
 

 
 
 
 
 
 
 
Privacyverklaring  
 
Dit is de privacyverklaring van Ai1, gevestigd aan de Waterweegbree 197 in Breda, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 20073821. Ai1 is een eenmanszaak zonder personeel, gedreven door 
Jacqueline Janssen. 
 
 
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met Ai1. Ai1 (Jacqueline Janssen) vindt het belangrijk dat jouw 
persoonsgegevens in goede handen zijn. Daarom heeft Ai1 in dit document beschreven hoe Ai1 met deze gegevens 
omgaat en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel je vraag gerust per 
e-mail aan: privacy@ai1.nl 
 
In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel Ai1 welke persoonsgegevens van je 
verzamelt, hoelang Ai1 deze bewaart en aan wie Ai1 deze persoonsgegevens eventueel doorgeeft. 
 

Doel  Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 
 

     

Opdrachten 
uitvoerbaar maken 

• Voornaam 

• Achternaam 
• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres(sen) 

• Website URL 

• Skype 

Uitvoering van de opdracht Jouw gegevens 
blijven in mijn 
adresboek en 
opdracht files staan 
als back-up, tenzij 
je aangeeft deze 
verwijderd te 
willen hebben. 

Met jouw 
toestemming aan bij 
de opdracht 
betrokken partners 

Administratie • Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres(sen) 

• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 

Wettelijke bepalingen  Gedurende de 
looptijd van de 
opdracht. In de 
financiële 
administratie voor 
7 jaar. 

• Accountant 

• Belastingdienst 

Netwerk • Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres(sen) 

• Website URL 
• Skype 

• Online profielen 

• Pasfoto 

• Notitie eerste 
ontmoeting/ 
doorverwijzing 

(Potentiële) 
opdrachtgevers, 
samenwerkingsverbanden 
en leveranciers 

Jouw gegevens, 
meestal van jouw 
visitekaartje of 
website, blijven in 
mijn adresboek 
staan, tenzij je 
aangeeft 
verwijderd te 
willen worden. 

Met jouw 
toestemming aan 
netwerkpartners  

Versturen digitale 
berichten, 
waaronder 
nieuwsbrief 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

Op de hoogte houden van 
nieuwe diensten/producten 

Zolang je 
aangemeld bent. 

MailChimp 

 
  



Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder jouw toestemming verstrekt Ai1 jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van opdracht die Ai1 voor jou uitvoert, tenzij Ai1 wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te 
verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven zie een paar situaties waarin Ai1 persoonsgegevens aan derden 
verstrekt. 
 
Pasfoto 
In Ai1’s adresboek staat bij een deel van de contacten een portretfoto. Deze foto’s heeft Ai1 van jou als contact gekregen 
of van openbare bronnen zoals jouw Facebook of Linkedin profiel gehaald. De foto’s zijn slechts illustratief: in geen geval 
verwerkt of verspreidt Ai1 deze foto’s. 
 
Cookies 
De Ai1 website gebruikt geen cookies. Wel kan Ai1 met behulp van Web Statistics zien hoe vaak de website - en welke 
pagina’s - door bezoekers worden bekeken en hoe vaak welke documenten gedownload zijn, deze gegevens zijn niet 
gepersonaliseerd. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
Je hebt het recht Ai1 te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij Ai1 op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten 
aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet jezelf bij een dergelijk verzoek identificeren. Indien je wilt dat jouw 
gegevens verwijderd worden, zal Ai1 deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende 
gegevens van Ai1 hebben ontvangen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Ai1 treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, 
publicatie en onrechtmatige verwerking. Het adresboek (contacten) staat op een laptop en synchroniseert met een 
mobiele telefoon, beiden zijn afgeschermd met een wachtwoord en snel inschakelende schermbeveiliging. Verder heeft 
de website ai1.nl een ‘Let's Encrypt certificate’. Zo zorgt Ai1 dat alleen Jacqueline Janssen toegang heeft tot jouw 
gegevens, dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien je jezelf als minderjarige wilt registreren moet je hiervoor expliciete toestemming van je ouder of voogd 
overleggen. 
 
Links naar andere websites 
De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites 
van Ai1. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. Ai1 raadt je aan om voor het gebruik van andere 
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
Ai1 past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest 
recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen. Ai1 raad je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Ai1 er alles aan doen je per e-mail, nieuwsbrief en/of via de website te 
informeren. 
 
Contactgegevens 
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Ai1 wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of 
verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: Jacqueline Janssen 
E-mail:   privacy@ai1.nl 
Telefoonnummer: +31 6 2055 9266 
 
Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpt Ai1 je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van 
de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over verwerkingen van 
jouw persoonsgegevens door Ai1. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


