
PRIVACY & COOKIES

Stichting FutureWorkSkills is qua privacy een ‘braaf jongetje in de 
klas’. We doen gewoon zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook 
behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél 
persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd 
blijven voor derden. En als we contact met je zoeken, vind je altijd een 
makkelijke mogelijkheid om je af te melden. Dat is eigenlijk alles wat je 
écht moet weten. We schermen je gegevens af. Gaan die nooit delen met 
derden en gebruiken deze zeker niet voor commerciële doeleinden. En 
je kunt je altijd afmelden, bij elk mailtje. Dat is de korte en begrijpelijke 
versie van dit privacy statement. Maar goed, dat is juridisch niet genoeg. 
Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels. 
We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als 
je hier nog vragen over hebt, kun je ons mailen op info@ai-cursus.nl. Dat 
is een ‘info’ adres maar er zitten gewoon mensen achter.

Persoonsgegevens bij inschrijving
Als je gratis aanmeldt voor de ai-cursus vragen we je om je 
persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen 
wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig 
hebben en waarom:

• Voor-en achternaam: Zodat we weten hoe we je aan moeten spreken.
• E-mailadres: Daar sturen we niet alleen deelnemersinfo naartoe, maar 

ook nog schatkamers vol extra materiaal na het programma, waardoor 
je er nog meer van opsteekt.

• Deelnamehistorie: Hoe irritant zou het zijn als we je tippen over een 
programma wat je al hebt gevolgd? Daarom houden we bij waar je 
bent geweest. Bovendien onthoudt het systeem waar je bent als je een 
volgende keer verder gaat.
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Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:

• Klantenservice: Je kunt met ons, mailen. Om te zorgen dat je jouw 
verhaal niet twee keer hoeft te vertellen, maken we korte notities over 
je vraag. En als dan toevallig een collega de telefoon opneemt, weet 
die ook meteen wat je vraag was. Da’s handig voor iedereen.

• Nieuwsbrieven: Oh nee … geen saaie nieuwsbrief vol ‘producten’! Nou 
dat doen we bij Stichting FutureWorkSkills dus écht anders. We willen 
heel Nederland bekend maken met AI. Je kunt je zelf aanmelden als je 
een nieuwsbrief wilt ontvangen. 

• We zijn er trots op dat onze e-mails on-ge-lo-fe-lijk goed geopend en 
gelezen worden. Maar … wil jij ze op een gegeven moment toch niet 
meer? Onder ELK bericht kun je met één klik uitschrijven. Heerlijk!

• Reviews. Die gebruiken we op twee manieren: om anderen te helpen 
en om ons te helpen:

- Je kunt andere mensen helpen met jouw review. Door je ervarin 
gen te delen, geef je anderen een nóg beter beeld van een program 
ma. Bij reviews vragen we altijd of we die mogen publiceren en 
als je dat niet wil, gebruiken we hem alleen intern.- Je helpt ons 
met je review in onze ‘licht manische’ drive om programma’s nóg 
beter te maken. Want van een 8 worden we niet blij, vanaf een 9 
beginnen we te glimmen. En als je ons een review geeft waar we 
écht meer van willen weten, mailen/bellen we je. Soms alleen al 
om je te bedanken. Of om je tips écht goed te kunnen toepassen.

Derden
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten 
die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. 
Zowel intern -tussen medewerkers- als extern -met leveranciers- zijn 
daar afspraken over gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen.

Bewaringstermijn
We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens 
niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met 
het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en 
eventuele wettelijke verplichtingen. Na het volgen van onze programma’s 
krijg je -als je dat wil- ook nog tips over vergelijkbare programma’s. 
Maar als je dat niet wil, schrijf je met één klik uit en worden je gegevens 
verwijderd. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons 
op via info@ai-cursus.nl.
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Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen 
van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt. Stuur ons 
een mailtje naar info@ai-cursus.nl met een verzoek tot verwijdering van 
je persoonsgegevens.

Als we dat in jouw ogen toch niet netjes doen allemaal, hopen we dat 
je ons dat wil laten weten. Mocht je daarna toch vinden dat we een 
standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Als deelnemer aan onze programma’s ben jij het bestaansrecht van 
Stichting FutureWorkSkills. Voor jou doen we wat we doen. We zouden 
dan ook niet goed snik zijn als we je privacy niet super serieus nemen.
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende 
maatregelen genomen:
• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met 

actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We werken alleen met topleveranciers (E-village voor onze 

e-maildatabase, AFAS voor onze administratie) die hun 
gegevensbeveiliging tiptop in orde hebben.

• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde 
internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de 
adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

• Al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn 
getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Cookies en tracking pixels
• Ook onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op 

je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren 
hoe gebruikers de site gebruiken. Die cookies bewaren we in een 
goed beveiligde ‘cookies-trommel’ zodat niemand anders erbij kan.
Wij plaatsen noodzakelijke, statistische en marketing cookies op onze 
website:

• Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit 
waardoor de website naar behoren werkt.

• De statistische cookie verzamelt geanonimiseerde gegevens over 
het gebruik van onze website en helpt ons daarmee de website te 
optimaliseren. We hebben er al menig ‘bug’ mee opgespoord.
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• De marketing cookies houden jouw surfgedrag bij. Dit gaat alleen om 
cookies uit embedded content afkomstig van YouTube, Facebook en 
Linkedin.

• Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 
pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt 
geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of 
een e-mail gelezen wordt. Dat is bijvoorbeeld superhandig als we een 
locatie wijzigen en we dat iedereen willen laten weten.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel 
rekening mee dat onze websites niet optimaal werken. 

Dit doen we samen met Google en Facebook
Wij maken gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonten, de 
wensen en het gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. 
Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en 
beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics 
kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt 
en welke pagina’s het op de website goed doen of eventueel verbeterd 
kunnen worden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, 
tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Stichting 
FutureWorkSkills met je heeft gesloten

Op onze websites staat ook een Facebook-pixel. Deze pixel werkt door 
middel van een stukje code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door 
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar 
geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook door (welke 
regelmatig kunnen wijzigen) om meer te weten te komen over wat zij 
met je (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De 
informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 
De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten.

Facebook en Google hebben zich te houden aan de Safe Harbor 
principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van 
een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens.
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Wijzigingen, vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je 
vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Stichting FutureWorkSkills
Hoogoorddreef 56a
1101 BE AMSTERDAM
E: info@ai-cursus.nl

Laatste update: 24 september 2019
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PRIVACY & COOKIES
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English

The FutureWorkSkills Foundation is a “model student” in terms of 
privacy. We act exactly as we would like to be treated ourselves when it 
comes to privacy. We do collect personal data from you, but we ensure 
that it remains properly protected from third parties. And if we contact 
you, you’ll always be able to unsubscribe easily. That’s actually all you 
really need to know. We shield your data. We will never share it with 
third parties and certainly not use it for commercial purposes. And you 
can always unsubscribe, with every e-mail. That’s the short and simple 
version of this privacy statement. But, it’s not quite legal enough. So, 
you’ll find an extensive version of our privacy policy below. We’ve tried to 
make it as comprehensible as possible. If you have any questions about it, 
please email us at info@ai-cursus.nl. This is an ‘info’ address but there are 
real people answering it.

Personal data at registration
If you register for the AI course free of charge, we ask you for your 
personal details. We do not need to know everything about you, but 
only what is strictly necessary to optimize your experience as much as 
possible. Below you will find an overview of the personal data we need 
and why:

• First and last name: So that we know how to address you.
• E-mail address: We not only send participant information there, 

but also exclusive extra material after the program, so that you can 
continue learning even more.

• Participation history: How annoying would it be if we recommended 
a program that you’ve already followed? That’s why we keep track of 
what you’ve seen. Moreover, the system remembers where you left off, 
so you can continue from there next time. 
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We also use your data for the following:

• Customer service: You can always email us. To ensure that you 
don’t have to repeat your story twice, we make short notes about 
your question. So, if a colleague happens to answer the phone, they 
will immediately know what your question was. It’s convenient for 
everyone.

• Newsletters: Oh no... not a boring newsletter full of “products”! Well, 
we do that differently at the FutureWorkSkills Foundation. We want 
to familiarize all the Netherlands about AI. You can register yourself if 
you want to receive a newsletter.

• We’re pleased when our e-mails are opened and read fully. But... you 
don’t want to receive them anymore (at least for now)? Under EVERY 
message you can unsubscribe with one click. Awesome!

• Reviews. We use it in two ways - to help others and to help us.
- You can help other people with your review. By sharing your 
experiences, you give others an even better understanding of the 
program. With reviews we always ask if we can publish it and 
if you don’t want to, we only use it internally. - You help us with 
your review in our “slightly manic” drive to make our programs 
even better. Because we aren’t satisfied with an 8, but with a 9 we 
start to shine. And if you give us a review that we really want to 
know more about, we will email/call you. Sometimes just to thank 
you. Or to learn how to properly apply your recommendations.

Third parties
Your personal data will only be shared with third parties for activities 
that are strictly necessary for the performance of our business activities. 
Both internally - between employees - and externally - with suppliers - 
agreements have been made about this that guarantee confidentiality.

Retention period
We apply a very clear rule in this: we do not store your data any longer 
than you deem desirable. The retention period depends on the purpose 
with which we received or collected the data and any legal obligations. 
After following our programs, you may also receive tips on similar 
programs. But if you don’t want that, with one click you can unsubscribe, 
and your data will be deleted. If you have any questions about this, please 
contact us via info@ai-cursus.nl.
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Choices for personal data
We offer you the possibility to view, change, or delete all personal 
information that you have provided to us. Send us an email to info@ai-
cursus.nl with a request to delete your personal information.

If we don’t do that properly in your opinion, we hope you will let us 
know. If, after that, you find that we deserve a scolding, you can submit a 
complaint to the National Data Protection Authority.

Protecting personal data
As a participant in our programs, you are the foundation of the 
FutureWorkSkills Foundation. We do what we do for you. It would 
therefore not look great if we didn’t take your privacy very seriously.
We have taken the following measures to protect your personal data:
• Our employees’ servers and devices are equipped with current 

security software, such as a virus scanner and firewall.
• We only work with top suppliers (E-village for our e-mail database, 

AFAS for our administration) who have their data security in perfect 
order.

• We only send your data via secure internet connections (TLS, formerly 
SSL). You can see this on the address bar “https” and the padlock.

• All our people who have access to personal data are trained to handle 
your data with care.

Cookies and tracking pixels
Our website also uses “cookies” (text files placed on your computer) to 
help the website analyze how users use the site. We store these cookies in 
a well-protected “cookie jar” so that no one else can access it.
We place necessary, statistical, and marketing cookies on our website:
• A necessary cookie has purely technical functionality that makes the 

website work properly.
• The statistical cookie collects anonymous data about the use of our 

website and thereby helps us to optimize the website. We have already 
identified many “bugs” by using it.
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• The marketing cookies keep track of your browsing behavior. This 
only concerns cookies from embedded content from YouTube, 
Facebook, and Linkedin.

• A tracking pixel is an electronic file (normally sized 1 pixel x 1 pixel) 
that is placed in an e-mail (like our newsletter). By using a tracking 
pixel, we can see if an e-mail is being read. This is super handy if we 
change an event location and we want everyone to know.

Delete or disable cookies
You can, of course, also disable our cookies. Keep in mind that our 
websites do not work optimally. 

We do this together with Google and Facebook
We use Google Analytics, so that we can examine the visitor’s habits, 
wishes, and user behavior. This allows us to better tailor our websites 
to the target group and to better meet user demands. Thanks to Google 
Analytics, it is possible to keep track of how often a specific item is 
clicked on and which pages on the website do well or could possibly be 
improved. We do not provide any personal data to third parties, unless 
this is required by law or when this is necessary for the execution of an 
agreement that the FutureWorkSkills Foundation has concluded with you
.
Our website also has a Facebook pixel. This pixel works through a piece 
of code that comes from Facebook itself. Cookies are placed through this 
code. We have no influence on that. Read through Facebook’s privacy 
statement (which may change regularly) to find out more about what they 
do with your (personal) data that they process through these cookies. The 
information they collect is made anonymous as much as possible. The 
information is transferred to and stored by Facebook on servers in the 
United States. 

Facebook and Google adhere to the Safe Harbor principles and are 
affiliated with the Safe Harbor program of the US Department of 
Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for 
the processing of any personal data.



Changes, questions and feedback
We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you 
have questions about this privacy policy, you can contact us:

FutureWorkSkills Foundation
Hoogoorddreef 56a
1101 BE AMSTERDAM
E: info@ai-cursus.nl

Last update: September 24, 2019
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