat het? 
6. Wie zijn er betrokken, over wie / wiens gegevens gaat het?  
7. Wie is er verantwoordelijk voor het datalek / incident? Welke persoon of organisatie? 
8. Welke actie is al ondernomen? 
 
9. Download hierna alsnog z.s.m. het "P AVG Datalek Rapport HSN" en stuur dit 
ingevuld naar Ton ten Klooster, ict@hsn-scholen.nl  (CC de directeur van de school) 
 
Let op: Dit is een automatisch bericht krijgt elk mailadres maximaal één keer per maand. 
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