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Hoi, vooruitlopend op de mogelijkheid dat jij de PIA Hansken over zou 
j
aan nemen, hier mijn 

versiagje van het afgelopen overleg en de aantekeningen var  10.2.e 

Stelling OM als de RC opdrachtgever is (wet deskundige strafzaken), is de AVG van toepassing en is het 
NFI verwerkersverantwoordelijk 
Context Hansken: zaakonderzoek doen met Hansken 
Context zaakonderzoek FDT: interpretatie 
Context zaakonderzoek FBDA: interpretatie voor bewijsvoering in een zaak 

Stelling OM als OM opdrachtgever is en data doorzet naar NFI dan is de WPG/WJSG van toepassing. NFI 
is verwerker en er moeten verwerkingsovereenkomsten opgesteld worden. 
Context Hansken inlezen dataset of afsplitsen data 
Context zaakonderzoek FDT: toegankelijk maken data, geen interpretatie 
Context zaakonderzoek FBDA: onderzoek voor de opsporing, soms wel interpretatie van data (beelden) 
maar alleen om het proces voor de politiemedewerker efficienter to maken en geen automatische 
besluitvorming 
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Onderwerp: Uiteenzetting verwerkingsprocessen Hansken 

Beste alien, 

Naar aanleiding van ons overleg vanmiddag stuur ik jullie hierbij de uiteenzetting van de verwerkingen die worden 
verricht door middel van het instrument Hansken. 
Zoals besproken wachten wij nu eerst jullie keuze m.b.t. de verscherping van de DPIA of en hebben we vervolgens 
nader contact. Aan onze kant zullen wij kijken of wij alvast een eerste opzet kunnen maken voor de generieke DVO 
en verwerkingsovereenkomst t.a.v. "stroom 1". 

We houden contact! 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Openbaar Ministerie 
Landelijk Parket 



Team Beleid en Strategie 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam 

.2-cl 0 AJ Rotterdam 
'10.2.e 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verw ijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 
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