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Op jouw verzoek hier het stukje over de PIA voor de stuurgroep Hansken.
Het NFI is al enige tijd bezig om in overleg met de ketenpartners een PIA voor Hansken op te stellen.
Het document is nog niet klaar, maar een eerste versie met een risico-analyse is met de ketenpartners
gedeeld.
In het kader van "Hansken" worden stelselmatig grote hoeveelheden gewone, bijzondere en strafrechtelijke
persoonsgegevens verwerkt. Om deze redenen is het noodzakelijk om een PIA uit te voeren ten aanzien van deze
gegevensverwerking. De PIA brengt in kaart hoe de verwerking van persoonsgegevens in Hansken precies verloopt,
wat voor persoonsgegevens er worden verwerkt, welke privacyrisico's hieraan verbonden zijn en hoe deze risico's
gemitigeerd (kunnen) worden.
Het doel van de PIA is:
•
•

Het inzichtelijk maken van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de kerntaken van het NFI;
Het beoordelen van de effecten van de verwerking op de persoonlijke Ievenssfeer van de betrokkenen
(degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben);

•

Het op basis van deze beoordeling waar nodig te treffen maatregelen om deze effecten voor betrokkenen te
voorkomen of te verkleinen.

De scope van de PIA is alle verwerkingen waar het NFI verwerkersverantwoordelijke of verwerker is. De
verwerkingen met Hansken waar andere organisaties de verwerkersverantwoordelijke zijn, vallen buiten de scope.
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Op de valreep mijn commentaar
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Onderwerp: Concept PIA Hansken-1904081

Beste collega's,

ZoallL10 2 e hal heeft aangekondigd, heb ik het PIA conceptrapport Hansken voorzien van een aanzet
voor een risico analyse vanuit de optiek van de betrokkenen.
De risico's zijn onderverdeeld naar:
Algemene risico's
Beveiligingsrisico's
Functionele en kwaliteitsrisico's

2

Het conceptrapport bevat nog een aantal opmerkingen met vragen. Graag ontvang ik daar jullie
antwoorden op. Een deel van de vragen staat op naam, voor de overige vragen graag initiatief indien
je de antwoorden weet. Ook andere op- en aanmerkingen op het conceptrapport zijn welkom.
Voor komende week plan ik een bijeenkomst om gezamenlijk het conceptrapport te bespreken en te
komen tot overeenstemming over de inhoud en tot een overzicht van nog uit te voeren acties om de
gesignaleerde risico's te mitigeren.

De volgende stap is om dan een bijeenkomst te organiseren, waarvoor de externe partijen ook worden
uitgenodigd.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
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