
Modelbrief melden datalek betrokkene 
 
Naam:[naam] 
Adres:[adres] 
 
 
Onderwerp:[invullen] 
 
 
Datum:[datum] 
 
 
Geachte [heer/mevrouw] [naam betrokkene], 
 
Graag willen wij u informeren over het volgende.  
Op [datum] heeft er bij [naam bedrijf] een beveiligingsincident plaatsgevonden. [omschrijving incident, 
bijvoorbeeld portal is gehackt]. 
 
Variant 1: Hoewel de kans zeer klein is, kunnen wij niet uitsluiten dat hierbij uw persoonsgegevens 
[benoem welke gegevens] in handen zijn gekomen van daartoe onbevoegde personen. Dat is de 
reden dat wij het belangrijk vinden u te informeren.  
 
Variant 2: Helaas hebben wij moeten vaststellen dat hierbij uw persoonsgegevens [benoem welke 
gegevens] in handen zijn gekomen van onbevoegde personen. Dit is de reden dat wij het belangrijk 
vinden u te informeren.  
 
Wij hebben direct de volgende maatregelen genomen: [benoem welke maatregelen zijn genomen 
bijvoorbeeld alle servers afgesloten binnen 10 minuten na de hack bekend is geworden]. Hiermee 
hebben wij beoogd dat een verdere verspreiding van of toegang tot uw persoonsgegevens onmogelijk 
is dan wel vernietiging van uw persoonsgegevens. Variant A; U hoeft zelf geen nadere maatregelen 
te nemen. Variant B: U wordt dringend aangeraden om uw wachtwoord tot onze digitale portal te 
wijzigen. [en/of ieder andere maatregel die de betrokkene zelf moet nemen] 
 
Wij bieden u onze welgemeende excuses aan en hechten er veel waarde aan dat u er op kunt 
vertrouwen dat uw persoonsgegevens binnen onze organisatie in goede handen zijn. Wij doen er veel 
aan om uw persoonsgegevens te beveiligen en blijven alle redelijke middelen inzetten die technisch 
en organisatorisch mogelijk zijn om dit te bewerkstelligen. Na het incident hebben wij ook diverse 
maatregelen genomen die moeten voorkomen dat het incident zich nog eens kan voordoen. 
Optioneel, namelijk in geval van (potentieel) grote impact voor betrokkenen: Tevens hebben wij het 
incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.  
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met [naam]. [Hij/Zij] is 
bereikbaar op telefoonnummer [nummer] of per e-mail: [e-mailadres].  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
[naam] 
[Functie] 
 
 
 
 


