Handleiding Afhandelen Datalekken
Het afhandelen van datalekken met ZyLAB
ONE eDiscovery conform de AVG

Contact. Help. Training. Documentatie.
Voor volledige contactgegevens zie hoofdstuk 12 van deze handleiding of bezoek de ZyLAB
website - http://www.zylab.com/nl/.
Stel ons vragen over installeren, configureren en het gebruik van ZyLAB op
https://help.zylab.com met een support verzoek. We bieden een groot aanbod aan
informatie, een kennisbank, bronnen en een gebruikers community.
Volg ons online trainingsprogramma – https://zylab.litmos.com.
Voor onze nieuwste, meest recent bijgewerkte documentatie, raadpleeg
https://docs.zylab.com.
Disclaimer
ZyLAB aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid en biedt geen garanties,
expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie in deze handleiding en/of voor
fouten, compatibiliteitsproblemen, onuitvoerbaarheid of onnauwkeurigheden die in deze
software kunnen voorkomen.
De inhoud van deze handleiding kan in de toekomst zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. We hebben er alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van de inhoud van
deze handleiding te garanderen.
Dit document geeft geen juridisch advies en creëert geen relatie tussen advocaat en cliënt.
Indien u juridisch advies nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact op met een advocaat.
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Inleiding
Sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in mei
2018 zijn de regels omtrent privacywetgeving aangescherpt. De AVG heeft als doel voor
ogen om de burgers van de Europese Unie de controle te geven over hun persoonsgegevens.
Ook dienen bedrijven deze persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegden of hackers
die de persoonsgegevens openbaar maken. Het kan voorkomen dat een bedrijf toch wordt
gehackt en dat alle persoonsgegevens van een klant openbaar gemaakt worden. Het bedrijf
heeft dan te maken met een datalek.
Het meldproces rondom datalekken is een tijdrovende klus. In een tijdsbestek van 72 uur
dient het getroffen bedrijf onderzoek te doen naar wat er gelekt is, een schatting te maken
naar het aantal getroffen personen, inschatten wat de gevolgen zijn van het datalek en
maatregelen treffen om de gevolgen van het datalek te beperken. Tot slot dient het lek
gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkenen.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een datalek met behulp van ZyLAB ONE wordt
behandeld. De handleiding is bedoeld voor de gebruikers en admistrators van ZyLAB ONE en
heeft als doel u op een duidelijke wijze begeleiding te bieden bij de behandeling van
datalekken. In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van een standaard workflow. Op
deze wijze verloopt de behandeling van datalekken makkelijker en sneller.
Ingeval de handleiding geen uitweg biedt, dan kunt u de online documentatie raadplegen
voor meer informatie op https://docs.zylab.com. Heeft u nog andere vragen omtrent de
handleiding? Neem dan contact op met ZyLAB. In hoofdstuk 12 van deze handleiding vindt u
de contactgegevens van ZyLAB.
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Stroomdiagram datalekken
In deze stroomdiagram ziet u het proces van een datalek met toepassing van ZyLAB ONE.
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Workflow datalek
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H2. Registreren in ZyLAB ONE
Om accounts te registreren ontvangt ZyLAB graag een lijst met emailadressen voor de
personen die gebruik zullen maken van ZyLAB ONE. Daarna zal ZyLAB een registratie email
versturen. De registratiemail ziet er als volgt uit:

Klik op de knop registeren, waar u het volgende scherm voor u krijgt:

Voor het registeren van een account is een emailadres nodig. Bespreek met uw gebruikers
welk emailadres mag worden gebruikt.
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2.1 Inloggen
U kunt de ZyLAB ONE eDiscovery met uw internet browser gebruiken (Internet Explorer,
Chrome, Safari etc.) Uw beheerder maakt een of meerdere accounts voor uw organisatie
aan.
1. Ga naar uw ZyLAB ONE website.
Let op!
Indien u het webadres niet weet, neem dan contact op met uw beheerder. Wij raden
u aan om het webadres een bladwijzer te maken, het webadres toevoegen aan uw
favorieten of om deze ergers op te slaan.
2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord
niet meer weet, neem dan contact op met uw beheerder.
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H3. Het matter dashboard
Na het inloggen komt u in het veld Matter Dashboard.
In het Matter dashboard ziet u de lopende matters, ook wel zaken. In het Matter dashboard
kunt u een specifieke zaak zoeken. Daarnaast kunt u hier een nieuwe zaak aanmaken voor
het behandelen van datalekken. Het aanmaken van een nieuwe matter wordt in hoofdstuk 5
nader uitgelegd.

1. Hier ziet u uw lopende zaken.
2. Door middel van trefwoorden kunt u in deze zoekbalk naar uw zaken zoeken.
3. Hier kunt u een nieuw zaak aanmaken. Dit wordt nader uitgelegd in hoofdstuk 4.

Door links bovenin op
te klikken opent u de menubalk. In de menubalk ziet u twee opties:
“Help” en “Community”. In paragraaf 3.1 en 3.2 worden de functies verder uitgelegd.
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3.1 Help
Als u op de knop “Help” klikt verschijnen de volgende drie knoppen in uw scherm.

1. De knop “ZyLAB ONE Help” leidt u naar de website https://help.zylab.com. Op deze
website vindt u niet alleen informatie over ZyLAB ONE, maar ook instructievideo’s en
artikelen.
2. De knop “ZyLAB ONE Documentation” leidt u naar de website https://docs.zylab.com. Hier
vindt u alle documentatie over ZyLAB ONE. Indien de uitleg in deze handleiding niet voldoet
of verouderd is kunt u hier wellicht meer informatie vinden.
3. De knop “What’s new” leidt u naar een artikel waar alle nieuwe mogelijkheden van ZyLAB
ONE zijn opgenomen. Als u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen van de ZyLAB ONE
eDiscovery software, kunt u ze hier bijhouden.

3.2 Community
Als u op de knop “community” klikt verschijnen de volgende twee knoppen in uw scherm.

1. De knop “ZyLAB ONE Community” leidt u naar gemeenschapspagina van
https://help.zylab.com. U kunt hier ideeën over de ZyLAB ONE software delen en
functionaliteiten bespreken met andere gebruikers.
2. De knop “ZyLAB ONE Training Center” leidt u naar de trainingspagina van ZyLAB ONE.
Hiervoor heeft u een andere gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen dan die u gebruikt
voor de ZyLAB ONE eDiscovery software.
Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer weet, neem dan contact op
met uw beheerder.
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H4. Het datalek behandelen
Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden dient de organisatie passende organisatorische
en technische maatregelen te nemen om het lek te onderzoeken. Daarna dient er te worden
onderzocht wat er is gelekt aan data. De organisatie kan zelf het lek laten onderzoeken door
haar eigen IT-afdeling of een extern IT-specialist inhuren. Zodra duidelijk is wat er aan data is
gelekt, kan het datalek worden behandeld.
Als de voorgaande organisatorische procedurele stappen zijn genomen, start het
vervolgproces in ZyLAB ONE.
Let op!
Het aanmaken van een matter kan alleen gebeuren door de administrator. Bent u slechts
een gebruiker dan kunt u verder gaan bij paragraaf 4.1 en de paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3
overslaan.
U kunt nu een nieuwe Matter (zaak) aanmaken in ZyLAB ONE.
1. Klik op de knop “Add Matter”

in het Matter Dashboard.

2. Voer bij “Matter name” (zie 1) uw gewenste naam in en selecteer bij “Select Proces
Template” (zie 2) de gewenste template in. Indien u geen op maat gemaakt template van
ZyLAB heeft, is dit template “Default”. Geef uw zaken logische namen, zodat u deze later
gemakkelijk weer terug kunt vinden en alle medewerkers in één oogopslag weten waar deze
zaak over gaat.
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4.1 Het Matter Dashboard
Wanneer u de Matter/zaak heeft aangemaakt en op de desbetreffende matter klikt, krijgt u
het volgende weergaven.

1.Continue Review
Als u op Continue Review klikt, gaat u naar uw laatste zoekopdracht. Dit kan een document
zijn of een gehele documentenlijst.
2. Browse
Browse geeft een weergaven van een documentenlijst en facets (circkeldiagrammen met
metadata) weer. In de “search” zoekbalk kunt u een query (zoekopdracht) typen.
3. Batch Search
Door gebruik van deze functie kan er sneller meerdere query’s toegepast worden op de
dataset.
4. Configuratie
Met deze knop komt u in het configuratiescherm.
5. Upload
Met deze functie kunt u data uploaden voor de matter/zaak.
6. Audit Log
Hier worden alle activiteiten binnen de Matter weergeven.
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4.2 Menubalk
Wanneer u links in de zwarte balk op het hamertje
u:

klikt, krijgt u de volgende menu voor

1. Home
Klik op ‘’Home’’ om naar het Matter dashboard te gaan.
2. Overview
Wanneer u hierop klikt ziet u een overzicht van de matter.
3. Browse
Deze knop weergeeft een documentenlijst of een facetoverzicht (cirkeldiagrammen). In de
zoekbalk kunt u een zoekopdracht typen.
4. Continue Review
Wanneer u hierop klikt wordt u doorgestuurd naar uw laatste zoekopdracht.
5. Batch Search
Wanneer u hierop klikt kunt u snel op meerdere query’s toepassen op de dataset.
6. Reports
In ‘’Reports’’ staan meerdere mogelijkheden om verschillende soorten data weer te geven in
rapport.
7. Configuration
Wanneer u hierop klikt wordt u doorgestuurd naar het configuratiescherm.
8. Upload
Wanneer u hierop klikt kunt u data uploaden in de matter.
9. Audit Log
Met deze knop worden de activiteiten die in de matter zijn geweest weergeven.
10. Assisted Review
Assisted Review is de machine learning applicatie binnen het ZyLAB ONE platform.
11. Silverlight
Dit is van toepassing voor oude functionaliteiten. In de standaardomgeving wordt Silverlight
niet gebruikt.
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H5. Configuratie
In de matter kunt u verschillende configuraties toepassen. Deze configuraties worden
hieronder uiteengezet.
Let op!
Het instellen van de matter is afhankelijk van uw rechten in de software. Indien u slechts
een gebruiker bent, dan is het mogelijk dat u niet alle onderstaande configuraties ziet.

1. Tags
In dit scherm kunt u de huidige labels raadplegen of nieuwe labels aanmaken. Het label
proces wordt besproken in hoofdstuk 9.
2. User management
In dit scherm vindt u alle gebruikers van de matter. De administrator kan rollen toevoegen
voor gebruikers aan een matter en/of aan alle huidige matters en toekomstige matters.
3. Rol-management
In dit scherm worden de rollen beheerd. Zo kan de administrator eenvoudig bepalen wie
welke rol toegewezen krijgt in een zaak. De rol-management wordt nader uitgewerkt in
paragraaf 5.1.
4. Document security
In dit scherm kunt u documenten extra beveiligen of het document zichtbaar maken voor
bepaalde personen.
5. Keyword Highlighting
Door middel van ‘’Keyword Highlighting’’ worden trefwoorden gemarkeerd. Dit wordt nader
uitgewerkt in paragraaf 5.4.
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6. Review Status
Hier kunt u instellen hoe een ‘’Reviewed’’ document wordt weergeven.
7. Auto Redaction
In dit scherm kunt u automatisch aflakken.
8. Auto Classification
Door automatische classificatie kunnen bestanden op basis van trefwoorden gelabeld
worden.
Let op
Paragrafen 5.1 en 5.2 zijn alleen van belang als u administrator bent. Bent u slechts een
gebruiker, dan heeft u geen rechten voor deze functies.

5.1 Rol-management
De administrator kan rollen koppelen aan de gebruikers. Bij het behandelen van een datalek
adviseren wij u de volgende rollen aan te maken:
 Administrator, heeft alle rechten binnen ZyLAB ONE en kan rollen aan de gebruikers
koppelen;
 Reviewer, dit zijn gebruikers die de data beoordelen op relevantie;
Deze rollen zullen in paragraaf 5.2 nader worden toegelicht.
Om een rol aan te passen gaat u naar het configuratiescherm. Klik daarna op ‘rolmanagement’ om
de rollen aan te passen.

Alleen de administrator kan nieuwe rollen aanmaken en aanpassen.

5.2 User-management
De administrator kan gebruikers toevoegen aan de huidige matter, toekomstige matter(s)
en/of aan alle matters. Navigeer naar het configuratiescherm
en klik vervolgens op ‘User-management’.
Hier kan de administrator nieuwe gebruikers of groep
aanmaken.
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Add Users/Groups
Selecteer

om gebruikers of een groep aan te maken.

1. Selecteer Users of Groups.
2. Voeg gebruiker(s) en de bijhorende rol(len) toe.

Figuur 5.1 Reviewers
Bij 123Bank heeft een datalek plaatsgevonden. De afhandeling van het lek wordt als
volgt omschreven: de IT-afdeling sluit het systeem af zodat niemand meer in het systeem
kan. Vervolgens wordt opdracht gegeven aan de IT-afdeling om het lek te onderzoeken.
Daarna worden de gelekte gegevens in ZyLAB ONE geüpload. De IT-afdeling zoeken met
functies van ZyLAB ONE naar persoonsgegevens die in de gelekte documenten staan. Om
de relevantie aan te tonen worden de documenten voorzien van een label (zie H9).
Ter controle beoordelen de reviewers (dit kunnen juristen zijn) de gelabelde
documenten opnieuw of ze daadwerkelijk relevant zijn of niet. Na de tweede
beoordeling neemt de IT-afdeling het proces weer over.
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5.3 Keyword highlighting
Als u in een document naar een specifieke naam zoekt, is het overzichtelijker om die naam
automatisch te markeren met een kleur. In figuur 5.2 vindt u een voorbeeld van keyword
highlighting.
Figuur 5.2 Keyword Highlighting
In dit document is gezocht naar de namen Peter en Kim/Kimberly. De namen worden
in het groen weergeven.
Zonder Keyword Highlighting

Met Keyword Highlighting
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H6. Data uploaden
6.1 Data verzamelen
Alvorens u de data uploadt in ZyLAB ONE, dient u het vooronderzoek naar wat er gelekt is
hebben afgerond. In figuur 6.1 wordt een voorbeeld gegeven.
Figuur 6.1 Data verzamelen
123Bank is erachter gekomen dat er een datalek heeft plaatsgevonden. 123Bank heeft
direct maatregelen genomen en heeft een extern IT-specialist ingehuurd om het lek te
onderzoeken en te achterhalen wat er precies is gelekt. Het blijkt dat de hacker alle
emailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden van de afdeling Crediteuren heeft
gelekt op het internet. De mailboxen worden gedownload van de server en geüpload in
ZyLAB ONE. (zie paragraaf 6.2)

6.2 Nieuwe Matter/zaak
Uw matter is aangemaakt en naar wens ingesteld. Nu kunt u
hiervoor naar de menubalk. Klik vervolgens op het hamertje
U krijgt het volgende scherm te zien.

1. Klik op upload. U krijgt het volgende scherm te zien.
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uw data uploaden. Ga
en klik op ‘’upload’’.

1. Select files
Selecteer met deze knop uw bestanden die u wilt uploaden.
2. Select a folder
Selecteer met deze knop uw folders die u wilt uploaden.
Het is ook mogelijk om data te uploaden door bestanden te slepen in het veld (drag and
drop).
Zodra u alle data heeft geüpload ziet u het volgende scherm.

1. Name
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De naam van het bestand ziet u hier.
2. Custodian
De eigenaar van het bestand staat in dit veld.
3. Source
Hier wordt weergeven van welke bron het bestand komt.
4. Custodian
Zie punt 2.
5. Source
Zie punt 3
6. Next
Knop om naar de volgende pagina te navigeren. Klik op deze knop als u de voorgaande
punten hebt ingevuld.
Wanneer u op ‘’Next’’ klikt, krijgt u dit scherm te zien.

1. In dit veld kunt u de naam van de upload wijzigen.
2. Zodra u de naam heeft gewijzigd, klikt u op ‘’Start’’ om de bestanden te uploaden.
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H7. Het documenten Dashboard
In het documentenscherm worden alle documenten die u of andere gebruikers hebben
geüpload. Het documentenscherm kan op twee manieren worden weergeven. De eerste
manier is als facetoverzicht (taartpunten). De tweede manier is als documentenlijst.

1. Hier bevindt de menubalk. Uitleg over de menubalk leest u in paragraaf 4.2.
2. Dit is ‘the breadcrumb trail’. Het pad laat zien welke filter(s) actief is/zijn in de dataset.
3. U ziet hier in welke matter u zit. Klik op ‘’Open another’’ om naar een andere matter te
gaan.
4. Uw gebruikersnaam wordt hier weergeven. Door op ‘’Logout’’ te klikken logt u uit.
5. In dit veld kunt u de weergave veranderen in facets (taartpunten) of een documentenlijst
(zie paragraaf 7.1).
6. Dit is het zoekveld. In dit veld kunt u zoekopdrachten uitvoeren. De zoekfuncties worden
in paragraaf verder uitgelegd.
7. Dit zijn de facets, ook wel taartpunten genoemd. De facets kunnen worden onderverdeeld
in verschillende onderwerpen: custodian, file type, source etc. De facet file type laat zien
welk percentage van emails, afbeeldingen, internet locaties, spreadsheets afkomstig is.
8. Met de filter kunt u gemakkelijk zoeken naar facets door trefwoorden in te typen. Ook
kunt u aangeven welke facets u wel of niet wilt zien in het veld.
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Als u op het tandwieltje klikt verschijnt het volgende scherm.

1. In dit veld worden de beschikbare facets weergeven.
2. In dit veld staan de facets die in het huidige facetoverzicht staan.
3. Met de pijltjes kunt u beschikbare facets toevoegen in het huidige facetoverzicht. U kunt
ook facets verwijderen uit het facetoverzicht.
4. Klik op ‘’Apply’’ om de veranderingen te bevestigen.

7.1 Documentenlijst
Om te veranderen van weergave klikt u op deze knop.
De documenten worden dan in een lijst weergeven. Deze lijst ziet er als volgt uit.

1. In dit veld worden de resultaten van uw zoekopdracht gepresenteerd.
2. Met deze knop kunt u de bestanden sorteren.
3. Met het tandwieltje kunt u verschillende opties toepassen. In paragraaf 7.2 wordt deze
functie verder uiteengezet.
4. Hier kunt u zien op welke pagina u zich bevindt.
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7.2 Documentenlijstopties
Uitleg opties documentenlijst
1. Met deze opties is het mogelijk om kolommen toe te voegen of te
verwijderen in het documentenlijst.
In paragraaf 8.2.1 vindt u meer informatie over deze optie.
2. Met deze opties stelt u de verbanden tussen gerelateerde documenten in.
In paragraaf 8.2.2 vindt u meer informatie over deze optie.
3. Hier kunt u wisselen tussen verschillende opgeslagen gepersonaliseerde
schermen. In paragaaf 8.2.3 vindt u meer informatie over deze functie.
4. Met deze functie kunt u labels aan meerdere documenten tegelijk
toevoegen. In paragraaf vindt u meer informatie over deze functie.
5. Hier kunt u de documenten onderverdelen in verschillende setjes.
Dit kan handig zijn als er meerdere medewerkers zijn, zodat iedereen een eigen set
documenten heeft. Deze optie wordt verder besproken in paragraaf 7.2.4.
6. Hier kunt u geselecteerde bestanden downloaden. In deze handleiding wordt niet verder op
ingegaan. Meer informatie over deze optie vindt u op https://docs.zylab.com.
7. Met deze optie maakt u de bestanden klaar om het rapport op te stellen. In hoofdstuk wordt
hier verder op ingegaan.
8. Hier kunt u de inventarisatielijst van documenten produceren.
9. Hier wordt u doorgeleid naar de bewerkingspagina van documenten.
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7.2.1 Columns
De kolommen in de documentenlijst kunnen worden aangepast. Klik op “Columns” (zie
nummer 1). U ziet het volgende veld:

Door middel van het filter (zie vak 2) kunt u snel zoeken naar wat u wilt opnemen in een
kolom. Vink de metadata aan die u wilt opnemen in de kolom (zie vak 3). Voor een datalek
adviseren wij u de volgende “Columns” op te nemen:
 Name, hier ziet u de naam van het document.
 Custodian, dit is de eigenaar van het bestand.
 File type, dit is het soort document. Het document kan een email, foto, video etc.
zijn.
 PTM Person
 PTM Civil status
 PTM Gender
 PTM Nationality
 PTM Date of birth
 PTM Place of birth
 PTM Address 1
 PTM email
Zie hieronder een voorbeeld van de weergave:

7.2.2. List Options
Er zijn drie verschillende lijstopties: flat list, partially family tree en full family tree.
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1. Flat list

In deze lijst ziet u documenten zonder
verbanden.

2. Partially family
tree

In deze lijst ziet u de documenten
inclusief bijlages. Bijvoorbeeld foto’s
in een document.

3. Full family tree

In deze lijst ziet u documenten
inclusief ingevoegde documenten en
bijlages. Bijvoorbeeld bijlage in een
email.

7.2.3. Views
Hier kunt u wisselen tussen verschillende opgeslagen gepersonaliseerde schermen. In sub
paragraaf 7.2.1 “Columns” zijn weergaven gegeven die wij adviseren op te nemen in een
datalekprocedure. Wij adviseren u dit scherm op te slaan. Ga naar documentenlijstopties.
Voor u ziet u het volgende scherm:
1. Klik op views.
2. De standaard view kunt u hier selecteren.
3. Hier ziet u hoe de view van een datalek opgeslagen
uit sub paragraaf 7.2.1.
4. Hier kunt u een nieuwe view opslaan door het een
naam te geven, bijvoorbeeld datalek v.2.
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7.2.4. Review Batches
Behandelt u een datalek met meerdere medewerkers, dan raden wij u aan om review
batches te maken. U voorkomt zo dat meerdere medewerkers hetzelfde document
beoordelen. Review Batches worden als volgt aangemaakt:
1. Selecteer de documenten die u wilt verdelen onder de medewerkers.
2. Klik op de documentenlijstopties. (Zie uitleg in paragraaf 7.2).
3. Klik op “Review Batches”. De volgende opties verschijnen:

4. Klik op “Create for Documents”. Het volgende scherm verschijnt:

1. In dit veld kunt u de naam van de review batch invullen.
2. In dit veld kunt u instellen hoeveel sub-batches wilt hebben en het aantal documenten per
sub-batch.
3. In dit veld geeft u aan of u emailgesprekken wilt behouden. Wij adviseren u om dit vakje
aan te vinken om te weten of er in andere emailgesprekken persoonsgegevens zijn
uitgewisseld die mogelijk ook zijn gelekt.
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8. In dit veld wordt gevraagd of u families in een batch wilt houden. Dit wordt aangeraden
om dezelfde redenen als de emailgesprekken.
9. Als u op ‘’Create’’ klikt krijgt u een samenvatting te zien.
10. Klik op ‘’Done’’ om te bevestigen.
De review batches bevindt zich nu in het facetoverzicht.
Bespreek met uw medewerkers wie welke review batch zal
beoordelen.
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H8. Zoeken in ZyLAB ONE
8.1 Zoekmogelijkheden
ZyLAB ONE biedt meerdere zoekmogelijkheden aan om de gewenste zoekresultaten te
vinden. Zo kunt u met search, professional textmining (PTM) en reguliere expressies naar
persoonsgegevens zoeken. Ook is het mogelijk om te browsen door documenten in de facets
in het facetoverzicht. De zoekmogelijkheden worden in de komende paragrafen uiteengezet.

8.2 Browsen door facets (taartpunten)
Het is mogelijk om te browsen door alle documenten in de facet. Door te klikken op een
gedeelte van de facet kunt u inzoomen op documenten die vallen onder dat onderwerp.
Bijvoorbeeld de doeleinden van verwerking persoonsgegevens. Zie voorbeeld hieronder:
U kunt door documenten heen bladeren door op een onderwerp in de facet te klikken. Op
deze manier krijgt u een overzicht over het onderwerp. In figuur 8.1 vindt u een voorbeeld
van browsen door een facet:
Figuur 8.1 Browsen door facets
Als u op 1 en 2 klikt, krijgt u een overzicht met
cirkeldiagrammen van “Wettelijk verplicht”. Als u op nummer
3 klikt krijgt u een documentenlijst te zien. (Zie paragraaf 7.1
voor nadere uitleg).

In de blauwe balk bovenin (zie foto hieronder) ziet u ‘the
breadcrumb trail’. Hier ziet u waar u zich bevindt in ZyLAB
ONE. Hier bevindt u zich in ‘’Custodian: sara_shackleton’’.
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8.3 Search
In ZyLAB ONE zijn veel zoekmogelijkheden om uw zoekopdracht specifieker te maken. In
paragraaf 8.4 vindt u een overzicht van alle zoekopties. Voor het uitvoeren van een
zoekopdracht kunt u gebruik maken van de zoekbalk, zie daarvoor uitleg op de volgende
pagina. Door middel van search kunt u een zoekopdracht invullen in de zoekbalk. Zo kunt u
bijvoorbeeld op datum, rekeningnummer of een BSN opzoeken.

1. Als u hierop klikt wordt de zoekopdracht vertaald naar een volledig uitgeschreven query.
2. In de saved searches worden al uw zoekopdrachten opgeslagen. Ook opgeslagen query’s
en gedeelde query’s staan in saved searches.
3. Met deze knop slaat u uw huidige query op.
4. Met deze knop maakt u de zoekbalk leeg.
5. In dit veld vult u uw zoekopdracht in.
6. Hier kunt u uw zoekopdracht verfijnen, door middel van een bepaald veld, tag of review
status. Zie paragraaf 8.4.
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8.4 Zoekopdracht
Er zijn verschillende manieren om te zoeken met een query/zoekopdracht. U kunt zoeken op
bijvoorbeeld een los trefwoord “Alex”. U krijgt dan alle resultaten waar dit trefwoord in
voorkomt. Echter levert dit hoogstwaarschijnlijk veel niet relevante documenten. Daarom is
het efficiënter om uw zoekopdracht specifieker te maken. Dat kunt u met de verschillende
zoekoperators doen. Hieronder zijn de verschillende zoekoperators uitgelegd.
Query
Operators
Keywords

Zoekopdracht

Zoekresultaten in ZyLAB
ONE

Alex
ZyLAB

Alex
ZyLAB

Sentences

‘’ZyLAB ONE wordt
gebruikt voor
datalekken’’

Boolean search
Operators

Joey AND James

NOT Roshan

Mounim OR Latysha

Marchiano AND NOT
Nina

Quorum search

2 of {Roshan,
Marchiano, Riciani,
Latysha}

Keywords vindt alleen het
woord precies zoals u het
hebt geschreven. Eén
uitzondering is het – teken.
Deze wordt altijd gevonden.
ZyLAB ONE wordt gebruikt Door een zin tussen
voor datalekken.
aanhalingsteken te plaatsen
kan er op deze gehele zin
gezocht worden.
Joey en James en niet
alleen Joey of alleen
James.

AND betekent dat beiden
trefwoorden gevonden
moeten worden.
Alle documenten waar
NOT betekent dat dit
Roshan niet in voorkomt.
trefwoord niet in het
document mag staan.
Mounim, Latysha,
OR betekent dat 1 van de 2
Mounim en Latysha
(of meer) trefwoorden in het
document moeten staan.
Marchiano en niet Nina
AND NOT betekent dat een
trefwoord wél in een
document moet staan en een
ander trefwoord niét in het
document mag staan.
Documenten waar
Er moeten minimaal 2 van de
Roshan, Marchiano,
4 trefwoorden in een
Riciani, Latysha in
documenten voorkomen. De
voorkomen.
trefwoorden kunt u zelf
Documenten waar Roshan bepalen en het getal kan naar
en Marchiano in
wens aangepast worden.
voorkomen.

Documenten waar Riciani
en Latysha in voorkomen.
Documenten waar Roshan
en Latysha in voorkomen.
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Documenten waar
Marciano en Riciani in
voorkomen.
Documenten waar Roshan
en Riciani in voorkomen.
Documenten waar
Marchiano en Latysha in
voorkomen.
Maar niet documenten
waar alleen Roshan,
Marchiano, Riciani of
Latysha in voorkomt.

Proximity
search

Ik w/1 Alex

Ik p/1 Mounim

Fuzzy search

Dutch~1

Computer~3

Number Range
Operators

<10
<=10
=10
<>10

Ik heet Alex, Ik ben Alex,
Alex ken ik, maar niet ik
ken een Samira.

Er mag 1 woord tussen de
twee trefwoorden staan. Het
getal kan naar wens
aangepast worden.
Ik heet Mounim, Ik ben
Er mag 1 woord tussen de
Mounim, maar niet ik ken twee trefwoorden staan,
een Mounim of Mounim
maar het eerste trefwoord
ken ik.
moet altijd eerder
voorkomen dan het tweede
trefwoord. Het getal kan naar
wens aangepast worden.
Dutch, Ditch, Duich, Durch Een Fuzzy van 1 betekent dat
of Dutc7
1 karakter mag afwijken in
het woord. Dit betekent dat
het woord 1 karakter langer
of korter mag zijn of dat 1
letter een andere letter mag
zijn.
Computer, c-omputer,
Een Fuzzy van 3 betekent dat
computer,
3 karakters verschillend
cummuter, compute.
mogen zijn.
7, 2, -8, -80 maar niet 17
7, 2, -8, -80 maar niet 11
of -11
10 maar niet 8 of -10
8, -8, 76 maar geen 10

>10

18, 22, 80 maar niet 7 of 80

>=10

12, 18, 900 maar niet 7 of
-7
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Het getal moet onder de 10 zijn.

Het getal moet onder de 10
of 10 zijn.
Het getal moet altijd 10 zijn.
Het getal mag allesbehalve
10 zijn.
Het getal moet meer dan 10
zijn.
Het getal moet meer dan 10
of 10 zijn.

Wildcards

Marco’s

?oor

Voor, goor, boor maar ook
8oor

*ppel

Appel, Appels,
appelboom,

Appel+

Appel, appels,
appelsssssssss.

Bo{1,3}k

Bok, book, boook maar
niet booook.

[a-n]oor

Boor, hoor, koor, maar
niet voor.

[^a-n]oor

Poor, xoor maar niet boor
of door.

#MonthsAgo(2)#

Alle documenten van 2
maanden geleden vanaf
vandaag.
Alle documenten van 4
jaar geleden gerekend
vanaf vandaag.
Alle veld documenten
waar 07-11-1991 in
voorkomt.

#YearsAgo(4)#

Field Filter

Datum=07-11-1991

Query’s

1 of {James, ik w/2
Nina NOT Joey}

Documenten waar James
in voorkomt of waar ik
binnen twee woorden van
Nina staat. In de
documenten moet Joey
niet voorkomen.

Alleen het karakter dat is
vervangen door de ? mag
afwijken.
Kan voor of na een gedeelte
van een woord geplaatst
worden. Alles mag afwijken
wat voor of na het * teken
staat.
De letter waar de + achter
staat mag meerdere keren
achter elkaar voorkomen.
De letter waar {1,3} achter
staat mag 1, 2 of 3 keer
voorkomen. De cijfers kunt u
naar uw wens aanpassen.
Het karakter dat wordt
vervangen door [a-n] mag
alleen een letter tussen A en
N zijn. De letters kunnen naar
wens aangepast worden.
Het karakter dat wordt
vervangen door [a-m] mag
niet een letter tussen A en N
zijn. De letters kunnen naar
wens aangepast worden.
Er zijn verschillende macro’s
die het zoeken makkelijker
maken. Meer informatie
vindt u hierover op
https://docs.zylab.com.
Met Field Filter zoekt u op de
metadata van het document,
niet op de tekst in het
document. Meer informatie
hierover vindt u in uitleg 14.
Query’s is het gebruiken van
meerdere
zoekmogelijkheden
tegelijkertijd.

Om een goede zoekopdracht op te stellen dient u rekening te houden met de werking van
ZyLAB ONE. Het opstellen van een goede zoekopdracht vergt veel geduld en kan veel tijd
kosten.
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H9 Tags
Tijdens het zoeken naar persoonsgegevens is het belangrijk om een duidelijk overzicht te
hebben van welke gegevens die wel relevant zijn om te melden bij de AP en gegevens die
niet relevant zijn. Door gebruik van tags (labels) kunnen documenten worden beoordeeld op
relevantie. In figuur 9.1 ziet u de verschillende soorten tags.
Figuur 9.1 Tags

9.1 Documenten taggen
Zoals hiervoor besproken kunt u documenten taggen met een label die van toepassing is op
dat document. Voor datalekken zijn een aantal tags van belang. In figuur 9.2 worden de
relevante tags bij datalekken uitgelegd.




Relevant;
Niet relevant;
Potentieel relevant.

Figuur 9.2 Tags
De tag ‘’Relevant’’
wordt gebruikt bij alle
documenten die belangrijk zijn voor de oplevering aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.
De tag ‘’Niet relevant’’
wordt gebruikt bij alle
documenten die geen persoonsgegevens bevatten of
persoonsgegeven bevatten die niet te herleiden zijn naar een
persoon en daarmee geen inbreuk maakt op de persoonlijke
levenssfeer.
De tag ‘’Potentieel relevant’’
wordt gebruikt bij
documenten waarvan niet duidelijk is of ze relevant of niet
relevant zijn.
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Door op de label te klikken, wordt het document getagd. Om een tag te verwijderen klikt u
op het kruisje

achter de tag.

9.2 Zelf tags maken
Als u labels mist, is het mogelijk om deze zelf te maken.
Ga naar de menubalk en klik op
Klik daarna op

In dit scherm kunt u tags aanmaken, aanpassen en verwijderen.
Let op!
Afhankelijk van uw rechten, kan het zijn dat u geen bevoegdheid heeft om labels te
maken. Neem contact op met ZyLAB als u wijzigingen in de labels wilt aanbrengen.
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H10. Professional textmining
10.1 Professional Tekst Mining (PTM)
Professional tekst mining, ook wel PTM, wordt gebruikt om verbanden in documenten op te
sporen. Middels PTM kunt u documenten scannen op persoonsgegevens,
zoals: persoonsnamen, titels, plaatsnamen, BSN-nummers, rekeningnummers.
Klik in de menubalk op om deze functie te gebruiken.
Let op!
PTM is een dienst die apart afgenomen dient te worden. Indien u hiervan gebruik wilt maken
adviseren wij u contact op te nemen met ZyLAB. (Zie hiervoor contactpagina hoofdstuk 12)

Het volgende scherm verschijnt:

1. Klik op ‘’Review’’.
2. Klik daarna op ‘’PTM Person’’.

Door het toepassen van “PTM Person” krijgt u een weergave hoe vaak en welke
persoonsnamen in documenten voorkomen.
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10.2 Entity Extraction
Met entity extraction kunt u entiteiten uit een document halen, zoals namen,
emailadressen, telefoonnummers. In figuur 10.1 wordt een voorbeeld van entity extraction
gegeven.

Figuur 10.1 Entity Extraction
123Bank heeft met behulp van een IT-specialist de gelekte gegevens, de mailboxen,
geüpload in ZyLAB ONE. Om uit te zoeken welke mailadressen gelekt zijn en welke
persoonsgegevens mogelijk in die mails staan, kan entity extraction worden toegepast. De
entity extraction haalt alle entiteiten uit de documenten. Hieronder vindt u een voorbeeld
waar entity extraction is toegepast.
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H11. Rapporteren
Nadat de documenten zijn beoordeeld op relevantie en duidelijk is welke persoonsgegevens
zijn gelekt middels PTM en search, dienen de gevonden gegevens geproduceerd te worden
in een rapport. Dit rapport wordt geleverd aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de
betrokkenen.
Om het gewenste rapport te leveren, dient u de juiste ‘’Columns’’ in te stellen. Dit doet u
door naar de documentenlijst te gaan.
Klik daarna op het tandwieltje.
U ziet dit scherm verschijnen:

1. Vervolgens klikt u op ‘’Columns’’.
2. U kunt met de filter zoeken naar columns door de gewenste filter in te vullen.
3. Het is ook mogelijk om door de lijst te scrollen en de filters aan te vinken.
Nu kunt u de velden selecteren die bij een datalek van toepassing zijn. Wij raden u aan om
deze velden te selecteren:
 Name, hier ziet u de naam van het document.
 Custodian, dit is de eigenaar van het bestand.
 File type, dit is het soort document. Het document kan een email, foto, video etc.
zijn.
 PTM Person
 PTM Civil status
 PTM Gender
 PTM Nationality
 PTM Date of birth
 PTM Place of birth
 PTM Address 1
 PTM email
 PTM phone
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Wanneer u de columns hebt ingesteld, kunt u het rapport produceren.
Het rapport kan op twee manieren worden geproduceerd: in een Excel en in een CSVbestand.
Wij adviseren u om het rapport via Excel te produceren.

11.2 Rapport in Excel
Klik opnieuw op het tandwieltje.
1. Klik op ‘’Reports’’
2. Klik op ‘’Export to Excel’’

Het rapport wordt gedownload in Excel. Wanneer u het rapport opent, ziet u dit scherm:
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Alle gegevens zitten nu in een rapport. Dit rapport kunt u nog overzichtelijker maken door
een pivot table (draaitabel) te maken. Een pivot table maakt u als volgt:

1. Klik op ‘’Invoegen’’ in de menubalk.
2. Klik daarna op ‘’Draaitabel’’. Heeft u Excel in het Engels, dan ziet u hier ‘’Pivot table’’
staan.
U krijgt het volgende scherm te zien:

In dit scherm kunt u het bereik selecteren en of de draaitabel in een nieuw werkblad of in
het bestaande werkblad wordt geopend. Klik na uw keuze op ‘’OK’’.
Afhankelijk van uw keuze wordt een nieuw werkblad geopend:
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1. Hier kunt u filters toepassen. Zo kunt u bijvoorbeeld filteren op custodian of naam van het
document
2. Hier voegt u de kolommen die u wilt zien in de tabel.
3. In dit veld worden de rijen weergeven. Hier kunt u de custodian plaatsen of de naam van
het document.
4. Hier plaatst u de gegevens, zoals PTM person, PTM address1, PTM gender.
5. Hier staan de velden. Om de velden toe te passen, sleept u een van de velden naar een
van de velden eronder: filters, kolommen, rijen of waarden.
In figuur 11.1 vindt u een voorbeeld.
Figuur 11.1 Pivot table 1
In dit rapport is de naam van het document als filter toegepast. De custodian staat in de rijen en
als waarden zijn PTM person, PTM religion, PTM address1, PTM gender, PTM phone en PTM
nationality geselecteerd. Er zijn geen kolommen toegepast.
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Om te bekijken wat er precies in de waarden staan per custodian, klikt u dubbel op een van
de waarden in de tabel op de rij van die custodian. Een nieuw werkblad wordt geopend met
de gegevens. In figuur 12.2 wordt hier een voorbeeld van gegeven.

Figuur 11.2 Pivot table 2
Om te bekijken wat er in documenten van custodian John Lavorato staat, dubbelklikt u op een
van de waarden in de tabel op de rij van John Lavorato.
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H12. Contact ZyLAB
Adres
Algemeen telefoonnummer
Documentatie
Support telefoonnummer
Training
Vragen over installeren, configureren en
het gebruik van ZyLAB

Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam
+31-20-7176500
https://docs.zylab.com
+31-20-311-9070
https://zylab.litmos.com
https://help.zylab.com

H13. Contact Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres
Meldformulier
Datalekken
Technische
informatie
meldplicht

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/melding/aanmaken?10
+31-88 - 1805 255
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Bijlage 1.1: Voorbeeldbrief datalek melden betrokkenen

Sterrenstraat 2
5362 KF Utrecht
Tel: 030-739 7284
Site: www.123bank.nl
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Bijlage 1.2: Datalekregister
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