 .1תקציר לגבי הגנת המידע

הערות כלליות
ההערות הבאות מהוות תמצית על מה שקורה עם המידע האישי שלך במהלך הביקור באתר האינטרנט שלנו.
מידע אישי הוא כל מידע שמאפשר לזהותך באופן אישי  .מידע מפורט בנושא הגנת המידע מופיע בהצהרת
הפרטיות המצורפת לטקסט זה.

איסוף מידע באתר האינטרנט שלנו
מי אחראי לאיסוף המידע באתר אינטרנט זה?
עיבוד הנתונים באתר אינטרנט זה מתבצע על ידי מפעיל אתר האינטרנט .פרטי ההתקשרות עמו מופיעים
ב"מערכת" האתר.

כיצד אנו אוספים את הנתונים שלך?
בראש ובראשונה ,הנתונים שלך ייאספו כשתמסור לנו אותם .מדובר למשל בפרטים שתרשום בטופס המקוון
ליצירת קשר.

נתונים אחרים ייאספו אוטומטית על ידי מערכות המחשוב שלנו במהלך הביקור באתר האינטרנט .אלה הם
בעיקר נתונים טכניים (למשל סוג הדפדפן ,מערכת ההפעלה או שעת הביקור באתר) .איסוף הנתונים האלה
יתבצע אוטומטית בעת הכניסה לאתר שלנו.

מהי מטרת השימוש בנתונים שלך?
הנתונים שלך ייאספו בחלקם כדי להבטיח תצוגה תקינה של האתר .נתונים אחרים ייאספו בין היתר לניתוח
השימוש שלך באתר.

אילו זכויות יש לך בקשר לנתונים שלך?
הנך רשאי בכל עת לקבל ללא תשלום מידע לגבי המקור ,הנמען ומטרת הנתונים האישיים שלך שנשמרו.
בנוסף ,הנך רשאי לדרוש לתקן ,לחסום או למחוק את הנתונים האלה .לקבלת מידע נוסף ולפנייה בשאלות
נוספות בנושא הגנת הפרטיות תוכל לפנות אלינו בכל עת לכתובת המופיעה ב"מערכת" .כמו כן ,יש לך זכות
להגיש תלונה לרשות המפקחת המוסמכת.

כלי ניתוח וכלים של ספקי שירותים צד שלישי
במהלך הביקור באתר האינטרנט שלנו עשויה להתבצע הערכה סטטיסטית של התנהגות המשתמשים .הדבר
מתבצע בעיקר באמצעות עוגיות ותכניות ניתוח .ניתוח התנהגות המשתמש ביחס אליך תתבצע על פי רוב
בצורה אנונימית; התנהגות המשתמשים לא תביא לחשיפת זהותך .הנך רשאי להתנגד לניתוח זה או למנוע
אותו על ידי כך שתימנע מהשימוש בכלים מסוימים .לפרטים נוספים ראו הצהרת הפרטיות שלנו תחת הכותרת
"מודולים צד שלישי וכלי ניתוח".
הנך רשאי להתנגד לניתוח זה .מידע על האפשרות להתנגד מופיע בהצהרת הפרטיות.
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 .2הערות כלליות ומידע מחייב
הגנת המידע
מפעילי אתר זה מייחסים חשיבות רבה להגנה על המידע האישי שלך .אנו שומרים על סודיות המידע האישי
שלך ומטפלים בו בכפוף להוראות חוק הגנת המידע ולהצהרת פרטיות זו.
במהלך השימוש באתר אינטרנט זה ייאספו פרטים אישיים מסוגים שונים .פרטים אישיים הם נתונים
שבאמצעותם אפשר לזהותך אישית .הצהרת פרטיות זו מתארת אי לו נתונים ייאספו ולשם מה נשתמש בהם.
היא מתארת גם כיצד מתבצע האיסוף ומהי מטרתו.
הרינו להביא לידיעתך שהעברת נתונים באינטרנט (למשל בתקשורת בדואר אלקטרוני) עלולה להיות כרוכה
בפערי אבטחה .ההגנה על נתונים בפני גישה של צד שלישי ללא כל פערים אינה אפשרית.

מידע לגבי קצין הגנת הנתונים
קצין הגנת הנתונים האחראי לעיבוד הנתונים באתר אינטרנט זה:
ארכיון הקברט הגרמני
 -הנהלה -

Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
טלפון06131-144 73-0 :
פקס06131-231675 :
דוא"לarchiv@kabarett.de :
הקצין האחראי הוא ישות טבעית או משפטית ,המחליט בעצמו או בשיתוף עם אחרים לגבי המטרות והכלים
לעיבוד המידע האישי (כגון :שמות ,כתובות דואר אלקטרוני וכיו"ב).

ביטול הסכמתך לעיבוד הנתונים
פעולות רבות של עיבוד נתונים מצריכות את הסכמתך המפורשת .הנך רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך.
לשם כך יספיק שתשלח לנו דואר אלקטרוני ללא צורך בטופס מיוחד .הדבר לא יגרע מחוקיות עיבוד הנתונים
שתתבצע עד לביטול הנ"ל.

הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת המוסמכת
במקרה של הפרת החוק להגנת המידע רשאי הנפגע להגיש תלונה לרשות המפקחת המוסמכת .הרשות
המפקחת המוסמכת לפניות הקשורות בהגנת המידע היא הממונה על הגנת המידע במדינה שבה נמצאים
משרדיה הרשומים של החברה שלנו .ניתן למצוא בקישור הבא רשימה של הממונים להגנת המידע ופרטי
ההתקשרות אליהם:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
הזכות לניידות נתונים
הנך רשאי לבקש להעביר אליך או לצד שלישי נתונים שעובדו על ידינו בצורה אוטומטית מתוקף הסכמתך או
מילוי ההסכם ,בפורמט פשוט וקריא על ידי מחשב .במידה ותדרוש את העברת הנתונים לקצין הגנת נתונים
אחר ,יתבצע הדבר כל עוד הוא אפשרי מבחינה טכנית.
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הצפנת  SSLאו TLS
אתר זה משתמש בהצפנת  SSLאו  TLSמטעמי בטיחות ולצורך ההגנה על העברת נתונים סודיים ,כמו הזמנות
או פניות ,שיישלחו אלינו כמפעילי האתר .אפשר לזהות חיבור מוצפן על ידי החלפת שורת הכתובת בדפדפן
שלך מ “http://” -ל “https://” -ולפי סמל המנעול בשורת הדפדפן.
הנתונים שיישלחו אלינו כשהצפנת  SSLאו  TLSמופעלת לא יוכלו להיקרא על ידי צד שלישי.

מידע ,חסימה ,מחיקה
במסגרת המותר על פי חוק הנך רשאי בכל עת לקבל ללא תשלום מידע על הנתונים האישיים שלך השמורים
אצלנו ,על מקורם ,על הנמען ועל מטרת עיבוד הנתונים .במידה וקיימים נתונים ,הנך רשאי לדרוש את תיקונם,
חסימתם או מחיקתם .תוכל לפנות אלינו בכל עת לקבלת מידע נוסף על כך ועל שאלות נוספות בנושא הגנת
הפרטיות לכתובת המופיעה ב"מערכת".

התנגדות לדיוור אלקטרוני פרסומי
הרינו מתנגדים בזאת לשימוש בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר במסגרת ה"מערכת" למשלוח חומר
פרסומי ואינפורמציה בלא שדרשנו זאת מפורשות .מפעיל האתרים שומר לעצמו בצורה מפורשת את הזכות
לפתוח בהליכים משפטיים במקרה של משלוח של חומרים פרסומיים ללא דרישה ,כמו דואר זבל.

 .3איסוף נתונים באתר האינטרנט שלנו
עוגיות
אתרי האינטרנט משתמשים באופן חלקי בעוגיות .העוגיות אינן גורמות לנזק למחשב שלך ואינן מכילות
וירוסים .מטרת העוגיות להפוך את ההיצע שלנו לידידותי יותר למשתמש ,ליעיל ובטוח יותר .העוגיות הן קובצי
טקסט קטנים ,הנוצרים במחשב שלך ונשמרים על ידי הדפדפן.
על פי רוב נשתמש ב"עוגיות להפעלה יחידה" ( , )sessionשתימחקנה אוטומטית בתום הביקור באתר .עוגיות
אחרות תישמרנה במחשב שלך עד שתמחק אותן .עוגיות אלה מאפשרות לנו לזהות את הדפדפן בביקורך
הבא באתר.
יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן כך שתוכל לקבל מידע על יצירת עוגיות ותסכים ליצירתן בכל מקרה לגופו,
לסרב לקבלת עוגיות במק רים מסוימים או באופן גורף ,ולה פעיל מחיקה אוטומטית של עוגיות בעת סגירת
הדפדפן .ביטול קבלת העוגיות עלול להגביל את השימוש בכל הפונקציות באתר.
עוגיות ,שהן הכרחיות לביצוע התקשורת האלקטרונית או להפעלת פונקציות מסוימות כבקשתך (כמו פונקציית
סל הקניות) ,תישמרנה בכפוף לסעיף  ,6פסקה  ,1אות  fבחוק האירופאי להגנת המידע ( .)GDPRלמפעיל
אתר האינטרנט עניין לגיטימי בשמירת עוגיות לצורך מתן השירותים בצורה מיטבית ללא תקלות טכניות .היה
ותישמרנה עוגיות אחרות (כמו עוגיות לצורך ניתוח התנהגות המשתמשים) ,יופיע לגביהן פירוט נפרד בהצהרת
פרטיות זו.

קובצי Server-Log
הספק של דפי האינטרנט אוסף ו שומר אוטומטית מידע בקובצי  ,Server-Logשהדפדפן שלך מעביר לנו
אוטומטית .המידע כולל את:
 סוג הדפדפן וגרסת הדפדפן3

 מערכת ההפעלה הדף המפנה שם המחשב המארח שעת הפנייה של השרת -כתובת IP

לא יתבצע מיזוג של הנתונים הנ"ל עם מקורות מידע אחרים.
עיבור הנתונים מתבצע בכפוף לסעיף  ,6פסקה  ,1אות  bבחוק האירופאי להגנת המידע ,שבו נקבע עיבוד
הנתונים לצורך מילוי חוזה או אמצעים קדם-חוזיים.

טופס מקוון ליצירת קשר
היה ותשלח אלינו פנייה באמצעות הטופס המקוון ,יישמרו על ידינו פרטי הטופס ,כולל פרטי ההתקשרות
שתמסור ,לצורך הטיפול בפנייתך ובפניות ב המשך .לא נעביר הלאה את הנתונים האלה ללא הסכמתך.
לפיכך ,עיבוד הנתונים שנרשמו על ידך בטופס המקוון יתבצע בהסכמתך בלבד (סעיף  ,6פסקה  ,1אות  aבחוק
האירופאי להגנת המידע) .הנך רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך זו .לשם כך יספיק שתשלח לנו דואר
אלקטרוני ללא צורך בטופס מיוחד .הדבר לא יגרע מחוקיות עיבוד הנתונים עד לביטול הנ"ל.

עיבוד הנתונים שנרשמו על ידך בטופס המקוון יישמרו אצלנו עד שתדרוש מאיתנו למחוק אותם ,תבטל את
הסכמתך לשמירתם או עד לחלוף המועד שלשמו הנתונים נשמרו (כגון לאחר סיום הטיפול בפנייתך) .הדבר לא
יגרע מההכרח לשמירת הנתונים על סמך הוראות חוק מחייבות עד למועד מסוים.

עיבוד נתונים (לקוחות ונתוני חוזה)
אנו נאסוף ,נעבד ונשתמש בנתונים אישיים רק כל עוד הם הכרחיים להתקשרות המשפטית בינינו ,לקביעת
תוכנה או לעריכת שינויים בה (נתונים בסיסיים) – בכפוף לסעיף  ,6פסקה  ,1אות  bבחוק האירופאי להגנת
המידע ,שבו נקבע עיבוד הנתונים לצורך מילוי חוזה או אמצעים קדם-חוזיים .אנו נאסוף ,נעבד ונשתמש
בנתונים אישיים לגבי השימוש באתרי האינטרנט שלנו (נתוני משתמש) רק כל עוד הם הכרחיים לצורך מימוש
השירותים המוצעים על ידינו או לגביית תשלום תמורתם.

 .4רשתות חברתיות
שיתוף תכנים באמצעות תוספים (פייסבוק ,גוגל ,1+טוויטר וכו')
ניתן לשתף את התכנים המופיעים באתרים שלנו בצורה התואמת את חוקי הגנת המידע ברשתות חברתיות
כגון פייסבוק ,טוויטר או גוגל.+
במקרי ם בהם משתמש נרשם באחת הרשתות החברתיות ,יופיע במהלך השימוש בתוספים של הרשתות
החברתיות כגון פייסבוק ,גוגל , 1+טוויטר וכו' חלון מידע ,שבו המשתמש יוכל לאשר את הטקסט לפני שליחתו.
המשתמשים רשאים לשתף את התכנים המופיעים באתרים שלנו בצורה התואמת את חוקי הגנת המידע
ברשתות חברתיות ,בלי שייווצר פרופיל גלישה שלם על ידי מפעילי הרשתות החברתיות.
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תוסף גוגל+
האתרים שלנו משתמשים בפונקציות של גוגל .+ספקית השירותים היא:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
איסוף והעברת מידע :הלחצן של גוגל +מאפשר לפרסם מידע בכל העולם .באמצעות הלחצן של גוגל +יכולים
המשתמשים לקבל תכנים מותאמים אישית מגוגל ומהשותפים שלנו .גוגל תשמור הן את המידע שהקשת על
הלחצן  1+ביחס לתוכן מסוים  ,והן מידע לגבי האתר שביקרת בו לאחר שהקשת  .1+הלחצן  1+יכול להופיע
בתור הערות לצד שם הפרופיל שלך ותמונתך בשירותי גוגל ,כמו בתוצאות חיפוש או בפרופיל גוגל ,או
במקומות אחרים באתרי אינטרנט או במודעות באינטרנט.
גוגל תאסוף מידע לגבי פעילותך ב  1+ -כדי לשפר את שירותי גוגל למענך ולמען משתמשים אחרים .כדי
להשתמש בלחצן גוגל +עליך לפתוח פרופיל גוגל גלוי ופומבי בכל העולם ,שצריך להכיל לכל הפחות את השם
שנבחר עבור הפרופיל .שם זה ישמש לכל השירותים של גוגל .במקרים מסוימים יכול שם זה להחליף גם
שמות אחרים ,שהשתמשת בהם בעת שיתוף תכנים דרך חשבון גוגל שלך .זהות הפרופיל שלך בגוגל תהיה
גלויה למשתמשים אחרים ,המכירים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מחזיקים במידע אחר שעשוי
לזהותך.
השימוש במידע שנאסף :בנוסף למטרות השימוש שתוארו לעיל ,ייעשה שימוש במידע שתמסור בכפוף
להוראות הגנת המידע התקפות של גוגל .גוגל עשויה לפרסם סיכומים סטטיסטיים לגבי פעילות המשתמשים
ב 1+ -ולהעביר אותם למשתמשים ושותפים ,כגון מוציאים לאור ,רשימות מפרסמים ואתרים מקושרים.

 .5תוספים וכלים

Google Web Fonts
אתר זה משתמש לצורך תצוגה אחידה של גופנים ב ,Web Fonts-שסופקו על ידי גוגל .בעת הכניסה לאתר
יוריד הדפדפן שלך את ה Web Fonts-ההכרחיים אל זיכרון המטמון ( )Cacheשל הדפדפן ,כדי להציג בצורה
תקינה טקסטים וגופנים.
לשם כך הדפדפן שלך ייצור קשר עם שרתי גוגל .בדרך זו ייוודע לגוגל שהייתה כניסה לאתר שלנו דרך כתובת
ה IP-שלך .מטרת השימוש ב Google Web Fonts-היא תצוגה אחידה והולמת של ההיצע האינטרנטי שלנו –
עניין לגיטימי בכפוף סעיף  ,6פסקה  ,1אות  fבחוק האירופאי להגנת המידע.
במידה והדפדפן שלך אינו תומך ב ,Web Fonts-ישתמש המחשב שלך בגופן סטנדרטי.
למידע נוסף על :Google Web Fonts

https://developers.google.com/fonts/faq
ובהצהרת הפרטיות של גוגל:

https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps
אתר זה משתמש באמצעות ממשק תכנות יישומים בשירותי המפות של  .Google Mapsספקית השירותים
היאGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. :
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שמירת כתובת ה IP-שלך היא הכרחית לשימוש בפונקציות של  .Google Mapsמידע זה יועבר על פי רוב
לשרת של גוגל בארצות הברית ויישמר שם .למפעיל אתר אינטרנט זה אין כל השפעה על העברת המידע.
מטרת השימוש ב Google Maps -היא תצוגה הולמת של ההיצע האינטרנטי שלנו והקלת ההתמצאות
במקומות המפורטים באתר – עניין לגיטימי בכפוף סעיף  ,6פסקה  ,1אות  fבחוק האירופאי להגנת המידע.

למידע נוסף על הטיפול בנתוני משתמש ראו הצהרת הפרטיות של גוגל:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube
אתר זה משתמש בתוסף של  YouTubeלצורך ההטמעה של תכני וידאו ותצוגתם .ספקית השירותים של
פלטפורמת הסרטונים היא:

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
בעת ניגון סרטון דרך הקישור לתוסף של  YouTubeייווצר קשר לשרתים של  .YouTubeבדרך זאת ייוודע ל -
 YouTubeעל ניגון הסרטון YouTube .עשויה לשייך את התנהגות המשתמש שלך ישירות לפרופיל האישי
שלך .מטרת השימוש ב YouTube -היא תצוגה הולמת של ההיצע האינטרנטי שלנו – עניין לגיטימי בכפוף
סעיף  ,6פסקה  ,1אות  fבחוק האירופאי להגנת המידע.
לפרטים על הטיפול בנתוני המשתמש ראו הצהרת הפרטיות של  .YouTubeבאמצעות ההקשה על הקישור
גם תשתף כמובן את  YouTubeבמקום הימצאך.

 .6מידע נוסף ופרטי התקשרות
ניתן לפנות אלינו בשאלות נוספות בנושא "הגנת המידע" .הכתובות מופיעות ב"מערכת".
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