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Dit betreft een bijlage bij het persbericht ‘HAN rondt onderzoek datalek af en informeert mogelijk getroffenen’, van 
dinsdag 5 oktober 2021 
  
Op de server van het datalek zijn ruim 530.000 unieke mailadressen aangetroffen. In tenminste 95% van de gevallen betrof 
het algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. In 2% van de mogelijke 
getroffen gevallen betreft het gegevens die nog nader onderzoek vragen. Bij 3% van de mogelijk getroffen gegevens is 
sprake van meer privacygevoelige persoonsgegevens. Hieronder een onderverdeling van deze laatste categorie.  
 
Overzicht privacygevoelige persoonsgegevens 

Gegeven Aantal gevallen  Omschrijving 
Paspoort- of IDkaart-nummer  183 Voor een door de HAN voor haar medewerkers 

georganiseerd buitenlands hardloopevenement is 
deelnemers gevraagd hun paspoortnummer door te geven. 
Het betrof deelname in de periode 2015-2017. 
Deze groep mensen is reeds op 29 september door de HAN 
geïnformeerd.  
 

Niet versleutelde wachtwoorden 
 

4381 Van sinds 2018 niet meer in gebruik zijnde online 
omgevingen van de HAN  stonden niet-versleutelde 
wachtwoorden op de server. Deze personen zijn reeds op 8 
september door de HAN geïnformeerd.  
 

Versleutelde wachtwoorden 
 

5194 Van sinds 2019 niet meer in gebruik zijnde systemen online 
omgevingen van de HAN stonden versleutelde 
wachtwoorden op de server.  
 

BSN-nummer / behandelrelatie 407 Voor deelname aan een onderzoek werd deelnemers een 
vergoeding aangeboden. Om te voorkomen dat deze 
vergoeding werd aangemerkt als inkomen voor de 
deelnemers is dit aan de Belastingdienst gemeld en 
daarvoor was een BSN nodig. Verder werd deelnemers aan 
dit onderzoek gevraagd de naam van een behandelaar op 
te geven. Daar zou een behandelrelatie uit afgeleid kunnen 
worden. Deze gegevens dateren uit 2012-2013.  
 

Melding functiebeperking 
 

2087 (Aankomend) studenten kunnen vanaf  2017 
hun functiebeperking melden zodat daar bij de studie 
rekening mee kan worden gehouden. 
 

Melding studievertraging 
 

1418 Dit betreft de vermelding van de reden van 
studievertraging die studenten in de periode  2017-
2019 konden melden via een formulier op han.nl.  
 

Aanvraag taalondersteuning 
 

117 In 2015 hebben studenten zich kunnen opgeven voor 
taalondersteuning.   
 
 

Politieke voorkeur 152 Voor een enquête in 2011 van het toenmalig 
studentenblad Sensor werd mensen om hun politieke 
voorkeur gevraagd.   
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Curriculum Vitae 825  
 

Voor een matchingswebsite voor studenten en werkgevers 
konden CV’s worden geüpload. Het betreft cv’s uit 
de periode 2009-2019 
 

Moedertaal  
 

2 Voor taalondersteuning werd gevraagd naar de 
moedertaal. In 2017 (1x) en 2018 (1x).  
 
 

Totaal gevoelige persoonsgegevens 14.766 
 

 

 


