 .1لمحة عامة عن حماية البيانات
تنبيهات عامة
تعطً التنبٌهات التالٌة نظرة عامة ُمبسطة عن ما ٌحدث مع بٌاناتن الشخصٌة عند زٌارتن لمولعنا اإللٌكترونً على
اإلنترنت .والممصود من البٌانات الشخصٌة هو جمٌع البٌانات التً ٌُمكن التعرف علٌن شخصٌا ً من خاللها .وٌمكنن
الحصول على المزٌد من المعلومات ال ُمفصلة عن موضوع حماٌة البٌانات من خالل بٌان سٌاسة الخصوصٌة ال ُمرفك مع
هذا النص.
جمع البيانات على موقعنا اإلليكتروني
من هو المسؤول عن جمع البٌانات على مولعنا اإللٌكترونً؟
تتم معالجة البٌانات فً هذا المولع اإللٌكترونً من خالل ُمشغّل المولع .وٌمكنن معرفة بٌانات االتصال به من خالل
بٌانات هٌئة التحرٌر المنشورة على المولع.
كيف نجمع بياناتك؟
تُجمع بٌاناتن من ناحٌة من خالل إبالغن لنا بها .وٌمكن أن تكون هذه البٌانات مثالً عبارة عن تلن البٌانات التً تذكرها
فً نموذج االتصال.
بٌنما تُجمع بٌانات أخرى بشكل آلً عند زٌارة مولعنا اإللٌكترونً من خالل أنظمة تكنولوجٌا المعلومات .وهً بشكل
خاص بٌانات فنٌة (مثل متصفح اإلنترنت ،نظام التشغٌل ،وتولٌت استدعاء الصفحة) .وٌتم جمع هذه البٌانات آلٌا ً بمجرد
دخولن لصفحتنا.
ما هو الغرض من جمع بياناتك؟
ٌُجمع جزء من هذه البٌانات من أجل ضمان إتاحة المولع دون أخطاء .بٌنما تُجمع بٌانات أخرى بغرض تحلٌل سلون
ال ُمستخدم.
ما هي حقوقك فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بك؟
ٌحك لن فً أي ولت وبشكل مجانً الحصول على معلومات عن مصدر و ُمتلمً والغرض من بٌاناتن الشخصٌة التً تم
حفظها .كما ٌحك لن أٌضا ً طلب تصوٌب أو حظر أو حذف هذه البٌانات .فضالً عن ذلن ٌمكنن التوجه فً أي ولت إلى
العنوان المذكور فً عنوان هٌئة التحرٌر فً حال وجود أسئلة لدٌكم عن موضوع حماٌة البٌانات .كما ٌتوفر لن أٌضا ً حك
التمدم بشكوى لدى السلطة الرلابٌة ال ُمختصة.
أدوات التحليل واألدوات المملوكة للجهات الخارجية
عند زٌارة مولعنا اإللٌكترونً ٌمكن تمٌٌم سلون تصفحن بشكل إحصائً .وٌحدث هذه بشكل أساسً عن طرٌك ملفات
تعرٌف االرتباط (الكوكٌز) وما ٌُعرف ببرامج التحلٌل .وٌتم تحلٌل سلون تصفحن عادة بشكل ُمبهم؛ أي أن سلون تصفحن
ال ٌمكن أن ٌؤدي إلى التعرف على شخصن .وٌمكنن رفض هذا التحلٌل أو منع المٌام به من خالل عدم استخدام أدوات
معٌنة .كما ٌمكنن الحصول على المزٌد من المعلومات بهذا الشأن من بٌان سٌاسة الخصوصٌة لدٌنا المتوفر بعنوان
"الوحدات المملوكة لطرف آخر وأدوات التحلٌل".

وٌمكنن رفض هذا التحلٌل .وسوف نزودن بالمعلومات الالزمة عن إمكانٌات الرفض فً بٌان سٌاسة الخصوصٌة.
 .2تنبيهات عامة ومعلومات إلزامية
حماية البيانات
ٌأخذ مشغلو هذه الصفحات موضوع حماٌة بٌاناتن الشخصٌة بجدٌة تامة؛ فنحن نتعامل مع بٌاناتن الشخصٌة بسرٌة وفك
اللوائح ال مانونٌة المنصوص علٌها وبما ٌتفك مع بٌان سٌاسة الخصوصٌة.
عندما تستخدم هذا المولع ٌتم جمع بٌانات شخصٌة مختلفة .والممصود من البٌانات الشخصٌة هً البٌانات التً ٌمكن
التعرف علٌن شخصٌا ً من خاللها .وٌشرح بٌان سٌاسة الخصوصٌة نوع البٌانات التً نجمعها والهدف الذي نستخدمها من
أجله .كما ٌشرح البٌان كٌفٌة حدوث هذا والهدف منه.
كما نشٌر هنا إلى أن نمل البٌانات عبر اإلنترنت (مثل التواصل عبر البرٌد اإللٌكترونً) لد ٌحتوي على فجوات أمنٌة .وال
ٌمكن حماٌة البٌانات بشكل كامل ودون خلل من وصول طرف ثالث إلٌها.
تنبيه بشأن الجهة المسؤولة
الجهة المسؤولة عن معالجة البٌانات فً هذه المولع اإللٌكترونً هً:
Deutsches Kabarettarchiv
– الفرع -
Neue Universitätsstr. 2
Mainz 11555
هاتف05565533160 :
فاكس05565265511 :
البرٌد اإللٌكترونًarchiv@kabarett.de :
الجهة المسؤولة هً الشخص الطبٌعً أ و االعتباري الذي ٌمرر وحده أو بمشاركة آخرٌن الغرض وطرق معالجة البٌانات
الشخصٌة (مثل االسم ،عناوٌن البرٌد اإللٌكترونً وما ٌشبه هذا).
إلغاء موافقتك على معالجة البيانات
بعض عملٌات معالجة البٌانات ال ٌمكن أن تتم إال بعد الحصول على موافمة صرٌحة منن .وٌمكنن فً أي ولت إلغاء
الموافمة التً منحتها من لبل .وٌكفً لهذا أن ترسل إلٌنا رسالة عادٌة بهذا الشأن بالبرٌد اإللٌكترونً .لكن هذا ال ٌمس
شرعٌة معالجة البٌانات التً حدثت حتى تولٌت اإللغاء.
حق الشكوى لدى السلطة الرقابية ال ُمختصة
فً حال وجود مخالفات لمانون حماٌة البٌانات ٌمكن للشخص المعنً التمدم بشكوى لدى السلطة الرلابٌة ال ُمختصة.
والسلطة الرلابٌة ال ُمختصة فً المسائل المتعلمة بمانون حماٌة البٌانات هً المفوض اإلللٌمً لحماٌة البٌانات فً الوالٌة

التً ٌتواجد بها ممر شركتنا .وٌمكن الحصول على لائمة بأسماء وبٌانات االتصال مع المفوضٌن اإلللٌمٌٌن لحماٌة البٌانات
فً الوالٌة من خالل الرابط التالً:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
الحق في إمكانية نقل البيانات
لن الحك فً تسلٌمن البٌانات التً نعالجها بشكل آلً على أساس موافمتن أو تنفٌذا ً لعمد ُمبرم معنا ،سواء كان تسلٌمها إلٌن
أو إلى طرف آخر بشكل مألوف ٌمكن لراءته بشكل إلٌكترونً .ولكن فً حال طلبن نمل البٌانات مباشرة إلى مسؤول آخر
فإن هذا ال ٌحدث إال إن أمكن هذا من الناحٌة التمنٌة.
التشفير بنظام بروتوكول طبقة المنافذ اآلمنة ( SSLأو )TLS
ألسباب أمنٌة تستخدم هذه الصفحة ما ٌُعرف باسم التشفٌر بنظام بروتوكول طبمة المنافذ اآلمنة ( SSLأو  )TLSمن أجل
حماٌة نمل المحتوٌات السرٌة ،مثل الطلبٌات واالستفسارات التً تمومون بإرسالها لنا باعتبارنا مشغّل الصفحة .وٌمكنن
معرفة الرابط ال ُمشفر عندما ٌتحول رأس محرن البحث من ” “http://إلى ” “https://وٌظهر رمز فً نهاٌة عنوان
محرن البحث لدٌن.
وعند تفعٌل التشفٌر بنظام بروتوكول طبمة المنافذ اآلمنة ( SSLأو  )TLSال ٌمكن لطرف آخر المشاركة فً لراءة البٌانات
التً تموم بإرسالها إلٌنا.

االستعالم والحظر والحذف
لن الحك فً إطار اللوائح المانونٌة السارٌة فً الحصول فً أي ولت على معلومات عن بٌاناتن الشخصٌة ال ُمخزنة وعن
مصدرها ومتلمٌها والغرض من معالجتها وكذلن الحك فً تصوٌبها عند الضرورة أو حظرها أو حتى حذف هذه البٌانات.
فضالً عن ذلن ٌمكنن التوجه فً أي ولت إلى العنوان المذكور فً عنوان هٌئة التحرٌر فً حال وجود استفسارات لدٌن
عن موضوع البٌانات الشخصٌة.
االعتراض على رسائل البريد اإلليكتروني الدعائية
أعلن هنا اعتراضً على استخدام بٌانات االتصال المنشورة فً إطار االلتزام المذكور فً بٌان هٌئة التحرٌر من أجل
إرسال اإلعالنات والمواد اإلعالمٌة غٌر المطلوبة بشكل مؤكد .وٌحتفظ مشغلو الصفحة ألنفسهم بالحك بشكل لاطع فً
إتخاذ خطوات لانونٌة فً حال إرسال المواد الدعائٌة غٌر المطلوبة ،عن طرٌك البرٌد العشوائً مثالً.
 .3جمع البيانات على موقعنا اإلليكتروني
ملفات تعريف االرتباط (الكوكيز)
تستخدم صفحات اإلنترنت بشكل جزئً ما ٌُعرف باسم ملفات تعرٌف االرتباط (الكوكٌز) .وال تُلحك الكوكٌز أي أضرار
بحاسوبن وال تحتوي على فٌروسات .وتهدف الكوكٌز لجعل عروضنا أكثر سهولة فً االستخدام وفاعلٌة وأماناً .والكوكٌز
هً ملفات نصٌة لصٌرة توضع على حاسوبن وٌموم متصفحن بتخزٌنها.

وأكثر ملفات الكوكٌز التً نستخدمها هً ما ٌُعرف باسم "كوكٌز الجلسات" .وتُحذف آلٌا ً بعد انتهاء زٌارتن للصفحة .لكن
بعض الكوكٌز تظل ُمخزنة على جهازن النهائً حتى تموم أنت بحذفها .وتمكننا هذه الكوكٌز من التعرف مرة أخرى على
متصفحن عند الزٌارة التالٌة.
وٌمكنن ضبط متصفحن بشكل ٌتٌح لن تفعٌل خاصٌة معرفة مكان تواجد هذه الكوكٌز وعدم السماح بها إال فً حاالت
فردٌة وإلغاء لبول الكوكٌز فً حاالت معٌنة أو بشكل عام وكذلن الحذف اآللً للكوكٌز عند إغالق متصفحن .لكن فً
حال إلغاء تفعٌل الكوكٌز لد ٌتأثر عمل بعض الوظائف الفردٌة الخاصة بهذا المولع.
ٌتم حفظ ملفات تعرٌف االرتباط ل لمٌام بعملٌة التواصل اإللٌكترونً أو تجهٌز بعض الوظائف المرغوبة منن (مثل وظٌفة
سلة ال ُمشترٌات) وفمًا للمادة  5الفمرة  5الحرف  fمن الالئحة األساسٌة لحماٌة البٌانات ( .)DSGVOوٌوجد لدى ُمشغل
المولع رغبة مشروعة فً حفظ الكوكٌز من أجل توفٌر خدماته دون أخطاء تمنٌة وتحسٌن تمدٌمها .وفً حال حفظ ملفات
كوكٌز أخرى (مثل الكوكٌز الخاصة بتحلٌل سلون التصفح لدٌن) فسوف تتم اإلشارة لها بشكل خاص فً بٌان سٌاسة
الخصوصٌة.
ملفات التسجيل بالسيرفر
ٌموم مزود الصفحات بجمع وحفظ المعلومات آلٌا ً فً الملفات ما ٌُعرف باسم ملفات التسجٌل بالخادوم (السٌرفر) التً ٌموم
متصفحن بنملها إلٌنا آلٌاً .وهذه الملفات هً:
· نوع المتصفح ونسخة المتصفح
· نظام التشغٌل ال ُمستخدم
· عنوان المولع اإللٌكترونً
· اسم المضٌف للحاسوب الموصل
· ولت طلب الخادوم
· عنوان IP
ال ٌتم دمج هذه البٌانات مع مصادر بٌانات أخرى.
واألساس المانونً لمعالجة البٌانات هو المادة  5الفمرة  5الحرف  bمن الالئحة األساسٌة لحماٌة البٌانات )،(DSGVO
الذي ٌسمح بمعالجة البٌانات تنفٌذا ً لعمد أو إجراءات تعالدٌة.
استمارة االتصال
عندما ترسل إلٌنا استفسارات عن طرٌك استمارة االتصال ٌتم تخزٌن بٌاناتن المذكورة فً استمارة االتصال لدٌنا بما فً
ذلن بٌانات االتصال التً ذكرتها فٌها ،وذلن بغرض معالجة طلبن وكذلن للرد على تساؤلن فً حال وجود استفسارات
لدٌن .وال نرسل هذه البٌانات دون موافمتن لطرف آخر.

وبهذا فإن معالجة البٌانات المذكورة فً استمارة االتصال تتم بشكل حصري على أساس موافمتن (المادة  5الفمرة 5
الحرف  aمن الالئحة األساسٌة لحماٌة البٌانات ) .) (DSGVOوٌمكنن فً أي ولت إلغاء هذه الموافمة .وٌكفً لهذا أن
ترسل إلٌنا رسالة عادٌة بهذا الشأن بالبرٌد اإللٌكترونً .لكن هذا ال ٌمس شرعٌة عملٌات معالجة البٌانات التً حدثت حتى
ولت اإللغاء.
وتظل البٌانات التً ذكرتها فً إستمارة االتصال لدٌنا حتى تطلب منها حذفها أو تلغً موافمتن على حفظ البٌانات أو ٌسمط
الغرض الذي تم حفظ البٌانات من أجله (مثل انتهاء معالجة طلبن مثالً) .وتظل األحكام المانونٌة الملزمة  -خاصة المتعلمة
بالفترات المحددة للحفظ  -دون مساس.
عملية معالجة البيانات (العمالء وبيانات العقد)
ال نموم بجمع ومعالجة واستخدام البٌانات الشخصٌة إال عند وجود ضرورة مبررة لعمل تصمٌم للمحتوى أو تغٌٌر للعاللة
المانونٌة (بٌانات الجرد) .وٌتم هذا وفك األساس المانونً لمعالجة البٌانات المذكور فً المادة  5الفمرة  5الحرف  bمن
الالئحة األساسٌة لحماٌة البٌانات ( ،(DSGVOالذي ٌسمح بمعالجة البٌانات تنفٌذا ً لعمد أو إجراءات تعالدٌة .وال نموم بجمع
ومعالجة وحفظ البٌانات الشخصٌة لكً تستخدمها صفحاتنا على اإلنترنت إال عند وجود ضرورة تمتضً هذا ،وذلن
إلتاحة توفٌر الخدمة للمستخدم أو إعداد عملٌات حسابٌة بشأنها.
وتُحذف البٌانات التً تم جمعها بعد انتهاء الطلبٌة أو إنهاء عاللة العمل .وال ٌمس هذا ال ُمهالت الزمنٌة الممررة للحفظ.
 .4شبكات التواصل االجتماعي
نشر المحتوٌات عبر البرامج المساعدة (فٌسبون ،جوجل بلس ،توٌتر وغٌرها)
ٌمكن نشر المحتوٌات الموجودة على صفحاتنا بما ٌتفك مع لوانٌن حماٌة البٌانات الشخصٌة على شبكات التواصل
االجتماعً مثل فٌسبون ،جوجل بلس ،توٌتر.
عندما ٌكون المستخدم مسج ً
ال بإحدى شبكات التواصل االجتماعً تظهر له عند استخدام مفاتٌح فٌسبون وجوجل بلس
وتوتٌر وغٌرها نافذة معلومات ٌمكن للمستخدم من خاللها تأكٌد النص لبل إرساله.
وٌمكن لمستخدمً صفحاتنا نشر محتوٌات هذه الصفحة بما ٌتوافك مع لوانٌن حماٌة البٌانات على شبكات التواصل
االجتماعً دون أن ٌتم إعداد كامل لبروفاٌالت التصفح عن طرٌك مشغلً شبكات التواصل االجتماعً هذه.
البرنامج المساعد جوجل بلس
تستخدم صفحاتنا وظائف برنامج جوجل بلس.وممدم هذه الخدمة هو شركة:
lo0oG
األمرٌكٌة
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جمع وإرسال المعلومات :من خالل زر األوامر لدى جوجل بلس ٌمكنن نشر المعلومات فً كل أرجاء العالم .وٌمكنن من
خالل زر األوامر لدى جوجل أن تحصل مثل بالً المستخدمٌن على محتوٌات ذات طابع شخصً من جوجل وغٌره من
الشركاء .وٌموم جوجل بحفظ المعلومات التً أدخلتها على نظام جوجل بلس  5+وكذلن المعلومات التً شاهدتها من خالل
الضغط على زر  5+أٌضاً .وٌمكن أن ٌظهر برنامج جوجل بلس  5+الخاص بن فً شكل تنبٌهات مع اسم البروفاٌل

الخاص بن وصورتن فً خدمات جوجل ،مثل نتائج البحث فً جوجل أو بروفاٌل جوجل أو غٌرها من األماكن المتوفرة
بنتائج البحث أو اإلعالنات على اإلنترنت.
وٌسجل جوجل المعلومات عن نشاطاتن عبر جوجل بلس  5+من أجل تحسٌن خدمات جوجل لن ولآلخرٌن .ولكً تتمكن
من استخدام زر األوامر فً جوجل فإنن تحتاج إلى بروفاٌل جوجل متوفر ومرئً عالمٌاً ،والذي ٌجب بدوره أن ٌحتوي
البروفاٌل به على إسمن على األلل .وسوف ٌُستخدم هذا االسم فً كل خدمات جوجل .وفً بعض الحاالت ٌمكن أن ٌحل
هذا االسم بدٌالً عن اسم آخر لمت باستخدامه من لبل أثناء مشاركة المحتوٌات عن طرٌك حساب جوجل الخاص بن.
وٌمكن أن تظهر هوٌة بروفاٌل جوجل الخاص بن لمستخدمٌن آخرٌن ٌعرفون عنوان البرٌد اإللٌكترونً لن أو ٌمتلكون
معلومات أخرى ٌمكنهم من خاللها التعرف علٌن.
استخدام المعلومات التً تم جمعها :بجانب أغراض االستخدام المذكورة من لبل تُستخدم المعلومات ال ُممدمة منن وفك
أحكام ولواعد حماٌة البٌانات لدى شركة جوجل .ولد ٌموم جوجل بنشر إحصائٌات مختصرة عن نشاطات جوجل بلس 5+
لمستخدمٌه أو ٌرسل هذه المعلومات إلى شركاء له مثل الناشرٌن وال ُمعلنٌن والموالع اإللٌكترونٌة المتصلة به.
 .5البرامج المساعدة واألدوات
خطوط الويب من جوجل
تسخدم هذه الصفحة ما ٌُعرف باسم خطوط الوٌب من أجل تمدٌم عرض موحد ألنواع الخطوط ،وهً الخطوط التً
ٌوفرها جوجل .فعند استدعاء الصفحة ٌموم المتصفح بتحمٌل خطوط الوٌب المطلوبة فً ذاكرة التخزٌن المؤلت لمتصفح
اإلنترنت لدٌن وذلن لكً ٌتمكن من عرض النصوص وأنواع الخطوط بالشكل الصحٌح.
ولتحمٌك هذا الهدف ٌجب أن ٌموم المتصفح الذي تستخدمه باالتصال بالخوادم (السٌرفر) لدى جوجل .وبهذه الطرٌمة
تعرف جوجل أنه تم استدعاء مولعنا اإللٌكترونً عن طرٌك عنوان  IPالخاص بن .وٌهدف استخدام خطوط الوٌب
لجوجل إلى تمٌم عرض موحد ومالئم للمحتوٌات األونالٌن لدٌنا .وهذا ٌمثل مصلحة مشروعة بالمعنى المنصوص علٌه
فً المادة  5الفمرة  5الحرف  fمن الالئحة األساسٌة لحماٌة البٌانات ).)(DSGVO
إذا كان متصفحن ال ٌدعم خطوط الوٌب فسوف تُستخدم الكتابة المعٌارٌة على حاسوبن.
ٌمكنن معرفة المزٌد من المعلومات عن خطوط الوٌب لجوجل عبر الرابط التالً:
https://developers.google.com/fonts/faq
ومن خالل بٌان سٌاسة الخصوصٌة لدى جوجل عبر الرابط:
https://www.google.com/policies/privacy/
خرائط جوجل
تستخدم هذه الصفحة خدمة الخرائط المعروفة باسم خرائط جوجل عبر واجهة برمجة التطبٌمات (.)APIوممدم هذه الخدمة
هو شركة:
lo0oG
األمرٌكٌة
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ومن أجل استخدام وظائف خرائط جوجل ٌصبح من الضروري حفظ عنوان  IPالخاص بن .وتُنمل هذه المعلومات عادة
إلى سٌرفر جوجل فً الوالٌات المتحدة وٌتم حفظها هنان .ولٌس لممدم هذه الصفحة أي تأثٌر على عملٌة نمل البٌانات.
وتُستخدم خرائط جوجل من أجل تحسٌن تمدٌم عروضنا على اإلنترنت ولتسهٌل العثور على األماكن الممدمة على مولعنا
اإللٌكترونً .وهذا ٌمثل مصلحة مشروعة بالمعنى المنصوص علٌه فً المادة  5الفمرة  5الحرف  fمن الالئحة األساسٌة
لحماٌة البٌانات ).)(DSGVO
للمزٌد من المعلومات عن كٌفٌة التعامل مع بٌانات المستخدمٌن نرجو االط الع على بٌان سٌاسة الخصوصٌة لدى جوجل
عبر الرابط التالً:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
يوتيوب
من أجل تكامل وعرض محتوٌات الفٌدٌو ٌستخدم هذا المولع البرامج المساعدة من شركة ٌوتٌوب .وممدم خدمات استضافة
الفٌدٌو هً شركة ٌوتٌوب وعنوانها YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 :فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة .فعند استدعاء فٌدٌو والبرنامج المساعد المتصل به ٌتم عمل اتصال بأجهزة السٌرفر لشركة ٌوتٌوب.
وبهذا تكون ٌوتٌوب على علم بهذا االستدعاء .وٌمكن لٌوتٌوب ربط سلون التصفح الخاص بن مباشرة بالبروفاٌل
الشخصً لن .وٌهدف استخدام ٌوتٌوب إلى تمٌم عرض مالئم للمحتوٌات األونالٌن لدٌنا .وهذا ٌمثل مصلحة مشروعة
بالمعنى المنصوص علٌه فً المادة  5الفمرة  5الحرف  fمن الالئحة األساسٌة لحماٌة البٌانات ).)(DSGVO
وٌمكنن معرفة المزٌد من المعلومات عن طرٌمة تعامل ٌوتٌوب مع بٌانات المستخدمٌن من خالل بٌان سٌاسة الخصوصٌة
لشركة ٌوتٌوب ،كما ٌمكنن من خالل الضغط على الرابط إبالغ ٌوتٌوب أٌضا ً بالمكان المادم منه.
 .6المزيد من المعلومات وبيانات االتصال
إن كانت ال تزال لدٌن أسئلة عن موضوع "حماٌة البٌانات" فنرجو التواصل معنا .وٌمكنن معرفة عنوان التواصل معنا
من بٌان هٌئة التحرٌر.

