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Over de stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân (SMF) 

SMF bevordert vanuit haar statutaire doelstelling de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend 

cultureel erfgoed in de provincie Fryslân. Wij trachten dit te bereiken door het ondersteunen en 

adviseren van bij de monumentenzorg betrokkenen, door het ondersteunen en stimuleren van overleg  

en samenwerking ten aanzien van de monumentenzorg en de daarbij betrokkenen en door het 

bevorderen  van de kennisontwikkeling ten aanzien van de monumentenzorg en de toepassing van 

deze kennis in de praktijk van de monumentenzorg. 

 

De Steunpunten zijn vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw opgericht als onderdeel van de 

decentralisering  van taken op het gebied van archeologie en monumentenzorg naar de gemeenten. 

De doelstelling was dan ook gericht op de ondersteuning van (met name kleine(re)) gemeenten bij hun 

wettelijke taken op dit terrein. Iedere provincie in Nederland kreeg zijn eigen Steunpunt Cultureel 

Erfgoed. De Steunpunten kregen niet overal dezelfde organisatievorm, want die werd met maatwerk 

afgestemd op de betreffende provincie. Bij de oprichting hadden het Rijk en de Provincies gezamenlijk 

de verantwoordelijkheid voor de Steunpunten. Sinds 2012 vallen wij geheel onder de 

verantwoordelijkheid van de provincie Fryslân. Vanuit een onafhankelijke positie kennen de 

Steunpunten vanaf dit begin wel allemaal dezelfde basistaken op het gebied van cultureel erfgoed in 

de ruimtelijke omgeving: het geven van informatie, het bieden van een platform en het bevorderen 

van kennis en deskundigheid. Voor deze basistaken ontvangen wij subsidie van de provincie Fryslân. 

De basistaken vormen het duidelijke onderscheid tussen onbetaalde of betaalde dienstverlening: 

behoort het tot de basistaken dan is het onbetaald, is het een specifieke opdracht van een gemeente 

waarvoor zij eigen verantwoordelijkheid draagt, dan is het een betaalde opdracht 

 

Meer informatie vindt u op onze website www.monumentenzorg.frl. Voor onze basistaken en betaalde 

opdrachten maken wij beperkt gebruik van persoonsgegevens. Soms werken wij daarbij ook samen 

met andere organisaties. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt 

omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij 

de privacywetgeving in acht nemen.  

 

Gebruik van persoonsgegevens  

Voor onze taken en functie verwerken wij alleen de persoonsgegevens (dit zijn gegevens die 

herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) die strikt noodzakelijk zijn voor het doel. Dit zal nooit 

verder gaan dan naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Overige contactgegevens, zoals 

geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, financiële gegevens of KvK inschrijving worden niet 

gevraagd en derhalve ook niet verwerkt of geadministreerd.  Die informatie verzamelen wij ook niet  

bij derde partijen. Als wij een bijeenkomst organiseren, worden ook alleen de naam van de aanmelder, 

organisatie en zijn/haar mailadres geadministreerd. In het geval er ook een bijdrage wordt gevraagd, 

wordt alleen bijgehouden óf er betaald is en geen rekeningnummer. Zodra het desbetreffende project 

geheel is afgerond, worden de gegevens verwijderd. Ten aanzien van onze contactpersonen bij de 

overheid en bij organisaties worden alleen naam, mailadres en telefoonnummer opgeslagen. 

Mailingen in dit kader worden altijd ‘bcc’ verstuurd.        

 



Deze informatie wordt via een afgeschermd deel op onze terminal server opgeslagen ‘in the cloud’. 

Door middel van dit systeem hebben alleen de medewerkers van SMF toegang (beveiligd met 

wachtwoorden) tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor de 

gegevens worden verwerkt. Zie voor de verwerkingsdoeleinden verderop in deze verklaring. Wij 

verwerken alleen gegevens in het kader van het uitoefenen van onze taken en functie. 

 

Verwerkingsdoeleinden 

Wij verwerken binnen onze statutaire doelstelling persoonsgegevens (anders dan die van onze eigen 

medewerkers en bestuursleden) slechts voor de volgende doeleinden: 

- het voldoen aan de uitvoering van de gesubsidieerde basistaken; 

- het voldoen aan vereisten met betrekking tot facturatie; 

- het voeren van een adequate financiële administratie; 

- om in contact te komen of te blijven met onze contactpersonen bij de overheden en 

organisaties; 

- overige administratieve verplichtingen 

 

Verwerkingsovereenkomsten 

Daar waar persoonsgegevens door anderen worden bewerkt – hetgeen alleen van toepassing is op de 

medewerkers van SMF – hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten met onze 

salarisadministratie (ondergebracht bij Van Wieren & Vellinga) en arbo-organisatie (ArboAnders). 

 

Cookies 

De website van SMF maakt mogelijk gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens 

die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies 

worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies 

worden niet gebruikt om u te identificeren. Het bezoek aan onze website kan worden gemonitord via 

Google Analytics. Dit is echter beperkt tot aantallen en kan niet worden herleid tot personen.    

 

Verstrekking aan derden 

In het kader van onze taken, werkzaamheden en dienstverlening informeren wij derde partijen, zoals 

bijvoorbeeld monumenteneigenaren. Dit doen wij alleen als een dergelijke vraag om informatie (via 

mail, telefoon of schriftelijk) aan ons wordt gesteld. De informatie die wij aan derden verstrekken heeft 

dan ook alleen betrekking op de persoon die de vraag om informatie of advies heeft gesteld. Als daarbij 

om informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld “weet u een goede restauratie-architect?”) waarbij 

persoons- of bedrijfsgegevens zouden moeten worden verstrekt, dan worden alleen namen verstrekt.   

De verstrekte informatie wordt niet met andere personen, organisaties of bedrijven gedeeld. De 

verstrekkingen (van informatie en/of advies) aan die derde partij(en) worden ook alleen gedaan als zij 

noodzakelijk zijn voor het uitvoering geven aan taken ter ondersteuning van of aanvullend op onze 

statutaire activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen. Uw gegevens worden alleen 

verstrekt aan instanties indien wij daartoe op basis van wet- en regelgeving of een gerechtelijk bevel 

verplicht zouden zijn. Informatie op onze website (o.a. ‘nieuwsberichten’) is van algemene strekking 

en niet op personen gericht. Indien wij besluiten tot het uitgeven van een (digitale) nieuwsbrief, zullen 

wij (potentiële) ontvangers vooraf uitdrukkelijk om toestemming vragen of zij die nieuwsbrief willen 

ontvangen. 

  

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang hiervoor een wettelijke bewaartermijn geldt, of anders voor 

de duur waarvoor wij uw persoonsgegevens in het kader van de verwerkingsdoeleinden nodig hebben. 

Hierna worden uw gegevens vernietigd. 

 

 

 



Beveiligingsniveau 

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen 

verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid 

en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou 

zijn van een datalek, hebben wij een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan. Bij elk 

vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een vermindering van het beveiligingsniveau, schakelen 

wij direct onze automatiseerder c.q. systeembeheerder in (EMRO Automatisering). Met hen is ook een 

overeenkomst afgesloten. Indien de situatie dit vergt, zal dit ook direct aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens worden gemeld.  

 

Gegevens van minderjarigen  

Onze website of het aanvraagformulier voor ondersteuning richt zich niet op kinderen onder de leeftijd 

van 16 jaar en wij verwerken niet bewust de gegevens van kinderen onder die leeftijd. 

 

Recht op inzage / correctie / verzet en bevriezing 

U heeft recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens en het recht die gegevens te laten 

corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen. Daartoe, en voor het verkrijgen van nadere informatie over 

deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de directeur van onze stichting via 

info@monumentenzorg.frl Wij bewaren uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen 

waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen zullen wij de gegevens 

verwijderen. Indien u toestemming hebt gegeven tot de gegevensverwerking, heeft u het recht deze 

toestemming in te trekken. Indien de gegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd 

belang of ter uitvoering van een algemeen belang, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt 

u deze dan eveneens aan info@monumentenzorg.frl of schrijf ons op het volgende adres: 

Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân 

t.a.v. de directeur 

Postbus 137 

8900 AC Leeuwarden 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Wanneer u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, horen wij dat natuurlijk 

graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de 

wijzigingsdatum van deze privacyverklaring bijgewerkt. Wij kunnen u op verschillende manieren 

informeren over wijzigingen, maar primair doen wij dat door de herziene privacyverklaring te 

publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. 

 

 

Het bestuur van de stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân 

25 mei 2018 


