
Privatlivspolitik 
 
Galleri Lene Bilgrav behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og i 
henhold til gældende lovgivning. Vi beskytter din personoplysninger, som vi er forpligtet til. Du 
kan føle dig tryg ved at samarbejde med os og ved gøre brug at de services, vi tilbyder.  
 
Dataansvarlig 
Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er Galleri Lene Bilgrav. 
 
Hvad er personoplysninger? 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi 
opbevarer oplysninger i vores database.  
 
Hvornår skal vi bruge dine personoplysninger? 
Når du som kunde handler med Galleri Lene Bilgrav, vil vi også indsamle personoplysninger om 
dig. Vi har brug for navn og e-mailadresse for at kunne sende dig nyhedsbreve. I forbindelse med 
køb og salg af kunstværker gennem galleriet, vil vi indsamle oplysninger om navn, adresse, 
telefonnummer, e-mailadresse, kunstinteresse, ligesom vi opbevarer en historik om de køb eller 
salg af kunstværker, som du har foretaget gennem galleriet. Denne indsamling af 
personoplysninger er nødvendig i forhold til følgende: 
 

• at kunne udstede fakturaer  

• for at kunne kontakte dig i forbindelse med køb/salg 

• for at kunne give dig den rette service, når du henvender dig  

• for at kunne sende dig nyhedsbreve, hvis du ønsker dette  

• for at kunne invitere dig til arrangementer  

• for at kunne tilbyde dig service og produkter, som er målrettet dig  
 
Kun efter samtykke 
Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, som du har givet samtykke til. Al indsamling 
af personoplysninger sker på baggrund af, at du frivilligt har oplyst os dem. Du kan oplyse dem i 
forbindelse med køb/salg af kunstværk, i forbindelse med tilmelding til arrangement eller 
nyhedsbrev eller i forbindelse med indgåelse af samarbejde i øvrigt. Vi skal gøre opmærksom på, 
at vi ikke kan indgå aftaler omkring køb og salg af kunstværker, såfremt du ikke ønsker at dele 
personoplysninger med os.  
 
Videregivelse af personoplysninger 
Der kan være tilfælde, hvor vi er nødt til at videregive dine personoplysninger. Det kan være i 
forbindelse med køb og salg af kunstværker, i forbindelse med fragt af disse, eller hvis det er 
påkrævet som følge af domstolsafgørelse eller gældende ret. Vi videregiver kun dine 
personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne yde den service, som du har bedt om.  
 
Markedsføring 
I fald, at du har givet samtykke dertil, vil vi gerne sende dig markedsføringsmateriale. Du kan til 
enhver tid fravælge dette igen. Send en mail til galleri@lenebilgrav.dk 
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Sikkerhed 
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller 
ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, 
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
 
Periode for opbevaring 
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, 
når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og 
baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår 
informationer slettes. Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne 
give dig den nødvendige service og for at kunne administrere dig som kunde i vores 
kundekartotek. 
 
Indsigt og klager 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til 
enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, 
at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte 
har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: galleri@lenebilgrav.dk 
eller på telefon 20 13 80 04. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har 
du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 
 
Udgiver 
Galleri Lene Bilgrav 
Vestergade 56a 

8000 Aarhus C 

Tlf: +45 20 13 80 04 

Email: galleri@lenebilgrav.dk 
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