VinNyt nr. 209 – November 2018
Kære vinven
1. Generelt
1.1 Databehandling i VVV
GDPR - (The general data protection regulation)
Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. VVV har derfor
formuleret en datapolitik for anvendelse af jeres data. Politikken har været
forelagt advokatfirmaet Lomholt Lex med speciale i persondatasikkerhed, som
har godkendt vor politik. Samtidig har vi fjernet opslaget med "Tidligere
medlemmer i VVV", da de jo ikke længere kan styre de data, vi tidligere viste om
dem.
Hver gang man ændre sine data bliver man bedt om at bekræfte, at man har læst
og accepteret datapolitikken.
Datapolitikken kan selvfølgelig ændres, hvis vi som forening vedtager det. Men
itv. har bestyrelsen lavet følgende datapolitik for VVV og dermed for VVVs
hjemmeside:
"Datapolitik for VVVs hjemmeside www.vinvenner.dk
VVV indsamler og behandler dit navn, adresse, mail, telefonnummer, start-år
samt billede til at administrere dit medlemskab. Ved at uploade billede af dig selv
giver du herved samtykke til, at VVV må offentliggøre dit billede på hjemmesiden,
hvor de andre medlemmer – og kun dem – kan se dine data.
Du kan selv redigere i dine data og holde dem ajourførte under ”Foreningen/Min
profil”, herunder fjerne dit billede igen. Dine data og dit billede kan ses af de
øvrige medlemmer; mens resten af verdenen ikke kan se dem.
Du kan se, hvad de andre medlemmer kan se om dig ved at gå ind på siden
”Foreningen/Medlemmer”. Grunden til at vise dine og de øvrige medlemmers
data, er ønsket om, at vi skal kende hinanden, at vi skal kunne komme i kontakt
med dig, hvis der bliver aktuelt, fx ved aflysning af en vinsmagning. Som
sidegevinst kan du tjekke, om andre medlemmer bor i nærheden af dig, så I evt.
kan slå følgeskab til smagningerne.
Har du spørgsmål eller ønsker til behandlingen af dine data, så skriv til
webmasteren på: Jens.R.Rasmussen@tvegaard.dk"
2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding.
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Onsdag d. 12. December 2018 kl. 19:00 – ”Mallorca” ved Lars Andersen fra La
Viña – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
Tilmelding senest d. 5. december – Medlemmer 0 kr., Gæstepris 275 kr.
Når man taler om vin fra Mallorca, tænker de fleste stadig på grisefesterne, hvor det
mest positive, der kan siges om vinen, vel er, at der var rigeligt! Mallorca har siden
udviklet sig til et eksklusivt ferieparadis, hvor også celebre filmstjerner har slået sig
ned. I samme periode har flere vinhuse skruet gevaldigt op for kvaliteten og
producerer i dag vin af en helt anden kaliber end den, der blev serveret ved
grisefesterne i 70'erne.
Til denne vinsmagning har vi inviteret Lars Andersen fra La Viña, der er specialiseret
i kvalitetsvine fra Mallorca. Vi skal smage 1 cava, 2 hvide, 1 rosé og 4 røde og
kommer på turen omkring 5 forskellige vinhuse med hver sin historie; vinhuse med
små produktioner, stort fokus på kvaliteten og mange hundrede års erfaring med
dyrkning og fremstilling af vin på Mallorca. Vi vil komme til at smage vine, vi ikke ser
på hylderne i supermarkedet og blive præsenteret for unikke - og for de fleste
ukendte - Mallorca druer som f.eks. Prensal Blanc, Mantonegro og Callet. Under
smagningen vil Lars fortælle om vinene og vise billeder fra de spændende vinhuse.
Det vil naturligvis være muligt at bestille vinene fra La Viña til en særlig tilbudspris.
Kom og vær med til denne ikke helt almindelige vinsmagning med vin fra den
solbeskinnede ø i Middelhavet."
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp Husk at logge ind først!
2.2 Arrangementer under planlægning
23. januar 2019:
12. februar 2019:
20. marts 2019:
25. april 2019:
20. maj 2019:
14. juni 2019:

Mexicansk vin
Israelsk vin
Vinquiz II
under planlægning
under planlægning
Afslutning

3. Eksterne arrangementer (Bringes til orientering, VVV har ikke noget med
disse arrangementer at gøre)
(Ingen nye)
4. Links
Se også:
”Alt om Vin”: https://aov.dk
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk
-O–
Med venlig hilsen
Janus Hertz
Værløse VinVenner
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at
blive inaktiveret i vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal
på mailinglisten, så returnér dette nyhedsbrev med besked herom.
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