
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

10.2.e 

10.2.e 
	aa_ 	ugustus 2019 16:30 

RE: Uiteenzetting verwerkingsprocessen Hansken 

Ik heb een zaak. Kom je die bij mij inkijken? Kan nu nog. 

Groet 10.2.8 

10.2.e 
Van, 
Verzonden: donderdaq 15 auqustus 2019 4:26  
AaAr:°2 e 

10.2 
CU_ 
Onderwerp: RE: Uiteenzetting verwerkingsprocessen Hansken 

10.2.e 
Hallo 

Dank voor het constructief overleg op 14 augustus. 
En voor het doorsturen van de images. 

Ik heb jullie schema enigszins 'door ontwikkeld' en gemapped op een schema met gebruiksvarianten 
van Hansken. 

Graag verneem ik of deze interpretatie aansluit bij jullie beeld van de scope. 

De scope van de PIA wordt "zaakonderzoek door NFI uitgevoerd met Hansken". 
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In cle eerste PIA "zaakonderzoek door NFI met Hansken" richten we ons op de 1.*:' gebruiksvariant. 
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In gebruiksvariant I komen zowel de vormen A en B voor. 
In de eerste PIA zoomen we alleen in op variant B, waarin het NFI optreedt als deskundige. 

Met vriendelijke groet, 

10 2 e 

Privacy Officer 

Nederlands Forensisch Instituut 
Eenheid Bestuursondersteuning 
Laan van Ypenburg 6 I 2497 GB I Den Haag 
Postbus 24044 I 2490 AA I Den Haag 
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10 2 e 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

Nederlands Forensisch Instituut. In feiten het beste. 

dame 
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10.2.e 
Van: 
Verzonden: woensdag 14 augustus 2019 4:50  

10.2 e 

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 
nad••• .ontact. 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 houclen contact! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

.„J 
Openbaar Ministerie 
Landelijk Parket 
Team Beleid en Strategie 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam 
Postbus 395, 3000 A] Rotterdam 

i10 2 e 

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 
verwijderen. 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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