
Protocol datalek JongNL Limburg 
 
inleiding 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan voor alle organisaties 
die gegevens van personen (persoonsgegevens) in applicaties (computerprogramma’s) en computers 
bewaren. JongNL Limburg is zo’n organisatie en onze afdelingen ook. Wij moeten ons aan de regels in deze 
nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor JongNL Limburg alsook voor de districten en plaatselijke 
afdelingen. De nieuwe verordening legt regels op over het bewaren van gegevens in digitale bestanden maar 
ook van gegevens in mappen op een plank of waar dan ook. Ook mappen moeten voortaan veilig worden 
opgeborgen zonder dat ‘vreemden’ daar bij kunnen. Raadpleeg jongnl.nl om: 

• Het privacy beleid van JongNL Limburg te downloaden; 

• Het AVG-groeidocument te downloaden; 

• Meer te lezen over de regels betreft het gebruik van foto’s en video’s; 

• Het protocol datalek te downloaden. 
 

Hoe gaat JongNL om met een datalek 
Als er onbedoeld persoonsgegevens ‘op straat komen te liggen’, spreken we van een datalek. Het kan gaan 
om een kwijtgeraakte USB-stick of klapper met inschrijfformulieren, een gestolen laptop, maar ook om een 
inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen die daartoe geen 
toegang zouden mogen hebben.  
 

Gebeurt dit in een plaatselijke afdeling, dan dient dit per direct gemeld te worden 
bij JongNL Limburg: 0475 520020 - 06 51098582 (Léon Hoenen).  
 
Als er sprake is van een ernstig datalek, dan zijn we op grond van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) verplicht om dit te melden. JongNL Limburg zal in zo’n geval binnen 72 uur na 
ontdekking een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding zal de betrokkene(n) van de 
datalek op de hoogte worden gebracht. 
 
JongNL spreekt van een datalek als: 

• een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken; 

• een persoon die wel gerechtigd is de gegevens voor een ander doel gebruikt dan is toegestaan; 

• gegevens worden geregistreerd die niet geregistreerd mogen worden (zie hoofdstuk ‘Welke gegevens 
worden NIET verwerkt’). 

 
In een geval van een datalek probeer je onderstaande informatie te achterhalen. Schakel, indien nodig, de 
hulp van JongNL Limburg in: 

• waar de gebruikte gegevens vandaan komen; 

• wat er met de gegevens is gebeurd; 

• wie erbij betrokken is; 

• wie de dupe is; 

• of er schade is ontstaan en hoe die zoveel mogelijk te herstellen of te beperken is; 

• of en zo ja welke stappen er nodig zijn om herhaling te voorkomen. 
 

Waar kan ik terecht met een vraag 
Heb je een vraag of wil je overleggen over een ontstane situatie, neem dan gerust contact op met een 
medewerker van het provinciaal bureau van JongNL Limburg: T 0475 520020 - E info@jongnl.nl.  
 
Alle recente gegevens met betrekking tot de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming is terug 
te vinden op jongnl.nl: http://jongnl.nl/index.php/avg-algemene-verordening-gegevensbescherming.  
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