Privacyverklaring Jongejan Asbestinventarisatie BV
Datum: 23 mei 2018
Dit is de privacyverklaring van Jongejan Asbestinventarisatie BV (J-ai BV).
J-ai BV is gevestigd in Voorschoten aan de Industrieweg 27E; 2254AE.
Het Kamer van Koophandel nummer van J-ai BV is: 61978906.
J-ai BV is verantwoordelijk voor de verwerking van (bedrijfs- en) persoonsgegevens.
Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar onder nummer 071-2407204.
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het
verwerken van (bedrijfs- en) persoonsgegevens. Wij beschrijven welke
persoonsgegevens we verwerken en hoe we privacy waarborgen.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van opdrachtgevers.
Opdrachten worden door zowel particulieren als bedrijven gegeven.

Privacy-beleid van J-ai BV




Er vindt geen registratie plaats van bezoekers van de website van
J-ai BV: http://j-ai.nl/website/.
J-ai BV stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens
voorop en gaat daar zorgvuldig mee om.
J-ai BV deelt persoonsgegevens alleen met andere partijen (bijvoorbeeld
saneerders) wanneer zij daartoe van de opdrachtgever opdracht heeft
gekregen of met partijen waarmee zij gegevens moeten delen op basis van
een wettelijk verplichting (gemeentelijke en/of landelijke instanties).

Gebruik en herkomst persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt omdat men gebruik maakt of wil gaan maken van de
diensten van J-ai. Deze gegevens worden ingevuld op het contactformulier
(offerteaanvraag) van de website, of wanneer men deze schriftelijk opgeeft in een emailbericht aan info@j-ai.nl, of wanneer men deze telefonisch verstrekt.

Met welk doel verzamelen we persoonsgegevens?
J-ai BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Communicatie.
We gebruiken contactgegevens om contact te kunnen leggen voor het maken van
een afspraak of om aanvullende informatie te vragen omtrent de uit te voeren
werkzaamheden. Verder om offerte te doen van de uit te voeren werkzaamheden
en voor de facturatie.
Uitvoeren werkzaamheden.
J-ai BV moet gegevens zoals NAW opdrachtgever en de adresgegevens van het
geïnspecteerde object verwerken in de te maken rapportage. Tevens is J-ai BV
wettelijk verplicht adresgegevens te delen met het laboratorium waar analyse
plaatsvindt van genomen monsters. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht
persoonsgegevens vast te leggen in het Landelijk Asbest Volgsysteem, waarbij
eveneens melding wordt gedaan van adresgegevens en datum/tijdstip
werkzaamheden aan onze controlerende instantie.
Wet- en regelgeving.
We verwerken persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en
regelgeving verplicht zijn.

Grondslagen voor de verwerkingen
Wij verwerken gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het
aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst, omdat wij een wettelijke
verplichting hebben en omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
Met het verstrekken van een opdracht heeft J-ai BV toestemming gekregen om voor
de hierboven omschreven doelen persoonsgegevens te verwerken. Het intrekken
van de toestemming betekent dat wij de werkzaamheden niet meer kunnen / mogen
uitvoeren.

Aanvragen asbestinventarisatie
Om een asbestinventarisatie uit te kunnen voeren heeft J-ai BV de volgende
gegevens nodig:
 De adresgegevens van het te onderzoeken object
 De NAW van de opdrachtgever t.b.v. rapportage en facturering
 Het E-mailadres waar naartoe gecorrespondeerd kan worden
 Eventuele telefoonnummers van personen waarmee afspraken moeten worden gemaakt
 Het KvK-nummer van de opdrachtgever (voor niet-particulieren)

Nieuwsbrief J-ai BV
Een aantal maal per jaar versturen wij een nieuwsbrief met algemene informatie,
interessante artikelen en nuttige links. Wij verzamelen e-mailadressen om deze
nieuwsbrief te kunnen versturen. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken, zodat we uw e-mailadres uit
de ‘mailinglist’ kunnen verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij houden de wettelijke termijn van 5 jaar aan om de persoonsgegevens te
bewaren.

Beveiliging gegevens
Alle gegevens en documenten worden door J-ai digitaal verwerkt en opgeslagen
in de ‘cloud’. De internetverbindingen zijn beveiligd met een SSL-certificaat.
Opslag van de gegevens op basis van encryptie vindt plaats in de door
Microsoft met ISO-certificatie beveiligde datacenters. Alleen door J-ai
geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.
Onze website is beveiligd met een TSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke
informatie versleuteld bij het verzenden van het offerte-aanvraagformulier.

