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Privacy statement (English follows Dutch) 
 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring 
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. 
 
Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 

Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
Postbus 15290, 1001MG, Amsterdam, Nederland, info@erikbijzet.com 

 
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de 
gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw 
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  
 
Persoonsgegevens  
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
 NAW-gegevens 
 Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 Inhoud van communicatie 
 Kunstverzameling en verzamelvoorkeuren 
 
Doeleinden  
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, 
zoals: 
 Het onderhouden van contact; 
 Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 Het verrichten van administratieve handelingen; 
 Verbetering van de dienstverlening; 
 Facturering; 
 Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
 Directe marketing en nieuwsbrieven; 
 Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 Het voeren van geschillen;  
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Grondslagen  
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om 
te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV hier 
gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 
 
 Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;  
 De bescherming van haar financiële belangen; 
 De verbetering van haar diensten;  
 Beveiliging en het beheer van haar systemen; 
 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
 
Verstrekking aan derden 
In het kader van haar dienstverlening kan Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
persoonsgegevens uitwisselen. Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV kan voor de hiervoor 
genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals Mailchimp. In het kader daarvan 
worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens 
slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  
 
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Erik Bijzet Sculpture and 
Works of Art BV aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 
 
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt 
gemaakt van LinkedIn, Facebook, of Instagram in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy 
Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren  
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan 
noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw 
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde 
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV passende 
beveiligingsmaatregelen genomen.   
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Uw rechten 
U heeft het recht om Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV een verzoek te doen tot inzage van uw 
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw 
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, 
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
 
Ook kunt u Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV verzoeken om overdracht van uw 
persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt 
u sturen naar: 
 

Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
Postbus 15290, 1001MG, Amsterdam, the Netherlands, info@erikbijzet.com 

 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Erik Bijzet Sculpture and 
Works of Art BV, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan 
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. 
 
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden 
altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, 
zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 
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Privacy Statement 
 
In order to conduct our services we process personal data. This privacy statement serves to inform you 
how we treat your personal. 
 
This privacy statement was last amended on 23 May 2018. 
 
Contact 
The personal data is processed by:  
 

Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
Postbus 15290, 1001MG, Amsterdam, the Netherlands, info@erikbijzet.com 

 
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV acquires personal data from yourselves, for example through 
our website, email, telephone and meetings in the past and henceforth. In addition we may acquire 
your personal data from third parties in order to conduct our services. 
 
Personal data 
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV processes the following categories of personal data: 
 Name and address  
 Contact details such as e-mail addresses and telephone numbers 
 Contents of communication 
 IP-address 
 Art collection and collecting preferences 
 
Objectives 
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV processes personal data to several ends, such as: 
 Maintaining contact 
 A good and efficient conduct of service 
 Administration 
 Improving our service 
 Billing 
 Collection of funds or referring to a third party for collection of funds 
 Direct marketing and newsletters 
 Compliance with legal obligations 
 Tending to disputes  
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Foundations 
We process certain personal data to execute your agreement, or to comply with legal obligations.  
 
In addition, we process personal data, because Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV has legitimate 
interests in doing so. These legitimate interests are: 
 
 Providing our services as efficiently as possible 
 Protecting our financial interests 
 Improving our services 
 Protecting and improving our systems 
 
If personal data is processed based on permission, this will be confirmed separately 
 
Third parties 
In order to conduct our services Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV may exchange personal data. 
To reach our objectives as outlined above Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV may make use of 
third parties, such as Mailchimp. As such personal data is provided to third parties. These third parties 
can only process your personal data for the objectives mentioned above.  
 
Lastly your personal data may be provided to third parties if Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
has to comply with legal obligations. Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV will not provide your 
data to third parties for commercial gains. 
 
In addition your data may be stored by third parties outside of the EU when LinkedIn, Facebook or 
Instagram is used to contact you. This parties are certified under the “EU-VS Privacy Shield”, so that 
they comply with European regulations. 
 
How long we store your data 
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV will not keep your personal data for any longer than the 
objectives mentioned in this statement require. This means that your personal data is being stored as 
long as they are necessary to reach these objectives. Some data may be kept for longer because Erik 
Bijzet Sculpture and Works of Art BV has to comply with legal retention obligations, such as the fiscal 
retention obligation.  
 
How we secure your data 
We are committed to securing your personal data to loss or unauthorised access. As such Erik Bijzet 
Sculpture and Works of Art BV has taken appropriate measures to prevent this. 
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Your rights 
You have the right to request Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV for a copy of the your personal 
data. Once your request is received you will receive an overview of your personal data within 1 month. 
If this contains errors you may request to adjust, supplement, remove, or protect your data. 
 
You may also request Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV for the transferral of your personal data 
or raise an objection to the processing of your personal data because of special circumstances. 
 
Questions about this privacy statement or a request about the processing of your personal data can be 
directed to: 
 

Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV 
Postbus 15290, 1001MG, Amsterdam, the Netherlands, info@erikbijzet.com 

 
If you have a complaint about the processing of your personal data by Erik Bijzet Sculpture and Works 
of Art BV, do let us know. If we cannot come to an agreement, you have the right to file a complaint 
with the Dutch privacy regulator, the Autoriteit Persoonsgegevens. Contact the Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Changes to privacy statement 
This privacy statement was last amended on 23 May 2018. 
 
Erik Bijzet Sculpture and Works of Art BV may adapt this privacy statement. New versions are always 
published on erikbijzet.com. We recommend that you regularly check this statement, so that you 
remain up-to-date about any changes. 
 
 

  
 

 
 


