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KAM Breda is ’n jaarlijks tweedaags cultureel evenement dat elk najaar in het Chassé Theater in Breda wordt
gehouden. Ten behoeve van de organisatie worden de (contact)gegevens verkregen via contactverzoeken,
inschrijfformulieren en aanmeldingen.
Gegevens GEZELSCHAPPEN… (openbare gegevens)
Via contactverzoek aan de secretaris van KAM Breda: naam gezelschap en algemeen e-mailadres. Jaarlijks wordt
de uitnodiging tot deelname aan het evenement verstuurd aan dit secretarieel e-mailadres. De gegevens kunnen
worden gebruikt/ gedeeld door KAM Breda voor promotionele vermeldingen en/of binnen het culturele netwerk
van KAM Breda. Met het insturen van het inschrijfformulier gaan gezelschappen akkoord met de
privacyverklaring door KAM Breda.
Gegevens CONTACTPERSONEN … (persoonsgegevens)
Jaarlijks via het inschrijfformulier: naam, e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon (namens gezelschap).
Deze persoonsgegevens worden door de organisatie gebruikt voor communicatie over indeling, backstageschema’s, techniek enz. Jaarlijks na het evenement worden deze persoonsgegevens gewist.
Gegevens VRIJWILLIGERS … (persoonsgegevens)
Personen die zich aanmelden als KAM-vrijwilliger worden met voor- en achternaam, e-mailadres en
telefoonnummer geregistreerd. Door aanmelding gaan zij akkoord met de geldende privacyverklaring door KAM
Breda (zie www.kambreda.nl). Deze persoonsgegevens blijven bewaard in het vrijwilligersbestand. De
persoonsgegevens worden verwijderd indien persoon niet langer vrijwilliger wenst te blijven.
Gegevens via e-mail …
KAM Breda communiceert hoofdzakelijk via e-mail. Collectieve e-mails worden geadresseerd via BCC-veld, zodat
gegevens geprivatiseerd blijven.
Gegevensopslag en delen …
KAM Breda heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de veiligheid en
beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden, zonder voorafgaande
toestemming, niet verstrekt aan derden m.u.v. wettelijke verplichtingen. De website www.kambreda.nl maakt
geen gebruik van cookies. KAM Breda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei 2018 van kracht is geworden.
Gegevens inzien of laten aanpassen of verwijderen …
Gezelschappen en/of personen die hierom verzoeken kunnen te allen tijde hun gegevens inzien, laten aanpassen
of laten verwijderen via een schriftelijk verzoek aan info@kambreda.nl.
Fotografie …
Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt door KAM-fotografen en wordt dit middels posters en
beeldschermen kenbaar gemaakt aan deelnemers en bezoekers. De foto’s worden gebruikt voor
promotieberichten via sociale media en website. Dit gebeurt zonder voorafgaande toestemming door individuele
personen, maar met inachtneming van privacy. Bij enig bezwaar, s.v.p. contact opnemen via info@kambreda.nl
waarna KAM Breda de foto(s) zal verwijderen. KAM Breda is niet verantwoordelijk voor opnamen en plaatsing
door andere partijen/ derden.
KAM Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de
indruk bestaat dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of u meer
informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.
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