
      

 
 
 
 
 
Commanderij Molenberg beschermt uw persoonlijke gegevens. 

U bent lid van Commanderij Molenberg, een Commanderij van de Vlaamse Wijngilde. 
Hierdoor beschikt de Commanderij over uw persoonsgegevens. Dit vanuit een contractuele basis, 
gezien uw lidmaatschap, en een gerechtvaardigd belang om onze missie als Commanderij te 
kunnen vervullen. De Commanderij doet er alles aan om uw gegevens steeds veilig te stellen en 
deze maximaal te beschermen. 
De werking van onze vereniging impliceert dat wij u regelmatig via e-mail informeren over onze 
activiteiten en deze van de Vlaamse Wijngilde VZW en/of activiteiten van andere 
Commanderijen, alsook van eventuele andere evenementen die kaderen in de missie van onze 
vereniging. 
Mocht u zich op latere termijn bedenken, weet dat dit op elk moment kan. U kan zich uit ons 
mailingsbestand uitschrijven via een mailtje aan onze Commanderij: 
info@commanderijmilenberg.be. 
Tenslotte vermelden wij nog dat het mogelijk is dat wij sfeerbeelden opnemen bij bepaalde van 
onze activiteiten en deze kunnen gebruiken voor het Ken Wijn-magazine en voor onze 
website/facebookpagina. U heeft steeds het recht om te vragen dat een beeld van u niet wordt 
gebruikt. 
 
Overdracht van persoonlijke gegevens aan de Vlaamse Wijngilde vzw. 

Onze Commanderij is een lid van onze koepelorganisatie, de Vlaamse Wijngilde vzw. 
De Vlaamse Wijngilde biedt ondersteuning aan de door haar erkende Commanderijen en hun 
Commanderijleden. 
Zo sluit zij verzekeringsdekkingen af voor de activiteiten van de Commanderijen, geeft zij het Ken 
Wijn-magazine uit waarvan alle Commanderijleden een exemplaar ontvangen, organiseert zij 
activiteiten waar alle Commanderijleden mogen aan deelnemen, verstrekt zij informatie aan 
Commanderijleden over onderwerpen die kaderen in haar missie, enz. 
Om deze ondersteuning door de Vlaamse Wijngilde VZW mogelijk te maken worden de 
persoonlijke gegevens van onze Commanderijleden ook overgemaakt aan de Vlaamse Wijngilde 
VZW. De Vlaamse Wijngilde beschermt uw persoonlijke gegevens. U vindt de privacyverklaring 
van de Vlaamse Wijngilde op www.vlaamsewijngilde.org. 
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