
         Amerongen: 17-03-2017 

BELANGRIJKE MEDEDELING ! 
 

Sinds 1 januari 2016 is er een meldplicht datalekken van kracht velen van u zal hier inmiddels van 

gehoord hebben. In 90% van de gevallen is de gebruiker niet op de hoogte van zijn data lek en wordt 

er dus ook niets mee gedaan terwijl hier wel een wettelijke verplichting op rust. 

Een data lek moet gemeld worden bij het meldloket datalekken. 

Voor meer informatie zie : 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken 

Wij hebben onderzoek verricht naar de huidige beveiliging zoals deze nu wordt gehanteerd deze 

blijkt niet te voorzien in bovenstaande regelgeving en geeft onvoldoende zicht op een data lek en de 

gevolgen. Ook is het niet mogelijk om een bepaald bestand aan te kunnen wijzen welke eventueel 

benaderd zou kunnen zijn en moet er wettelijk gezien van uit worden gegaan dat alle bestanden 

benaderd zijn geweest of zijn kunnen geweest. 

Wat houd dit voor uw organisatie in. 

De beveiliging dient te worden aangepast met software welke een registratie bij kan houden van een 

eventueel data lek zodat aan de bovenstaande regelgeving kan worden voldaan. 

BJ Computers heeft hiervoor met verschillende partijen om tafel gezeten om dit landelijke probleem 

in kaart te brengen en hiervoor een oplossing te zoeken. Uit deze gesprekken is als resultaat 

gekomen dat wij in samenwerking met het security bedrijf PANDA verder zijn gegaan zij bieden, in 

samenwerking met BJ Computers, als enige security bedrijf de mogelijkheid tot bescherming en 

monitoring. De combinatie oplossing is ( nog ) niet online beschikbaar en kan uitsluitend via BJ 

Computers geboden worden. 

LET OP ! reguliere beveiliging software zoals AVG, Norman, Norton, McAfee, Microsoft Security 

Center, etc. etc. bieden NIET de juiste bescherming en rapportage. 

Wij verzoeken u vriendelijk toch dringend om dit op uw systemen te controleren of door ons te laten 

controleren. Alleen zo kunt u aan de wettelijke verplichting gaan voldoen. 

Twijfelt U of heeft u vragen dan staan wij u graag te woord. Wij zullen onze huidige service klanten 

komende week telefonisch benaderen om bovenstaand te bespreken.  
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