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1. Algemene gegevens

1. Verwerkingsverantwoordelijke: 

Provincie Fryslân

Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Tel.nr. 058 2925925

Provinciale- of gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning zijn verwerkingsverantwoordelijke, 

afhankelijk van taken en bevoegdheden.

2. Contactgegevens Functionaris(sen) gegevensbescherming:

Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Tel.nr. 058 2925925

3. Algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
De technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd 

4. Basisgegevens
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Verwerking provinciaal bestuur 

Verantwoordelijke provinciale staten t.a.v. (gewezen) leden PS

beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerking provinciaal bestuur 

Verantwoordelijke gedeputeerde staten t.a.v. (gewezen) leden GS en CdK

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 2.1 Samenstelling

(Categorieën van) betrokkene(n) (gewezen) leden van provinciale staten

(gewezen) leden van gedeputeerde staten

(gewezen) commissaris van de Koning

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

titulatuur

geslacht

geboortedatum

geboorteplaats

adres

postcode

woonplaats

nationaliteit

telefoonnummer(s)

BSN (cfm. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

nevenfunctie(s) (artt. 11, 40b en 66 Provinciewet)

foto 

politieke groepering

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van 

zijn persoonsgegevens (foto)

de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting

Grondslag verwerking bijzondere 

persoonsgegevens
politieke groepering:

de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die 

betrokkene openbaar heeft gemaakt

artikel 26 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming

2. Bestuur provincie Fryslân

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 2.2 Wettelijke vergoedingen en tegemoetkomingen

(Categorieën van) betrokkene(n) (gewezen) leden van provinciale staten

(gewezen) leden van gedeputeerde staten

(gewezen) commissaris van de Koning

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorletter(s)

IBAN

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Financieel beheer (financiële functie)
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Verwerking commissies ex hoofdstuk V Provinciewet

Verantwoordelijke provinciale staten t.a.v. door PS ingestelde commissies

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerking commissies ex hoofdstuk V Provinciewet

Verantwoordelijke gedeputeerde staten t.a.v. door GS ingestelde commissies

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 3.1 Samenstelling

(Categorieën van) betrokkene(n) voorzitter en leden van een statencommissie

voorzitter en leden van bestuurscommissie

voorzitter en leden van een andere commissie

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

titulatuur

geslacht

adres

postcode

woonplaats

telefoonnummer(s)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 3.2 Wettelijke vergoedingen en tegemoetkomingen

(Categorieën van) betrokkene(n) voorzitter en leden van een statencommissie

voorzitter en leden van bestuurscommissie

voorzitter en leden van een andere commissie

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorletter(s)

IBAN

3. Commissies provincie Fryslân

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Financieel beheer (financiële functie)
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verwerking fractiemedewerkers statenfracties

verantwoordelijke provinciale staten 

beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 4.1 Samenstelling 

(Categorieën van) betrokkene(n) fractiemedewerkers

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

4. Statenfracties 

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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verwerking personeel aangesteld door provinciale staten

verantwoordelijke provinciale staten 

beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 5.1 Werving en selectie 
werving en selectie van (tijdelijk) personeel

werving en selectie t.b.v. stages c.a.

open sollicitaties

(Categorieën van) betrokkene(n) griffier

griffiemedewerkers

stagiaires

referenten

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

overige ten behoeve van de vacature gevraagde gegevens

overige bij de sollicitatie overgelegde gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

leidinggevende functioneel organisatieonderdeel

sollicitatiecommissie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 5.2 Personeelsadministratie

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiairs

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

titulatuur

5. Personeel aangesteld door provinciale staten

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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geslacht

geboortedatum

geboorteplaats

adres

postcode

woonplaats

telefoonnummer(s)

BSN (cfm. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

nationaliteit

foto

personeelsnummer

Bijzondere persoonsgegevens gegevens over gezondheid

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van 

zijn persoonsgegevens (foto)

Grondslag verwerking bijzondere 

persoonsgegevens
gegevens over gezondheid:

artikel 30 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 5.3 Salarisadministratie

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiairs

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

BSN (cfm. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

IBAN (t.b.v. financiële overdrachten)

personeelsnummer

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Financieel beheer (financiële functie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#
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Doel(en) 5.4 Toegangsregistratie 

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiaires

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

functioneel organisatieonderdeel

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 5.5 Snuteboek

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiaires

medewerkers statenfractie

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

(zakelijk) e-mailadres

telefoonnummer(s)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

interne organisatie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van 

zijn persoonsgegevens (foto)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 5.6 Contactpersonen t.b.v. calamiteiten

(Sategorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiairs

(Sategorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorletter(s)

telefoonnummer(s)
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(Sategorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

secretariaat griffie
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verwerking personeel aangesteld door gedeputeerde staten

Verantwoordelijke gedeputeerde staten 

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 6.1 Werving en selectie 
werving en selectie van (tijdelijk) personeel

werving en selectie t.b.v. stages c.a.

open sollicitaties

(Categorieën van) betrokkene(n) provinciesecretaris

overig personeel

stagiaires

referenten

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

overige ten behoeve van de vacature gevraagde gegevens

overige bij de (open) sollicitatie overgelegde gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

leidinggevende functioneel organisatieonderdeel

sollicitatiecommissie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 6.2 Personeelsadministratie

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiaires

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

titulatuur

6. Personeel aangesteld door gedeputeerde staten

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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geslacht

geboortedatum

geboorteplaats

adres

postcode

woonplaats

telefoonnummer(s)

BSN (cfm. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

nationaliteit

foto

personeelsnummer

Bijzondere persoonsgegevens gegevens over gezondheid

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van 

zijn persoonsgegevens (foto)

Grondslag verwerking bijzondere 

persoonsgegevens
gegevens over gezondheid:

artikel 30 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 6.3 Salarisadministratie

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiaires

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

BSN (cfm. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

IBAN (t.b.v. financiële overdrachten)

personeelsnummer

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Financieel beheer (financiële functie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst
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Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 6.4 Toegangsregistratie

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiaires

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

functioneel organisatieonderdeel

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 6.5 Snuteboek

(Categorieën van) betrokkene(n) personeel

stagiaires

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

(zakelijk) e-mailadres

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

interne organisatie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van 

zijn persoonsgegevens (foto)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 6.6 Contactpersonen t.b.v. calamiteiten

(Categorieën van) betrokkene(n) door personeel opgegeven contactpersoon

door stagiaires opgegeven contactpersoon

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorletter(s)

telefoonnummer(s)

Dit register wordt continu bijgewerkt en er kunnen geen rechten aan dit register worden ontleend. 17



Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

secretariaten functioneel organisatieonderdeel

Dit register wordt continu bijgewerkt en er kunnen geen rechten aan dit register worden ontleend. 18



Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

Verwerking
samenstelling bestuur gemeenschappelijke regelingen waaraan de 

provincie Fryslân deelneemt

Verantwoordelijke gedeputeerde staten 

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

doel(en) 7.1 Samenstelling

(Categorieën van) betrokkene(n) voorzitter 

leden van het algemeen bestuur

leden van het dagelijks bestuur

secretaris 

(Categorieën van) 

persoonsgegevens
achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

(Categorieën van) ontvangers aan 

wie persoonsgegevens worden 

verstrekt, voor zover belast met de 

betreffende werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden 

verwerkt

#VERWIJDERD#

Tresoar

Waddenfonds

FUMO

SNN

Mobiliteitsburo

7. Gemeenschappelijke regelingen

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten

Gemeenschappelijke regelingen waaraan de provincie Fryslân deelneemt:

Dit register wordt continu bijgewerkt en er kunnen geen rechten aan dit register worden ontleend. 19



Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

Verwerking
samenstelling bestuur private verbonden partijen cfm. Bijlage 

provinciale begroting

Verantwoordelijke gedeputeerde staten 

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 8.1 Samenstelling

(Categorieën van) betrokkene(n) voorzitter van het bestuur

leden van het bestuur 

leden van de directie

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

8. Private verbonden partijen

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten

Dit register wordt continu bijgewerkt en er kunnen geen rechten aan dit register worden ontleend. 20
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Verwerking Toestemmingen c.a.

Verantwoordelijke gedeputeerde staten 

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en)
9.1 Behandelen van een aanvraag tot het verlenen 

van een vergunning of ontheffing. 

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager 

contactpersonen

gemachtigden

adviesorganen en adviesinstanties

(derde)belanghebbenden 

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die op basis van een wettelijk voorschrift worden 

verlangd

overige bij de aanvraag overgelegde gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

medewerkers gemeenschappelijke regeling FUMO v.w.b.  Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, 

Ontgondingenwet, Ontgrondingenverordening Friesland, Wet 

luchtvaart, Luchtvaartverordening provincie Fryslân, Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Vuurwerkbesluit, 

Wet bodembescherming en Provinciale milieuverordening provincie 

Fryslân.

medewerkers gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Groningen v.w.b. BRZO/RIE4 bedrijven.

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en)
9.2 Behandelen van een wettelijk voorgeschreven 

melding of kennisgeving.

9. Toestemmingen c.a.

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager 

contactpersonen

gemachtigden

adviesorganen en adviesinstanties

(derde)belanghebbenden 

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die op basis van een wettelijk voorschrift worden 

verlangd

overige bij de aanvraag overgelegde gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

medewerkers gemeenschappelijke regeling FUMO v.w.b.  Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, 

Ontgondingenwet, Ontgrondingenverordening Friesland, Wet 

luchtvaart, Luchtvaartverordening provincie Fryslân, Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Vuurwerkbesluit, 

Wet bodembescherming en Provinciale milieuverordening provincie 

Fryslân.

medewerkers gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Groningen v.w.b. BRZO/RIE4 bedrijven.

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 9.3 Toezicht toestemmingen, meldingen en 

(Categorieën van) betrokkene(n) houder van een vergunning of ontheffing

contactpersonen

gemachtigden

(derde)belanghebbenden 

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

medewerkers gemeenschappelijke regeling FUMO v.w.b.  Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, 

Ontgrondingenwet, Ontgrondingenverordening Friesland, Wet 

luchtvaart, Luchtvaartverordening provincie Fryslân, Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Vuurwerkbesluit, 

Wet bodembescherming en Provinciale milieuverordening provincie 

Fryslân.

medewerkers gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Groningen v.w.b. BRZO/RIE4 bedrijven.

Openbaar Ministerie (aangifte strafbare feiten)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en)
9.4 Bestuursrechtelijke handhaving toestemmingen, 

meldingen en kennisgevingen

(Categorieën van) betrokkene(n) houder van een vergunning of ontheffing

contactpersonen

gemachtigden

(derde)belanghebbenden 

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

Verwerking
subsidieverstrekking met toepassing van art. 4:23, eerste en derde 

lid, Algemene wet bestuursrecht

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en): 10.1 Fase subsidieverlening

behandelen subsidieaanvragen 

behandelen wijzigingsverzoeken

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvragers

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die op basis van een wettelijk voorschrift worden 

verlangd

overige bij de aanvraag overgelegde gegevens

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers afdeling Subsidiezaken

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 10.2 Fase subsidievaststelling

behandelen aanvragen subsidievaststelling

(Categorieën van) betrokkene(n) subsidieontvangers

contactpersonen

gemachtigden

Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

10. Subsidieverstrekking 

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die op basis van een wettelijk voorschrift worden 

verlangd

overige bij de aanvraag overgelegde gegevens

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers afdeling Subsidiezaken

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 10.3 Betalingen subsidie

(Categorieën van) betrokkene(n) subsidieontvangers

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

IBAN 

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Financieel beheer (Financiële functie)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 10.4 Toezicht subsidieverstrekking

(Categorieën van) betrokkene(n) subsidieontvangers

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

woonplaats

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers afdeling Subsidiezaken

Openbaar Ministerie (aangifte strafbare feiten)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
10.5 Bestuursrechtelijke handhaving 

subsidieverstrekking

(Categorieën van) betrokkene(n) subsidieontvangers

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers afdeling Subsidiezaken

deurwaarders (invordering bij dwangbevel)

Openbaar  Ministerie (aangifte strafbare feiten)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
10.6 Uitvoeringsovereenkomsten 

subsidieverstrekking

(Categorieën van) betrokkene(n) subsidieontvangers

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

11. Informatieverstrekking

Basisgegevens
Verwerking informatieverstrekking

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)

11.1 behandelen van aanvragen om informatie op 

basis van een wettelijke grondslag, w.o. de Wet 

openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik van 

overheidsinformatie en de Algemene verordening 

gegevensbescherming

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die bij een aanvraag worden overgelegd

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

Basisgegevens

Verwerking bezwaarschriften, administratief beroep, klachten en rechtsgedingen

Verantwoordelijke dagelijks bestuur

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)
12.1 Het op aanvraag behandelen van een 

bezwaarschrift 

Het adviseren over de te nemen beslissing op een 

bezwaarschrift

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager(s)

contactpersonen

gemachtigden

derde-belanghebbenden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die bij een aanvraag worden overgelegd

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

medewerkers secretariaat bezwaar- en beroepschriften en klachten

leden externe adviescommissie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en)
12.2 Het op aanvraag behandelen van een 

administratief beroep

Het adviseren over de te nemen beslissing op een 

administratief beroepschrift

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager(s)

contactpersonen

gemachtigden

derde-belanghebbenden

12. Rechtsbescherming, klachten en rechtsgedingen
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Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die bij een aanvraag worden overgelegd

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

medewerkers secretariaat bezwaar- en beroepschriften en klachten

leden externe adviescommissie

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en)

12.3 Het op aanvraag behandelen van een 

administratief beroep o.g.v. art. 17 Wet op de 

lijkbezorging en art. 81 Participatiewet

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager(s)

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die bij een aanvraag worden overgelegd

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers Kabinet 

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 12.4 Het op aanvraag behandelen van een klacht

het adviseren over de te nemen beslissing op een 

klacht
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(Categorieën van) betrokkene(n) klager(s)

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

handtekening

overige gegevens die bij een aanvraag worden overgelegd

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

directeur en medewerkers Waddenfonds

medewerkers secretariaat bezwaarschriften en klachten

leden externe adviescommissie

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 12.5 Het initiëren van rechtsgedingen

Het als gedaagde en verweerder deelnemen aan 

rechtsgedingen

Voeging in strafzaken

(Categorieën van) betrokkene(n) bij het rechtsgeding betrokkenen

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

overige gegevens die t.b.v. het dossier zijn overgelegd

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)
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13. Burgerinitiatief en referendum

Basisgegevens
Verwerking Burgerinitiatief en Referendum

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)
13.1 behandelen van een verzoek o.g.v.  de 

Verordening burgerinitiatief Fryslân 2014

(Categorieën van) betrokkene(n) initiatiefgerechtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voornaam

adres

postcode

woonplaats

geboortplaats

handtekening

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

medewerkers griffie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
13.2 Behandelen van een verzoek o.g.v.  de 

Referendumverordening Fryslân 2005

(Categorieën van) betrokkene(n) kiesgerechtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

leeftijd

handtekening

legitimatiebewijs (betreffende gemeentehuis)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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Verwerking privaatrechtelijke rechtshandelingen

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 14.1 Aanbestedingsprocedures

(Categorieën van) betrokkene(n) inschrijvers

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

overige voor de aanbesteding relevante gegevens

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV provincie Fryslân (post en archieffunctie)

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
14.2 Sluiten van overeenkomsten t.b.v. beleids- en 

bedrijfsvoering

(Categorieën van) betrokkene(n) (potentiële) contractspartijen

contactpersonen

gemachtigden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

overige voor de overeenkomst relevante gegevens

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst

14. Privaatrecht

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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15. Koninklijke onderscheidingen

Basisgegevens
Verwerking adviesaanvragen Koninklijke onderscheidingen

Verantwoordelijke commissaris van de Koning

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)
15.1 Het behandelen van een adviesaanvraag voor 

een koninklijke onderscheiding

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager 

beoogd gedecoreerde

ondersteuners van de aanvraag

(Categorieën van) persoonsgegevens
aanvrager

achterna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

e-mailadres

telefoonnummer(s)

relatie aanvrager tot beoogd gedecoreerde

(Categorieën van) persoonsgegevens
beoogd gedecoreerde

achterna(a)m(en)

voorletter(s)

voornamen

adres

postcode

woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

nationaliteit

geslacht

adelijke titels

huidige of laatste werkkring

verdiensten

justitiële antecedenten

(Categorieën van) persoonsgegevens
ondersteuner(s)

achterna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

telefoonnummer(s)

relatie aanvrager tot beoogd gedecoreerde

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Kabinet CdK
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16. Predicaten

Basisgegevens
Verwerking adviesaanvragen Predicaten

Verantwoordelijke commissaris van de Koning

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)

16.1 Het behandelen van een adviesaanvraag 

predicaat Koninklijk of Hofleverancier en 

Koninklijke erepenning

(Categorieën van) betrokkene(n) aanvrager 

directieleden en/of bestuursleden

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorletter(s)

voornamen

adres

postcode

woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

nationaliteit

e-mailadres

telefoonnummer(s)

justitiële antecedenten

Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent

achterna(a)m(en)

voorletter(s)

telefoonnummer(s)

e-mailadres

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Kabinet CdK

Dit register wordt continu bijgewerkt en er kunnen geen rechten aan dit register worden ontleend. 35



Register verwerkingsverantwoordelijke provincie Fryslân ex art. 30, eerste lid, Algemene verordening gegevensbescherming

verwerking werving en selectie burgemeesters

verantwoordelijke commissaris van de Koning

beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Doel(en) 17.1 Werving en selectie van burgemeesters
Open sollicitaties

(Categorieën van) betrokkene(n) sollicitanten

referenten

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

overige ten behoeve van de vacature gevraagde gegevens

overige bij de sollicitatie overgelegde gegevens

politieke groepering

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

(vertrouwenscommissie van) betreffende gemeenteraad

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Grondslag verwerking bijzondere 

persoonsgegevens
politieke groepering:

de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die 

betrokkene openbaar heeft gemaakt

artikel 26 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 17.2 Overzicht van (gewezen) burgemeesters

(Categorieën van) betrokkene(n) (gewezen) burgemeesters

huisgenoten (NAW gegevens)

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

17. Burgemeesters

Basisgegevens

Verwerkingsactiviteiten
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18. Inspraak & zienswijzen

Basisgegevens
Verwerking inspraak & zienswijzen

Verantwoordelijke provinciale staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Basisgegevens

Verwerking inspraak & zienswijzen

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)

18.1 Behandelen van wettelijk of bij besluit van een 

bestuursorgaan voorgeschreven inspraakreacties of 

zienswijzen

(Categorieën van) betrokkene(n) degene die inspreekt

indiener van een zienswijze

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

overige gegevens die bij een inspraakreactie of zienswijze worden 

overgelegd

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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19. Algemene correspondentie

Basisgegevens
verwerking behandelen van algemene correspondentie

verantwoordelijke provinciale  staten

beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Basisgegevens
Verwerking behandelen van algemene correspondentie

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en) 19.1 Behandelen van brieven, e-mail e.d.

(Categorieën van) betrokkene(n)
afzender en evt. diens gemachtigde en evt. in correspondentie 

vermelde personen

(Categorieën van) persoonsgegevens NAW + overige door afzender vermelde gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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20. Financiën

Basisgegevens
Verwerking Financiële adminstratie

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en) 20.1 Debiteuren - crediteurenadministratie

(Categorieën van) betrokkene(n) personen/bedrijven die een factuur indienen

personen/bedrijven die een nota krijgen

budgetverantwoordelijken

naam extern ingehuurde medewerker

contactpersoon Provincie die de factuur ontvangt

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

woonplaats

bankrekeningnummer

btw-nummer

kvk-nummer

e-mailadres (allen als het op factuur staat)

overige op de factuur overgelegde gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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21. Fiscaal

Basisgegevens
Verwerking heffen van leges o.g.v. de Legesverordening

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en) 21.1 Legesheffing

(Categorieën van) betrokkene(n)
degene, op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een dienst 

als bedoeld in de Legesverordening wordt verleend.

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

heffingsambtenaar

medewerkers Financieel beheer (Financiële functie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

#VERWIJDERD#

Doel(en) 21.2 Invordering leges

(Categorieën van) betrokkene(n)
degene, op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een dienst 

als bedoeld in de Legesverordening wordt verleend.

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en) 

voorletter(s)

adres

postcode

woonplaats

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)
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22. Archivering

Basisgegevens
Verwerking naleven Archiefregelgeving

Verantwoordelijke gedeputeerde staten en commissaris van de koning (als rijksorgaan)

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)
22.1 Scannen ingekomen analoge 

archiefbescheiden

(Categorieën van) betrokkene(n) afzender(s)

(Categorieën van) persoonsgegevens in het document opgenomen gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie) en FZ (scanfunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 22.2 Registreren ingekomen archiefbescheiden

(Categorieën van) betrokkene(n) afzender(s)

(Categorieën van) persoonsgegevens in het document opgenomen gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie) 

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 22.3 Distribueren ingekomen archiefbescheiden

(Categorieën van) betrokkene(n) afzender(s)

(Categorieën van) persoonsgegevens in het poststuk opgenomen gegevens
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(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 22.4 Archiveren ingekomen archiefbescheiden

(Categorieën van) betrokkene(n) afzender(s)

(Categorieën van) persoonsgegevens in de archiefbescheiden opgenomen gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 22.5 Scannen uitgaande analoge archiefbescheiden

(Categorieën van) betrokkene(n) geadresseerden

(Categorieën van) persoonsgegevens in het document opgenomen gegevens

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie) en FZ (scanfunctie)

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 22.6 Registreren uitgaande archiefbescheiden

(Categorieën van) betrokkene(n) geadreseerden

(Categorieën van) persoonsgegevens in het document opgenomen gegevens
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(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie) 

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 22.7 Archiveren uitgaande archiefbescheiden

(Categorieën van) betrokkene(n) geadresseerden

(Categorieën van) persoonsgegevens in de archiefbescheiden opgenomen gegevens
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23. Relatiebeheer

Basisgegevens
Verwerking relatiebeheer

Verantwoordelijke
provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de 

Koning

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)
23.1 Contactpersonen t.b.v. bestuur & beleids- en 

bedrijfsvoering

(Categorieën van) betrokkene(n) contactpersonen openbaar bestuur

contactpersonen belangenorganisaties

contactpersonen leveranciers

contactpersonen huisbankier

contactpersonen huisadvocaat

contactpersonen deurwaarder(s)

(Categorieën van) persoonsgegevens
contactgegevens (achternaam, voorletter(s), telefoonnummer, e-

mailadres)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
23.2 Abonnementen op nieuwsbrieven van de 

provincie

(Categorieën van) betrokkene(n) de abonnee

(Categorieën van) persoonsgegevens  e-mailadres

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers functioneel organisatieonderdeel

Grondslag verwerking toestemming van de betrokkene

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#
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Doel(en) 23.3 Bezoekersregistratie

(Categorieën van) betrokkene(n) bezoekers provinciehuis

(Categorieën van) persoonsgegevens achternaam

voorletter(s)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers Informatie & Facilitaire zaken

Grondslag verwerking toestemming van de betrokkene
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24. Beeld- en geluidsopnamen Gedeputeerde staten

Basisgegevens
Verwerking beeld- en geluidsopnamen

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

24.1 en 24.2: ca. 8 dagen; 24.3: de geluidsopnamen worden 

vernietigd na het uitbrengen van het advies aan het provinciaal 

bestuursorgaan; 24.4: 14 dagen (daarna automatisch 

overschreven), maar in geval van incident zo lang als nodig is voor 

afhandelen aansprakelijkheidsvraag 

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en) 24.1 Het houden van cameratoezicht t.b.v. 

(Categorieën van) betrokkene(n) op harde schijf vastgelegde personen

(Categorieën van) persoonsgegevens filmbeelden

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

De medewerkers van de externe beveiliging kunnen de beelden live 

bekijken (hebben geen rechten om beelden terug te kijken). De 

beelden mogen alleen (na toestemming algemeen directeur)  door 

een aantal medewerkers van informatie en facilitair worden 

teruggekeken.

Grondslag verwerking gerechtvaardigd belang

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
24.2 Het houden van cameratoezicht in de publieke 

ruimte

(Categorieën van) betrokkene(n) op harde schijf vastgelegde personen

(Categorieën van) persoonsgegevens filmbeelden

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

De medewerkers van de externe beveiliging kunnen de beelden live 

bekijken (hebben geen rechten om beelden terug te kijken). De 

beelden mogen alleen (na toestemming algemeen directeur)  door 

een aantal medewerkers van informatie en facilitair worden 

teruggekeken.

Grondslag verwerking gerechtvaardigd belang

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
24.3 Hoorzitting adviescommissie bezwaar- en 

beroepschriften en klachten

(Categorieën van) betrokkene(n) op de hoorzitting aanwezige personen
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(Categorieën van) persoonsgegevens geluidsopname van  de hoorzitting

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

procedurefunctionarissen en secretarissen adviescommissie 

bezwaar- en beroepschriften en klachten

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en)
24.4 Beeld- en geluidsopnamen t.b.v. afhandeling 

plaatsvindende incidenten

(Categorieën van) betrokkene(n)
brugbediener, onderhoudspersoneel en brugpassanten (plezier- en 

recreatievaart en weggebruikers)

(Categorieën van) persoonsgegevens geluidsopnamen van communicatie tussen brugbediener en passant

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers technische dienst Provincie 

Grondslag verwerking gerechtvaardigd belang

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

24. Beeld- en 

geluidsopnamen
Provinciale staten

Basisgegevens
Verwerking beeld- en geluidsopnamen statenvergaderingen

Verantwoordelijke provinciale staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en) 24.5 Vergaderingen provinciale staten

(Categorieën van) betrokkene(n) leden van het provinciaal bestuur

(Categorieën van) persoonsgegevens beeld- en geluidsopnamen
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25. Strafrechtelijke handhaving

Basisgegevens
Verwerking strafrechtelijke handhaving

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en) 25.1 Het opmaken van processen-verbaal

(Categorieën van) betrokkene(n) degene die verdacht wordt van een strafbaar feit

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

geboortedatum

geboorteplaats

nationaliteit

adres

postcode

woonplaats

BSN (cfm. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

functionele afdeling

Openbaar Ministerie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)

Syste(e)m(en) waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt
#VERWIJDERD#

Doel(en) 25.2 het aanbieden van een transactie

(Categorieën van) betrokkene(n) degene die verdacht wordt van een strafbaar feit

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

geboortedatum

geboorteplaats

nationaliteit

adres

postcode

woonplaats
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(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

functionele afdeling

Openbaar Ministerie

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)
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26. Bestuurlijke boete

Basisgegevens
Verwerking bestuurlijke boetes

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)
26.1 Het opleggen of verwerken van een bestuurlijke 

boete

(Categorieën van) betrokkene(n) degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd

(Categorieën van) persoonsgegevens achterna(a)m(en)

voorna(a)m(en)

voorletter(s)

geboortedatum

geboorteplaats

nationaliteit

adres

postcode

woonplaats

BSN (cfm. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

naam schip / Eni nummer

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

medewerkers DIV (post en archieffunctie)

functionele afdeling

Inspectie Leefomgeving en Transport

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)
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27. Enquêtes

Basisgegevens
Verwerking digitale enquêtes

Verantwoordelijke gedeputeerde staten

Beoogde termijnen waarbinnen de 

categorieën van gegevens moeten worden 

gewist

volgens de door de minister van OC&W op basis van de 

Archiefregelgeving vastgestelde selectielijsten

Verwerkingsactiviteiten

Doel(en)
27.1 het middels enquête inwinnen van informatie 

t.b.v. beleidsvoering

(Categorieën van) betrokkene(n) degene die de enquête invult

(Categorieën van) persoonsgegevens e-mailadres

(Categorieën van) ontvangers aan wie 

persoonsgegevens worden verstrekt, 

voor zover belast met de betreffende 

werkzaamheden

functionele afdeling

Grondslag verwerking
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang (publieke taak)
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