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Algemeen wet AVG
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft
een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens
zijn bepaalde rechten.
Ons bedrijf
In ons bedrijf worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u op de hoogte te houden
van onze activiteiten en voor het financieel afhandelen van een eventuele transactie.
De plichten Van Hotei
Uw adresgegevens en eventuele belangstellingen worden opgeslagen in een goed beveiligde database t.b.v.
transacties tussen u als koper en ons als kunsthandelaren.
Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
Alle medewerkers van Hotei hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.
Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan tegemoet worden gekomen als het
bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een
wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of via email kenbaar maken.
Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde,
of uw curator of mentor).
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas
vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens
niet openbaar gemaakt.
Recht op vernietiging.
U kunt vragen uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij
aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand
anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
Contact via email en de post
Hotei maakt gebruik van email en direct mail via de post.
Wij zullen u slechts via email dan wel post benaderen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Indien u toch onverhoopt ongewenst post in digitale dan wel fysieke vorm, dan kunt u hier uzelf uitschrijven
van elke vorm van contact. U krijgt dan geen updates meer, geen uitnodigingen voor kunstbeurzen of
tentoonstellingen en geen catalogi toegestuurd.

