REGISTER VAN DATALEKKEN BIJ GEMEENTE NIEUWEGEIN - 2019
Naam
Onbevoegd opzoeken en
delen van gevoelige
informatie.

Impact
Hoog

Datum incident
11-1-2019

Foutieve verzending BSN's
door Pronexus

Laag

28-1-2019

Foutieve verzending e-mails Laag
Sociaal Domein

12-2-2019

VERSIE: 11-03-2019

Impact op
Beschrijving
1 burger en haar Medewerker raadpleegde
zoon
systeem van Burgerzaken
om de locatie van een
burger op te zoeken waar
medewerker niet toe
geautoriseerd was en de
privacy van betrokkene
zwaar compromitteerde.
NVT, bleef in
Leverancier Pronexus heeft
professionele
per abuis 30.000 StUFsfeer
berichten met BSN’s aan
IJsselstein gestuurd. Daar
zaten ook gegevens van
Nieuwegeiners bij. Een
informatie adviseur in
IJsselstein heeft zeer alert
ingegrepen en ons
gewaarschuwd. Hij heeft
ook de Autoriteit
Persoonsgegevens om
advies gevraagd. Zij melden
dat dit een datalek zonder
meldplicht is, omdat de
gegevens alleen bij een
ambtenaar met
geheimhoudingsplicht zijn
aangekomen. Dat betekent
dat Pronexus dit datalek
moet registreren, de
betrokken gemeenten
hoeven verder niets te
doen.
Cliënten
e-mails werden verstuurd
Geynwijs
naar lekstroom.nl, een
transportbedrijf, i.p.v. naar
regionale BackOffice
Lekstroom.

Persoonsgegevens
Naam en geboortedatum
en herleiding naar
woonplaats.

Gemeld bij AP?
Ja

Informeren betrokkene?
Ja

Maatregelen
Disciplinair

Enkel BSN

Nee

NVT

Leverancier Pronexus
hierop aangesproken om
daar herhaling te kunnen
voorkomen.

Nee, e-mails werden bij
betreffende bedrijf
afgevangen en in overleg
vernietigd.

E-mails zijn vernietigd en
alle e-mail naar dat bedrijf
wordt automatsch
geblokkeerd. Tevens wordt
gewerkt aan de aanschaf
van een e-mail
controlesysteem. Dit wordt
in maart 2019 geïnstalleerd.

Diverse persoonsgegevens Ja
van cliënten.

Pagina 1 van 2

REGISTER VAN DATALEKKEN BIJ GEMEENTE NIEUWEGEIN - 2019
Naam
Impact
Verkeerd e-mailadres
Laag
gebruikt in Sociaal Domein

Datum incident
21-2-2019

VERSIE: 11-03-2019

Impact op
Beschrijving
Cliënt Geynwijs Medewerker stuurde e-mail
naar verkeerde
geadresseerde met zelfde
voornaam, maar in andere
organisatie (aanvulfunctie
in e-mail).

Persoonsgegevens
Naam cliënt en gegevens
rond inbraak en gevolgen
daarvan in financiële
terrein bij betrokkene
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Gemeld bij AP?
Nee

Informeren betrokkene?
Nee, fout werd direct
bemerkt en in overleg met
betrokken geadresseerde is
de e-mail direct verwijderd.

Maatregelen
Vernietigen e-mail.
Betrokken medewerker en
collega's nogmaals
gewezen op het zorgvuldig
kiezen van geadresseerden
in e-mailverkeer.

