Privacybeleid van BVBA Kunst in de kerk – veilinghuis
Maison Jules
Privacybeleid heeft betrekking op de website van BVBA Kunst in de kerk – veilinghuis Maison
Jules (www.maisonjules.be) en de vennootschappen verbonden met BVBA Kunst in de kerk,
met maatschappelijke zetel gevestigd te Gent, Dampoortstraat 63.
Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die U verstrekt
wanneer u persoonlijk langskomt in onze veilingzaal, telefonisch of via mail contact neemt
met ons, wanneer u zich registreert via onze website of tijdens een veiling.
Ook verwerken we uw gegevens wanneer u zich registreert op het platform Invaluable
(www.invaluable.com).
Om uw identiteit te controleren kan een scan of foto van uw identiteitskaart of paspoort
gevraagd worden.
Uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taal,
interessegebieden maar ook bankrekeningnummer, BTW nummer, website bedrijf, historiek
van door U aangekochte of binnengebrachte objecten, ) die U ons ter beschikking stelt
worden gebruikt om
1. U te informeren over de komende veilingen en meer specifiek de aangeboden
goederen
2. U bijkomende informatie te bezorgen over bepaalde loten (conditierapporten)
3. Om U te informeren over de activiteiten van het veilinghuis
4. Om vragen (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) te beantwoorden
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? BVBA Kunst in de kerk kan uw gegevens delen
met andere systemen verbonden met BVBA Kunst in de kerk – veilinghuis Maison Jules.
BVBA Kunst in de kerk doet ook een beroep op derde partijen om bepaalde activiteiten uit te
voeren onder andere hosten van de website, beheer mailinglijsten, verzenden van e-mails,
maken van backups.
Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt tenzij aan transportfirma’s
voor verzenden van uw goederen, aan de bank voor het uitvoeren van betalingsopdrachten
of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
BVBA Kunst in de kerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
We streven ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen door middels
van technische en organisatorische maatregelen.
U heeft ten alle tijden het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door BVBA
Kunst in de kerk – veilinghuis Maison Jules worden verwerkt om ze aan te passen of om u te
verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing doeleinden.
U heeft ten alle tijden ook het recht om uw toestemming tot verwerking van uw
persoonsgegevens in te trekken.

Bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@maisonjules.be of met de post
op adres Dampoortstraat 63 te 9000 Gent. U verzoek tot behandelen dient wel vergezeld te
zijn van een bewijs van uw identiteit.
Voor verdere vragen of klachten kan u zich eveneens richten tot info@maisonjules.be
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