1. Az adatvédelem áttekintése
Általános tudnivalók
Az alábbi tudnivalók áttekintést adnak arról, hogy mi történik a személyes adataival,
amikor meglátogatja weboldalunkat. A személyes adatok körébe tartozik minden olyan
adat, amelyekkel az Ön személyét azonosítani lehet. Az adatvédelem témaköréről
részletes tájékoztatás található a jelen szöveg alatt levő Adatvédelmi nyilatkozatban.
Adatok gyűjtése a weboldalunkon
Ki felelős az adatoknak ezen a weboldalon történő gyűjtéséért?
Az ezen a weboldalon gyűjtött adatok feldolgozását a weboldal üzemeltetője végzi.
Elérhetőségi adatait ennek a weboldalnak az impresszumában találja.
Hogyan gyűjtjük az adatait?
Az adatait azáltal gyűjtjük, hogy Ön közli velünk azokat. Ezek lehetnek például egy
kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.
Más adatok weboldalunk meglátogatása során az informatikai rendszerünk által kerülnek
gyűjtésre. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetes böngésző, operációs rendszer,
az oldal megnyitásának időpontja). Ezeknek az adatoknak a gyűjtése automatikusan
történik, amint megnyitja a weboldalunkat.
Mire használjuk az adatait?
Az adatok egy része a weboldal megfelelő működésének biztosítására kerül gyűjtésre.
Más adatok az Ön felhasználási viselkedésének elemzésére használhatók.
Milyen jogai vannak a saját adataival kapcsolatosan?
Önnek joga bármikor díjmentesen tájékoztatást kérni az Ön tárolt személyes adatainak
eredetéről, átvevőiről és a gyűjtés céljáról. Ezen túl Önnek joga van kérni azok
helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ehhez, valamint az adatvédelem témakörével
kapcsolatosan további kérdésekkel, bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban
megadott címen. Továbbra is fennáll a panasztétel joga, hogy az illetékes felügyeleti
hatóságokhoz forduljon.
Analitikai eszközök és harmadik felek eszközei

Weboldalunk meglátogatásakor statisztikai kiértékelésre kerülhet böngészési
viselkedése. Ez elsősorban cookie-fájlokkal és úgynevezett analitikai programokkal
történik. Az Ön böngészési viselkedésének elemzése rendszerint névtelenül történik; a
böngészési viselkedés nem követhető vissza Önhöz. Kifogásolhatja ezt az elemzést vagy
megakadályozhatja azt egyes eszközök használatának elkerülésével. Az ezzel kapcsolatos
részleteket megtalálja a „Harmadik felek moduljai és analitikai eszközei” című
bekezdésben.
Kifogásolhatja ezt az elemzést. A kifogásolási lehetőségekről az Adatvédelmi
nyilatkozatban tájékoztatjuk.
2. Általános tudnivalók és kötelező információk
Adatvédelem
Ennek a weboldalnak az üzemeltetője nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak
védelmét. Személyes adatait bizalmasan, valamint a jogszabályban megadott
adatvédelmi előírásoknak és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.
Különböző személyes adatok kerülnek gyűjtésre, amikor ezt a weboldalt használja. A
személyes adatok körébe tartozik minden olyan adat, amelyekkel az Ön személyét
azonosítani lehet. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat részletezi, hogy milyen adatokat
gyűjtünk és mire használjuk azokat. Azt is részletezi, hogy ez hogyan és milyen célra
történik.
Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailben történő
kommunikáció) biztonsági kockázatokkal járhat. Adatainak harmadik felek általi
hozzáférés elleni teljes körű védelme nem lehetséges.
Értesítés a weboldalért felelős félről
Ezen a weboldalon az adatok feldolgozásáért felelős fél:
Deutsches Kabarettarchiv
– Kirendeltség –
Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefon 06131-144 73-0
Telefax 06131-231675
Email archiv@kabarett.de

A felelős fél az a természetes vagy jogi személy, akik önállóan vagy másokkal együttesen
dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és
eszközeiről.
Az adatfeldolgozáshoz megadott hozzájárulásának visszavonása
Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett beleegyezésével lehetséges. A
már megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális email elküldése hozzánk. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét nem
érinti a visszavonás.
Panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatóságoknál
Az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett számára fennáll a panasztétel
joga, hogy az illetékes felügyeleti hatóságokhoz forduljon. Az adatvédelmi jogszabályok
területén illetékes felügyeleti hatóság annak a szövetségi tartománynak a tartományi
adatvédelmi felelőse, amelyben vállalatunk székhelye van. Az adatvédelmi felelősök és
elérhetőségi adataik az alábbi hivatkozáson találhatók:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog
Önnek joga van a beleegyezése vagy szerződés teljesítése alapján általunk feldolgozott
adatokat saját magához vagy harmadik félhet továbbíttatni szabványos, géppel olvasható
formátumban. Ha közvetlenül másik felelős félhez kívánja továbbíttatni az adatokat,
akkor ez csak a technikailag lehetséges mértékben történik meg.
SSL- ill. TLS-titkosítás
Ez a weboldal biztonsági okokból és olyan bizalmas tartalom – például megrendelések
vagy ajánlatkérések – továbbításához, amelyet Ön számunkra mint a weboldal
üzemeltetője számára megad, SSL- ill TLS-titkosítást alkalmaz. A titkosított kapcsolatot
arról ismeri fel, hogy böngészője címsorában a „http://” kezdés „https://” kezdésre vált,
és a lakat ikon megjelenik a böngésző címsorának elején.
Ha az SSL- ill. TLS-titkosítás aktiválva van, akkor az Ön által felénk továbbított adatokat
harmadik fél nem tudja kiolvasni.

Tájékozódás, zárolás, törlés

A hatályos törvényi előírások kereteien belül Önnek bármikor joga van díjmentesen
tájékozódni az Önről tárol személyes adatokról, azok eredetéről és átvevőjéről, és az
adatfeldolgozás céljáról, és joga van ezeknek az adatoknak a helyesbítésére, zárolására
vagy törlésére. Ehhez, valamint a személyes adatok témakörével kapcsolatosan további
kérdésekkel, bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.
Reklámlevelek letiltása
Ezennel kifejezetten megtiltjuk az impresszumban kötelezően közzétett elérhetőségi
adatok felhasználását a nem kifejezetten igényelt reklám- és tájékoztató anyagok
küldésére. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot kifejezett jogi lépések megtételére,
ha kéretlen hirdetési anyagokat, így spam e-maileket kap.
3. Adatok gyűjtése a weboldalunkon
Cookie-k
A weboldalak egy része úgynevezett cookie-fájlokat vagy sütiket alkalmaz. A cookie-k
semmiféle kárt nem tesznek az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat. A
cookie-k arra szolgálnak, hogy kínálatunkat felhasznóbarátabbá, hatékonyabbá és
biztonságosabbá tegyék. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, melyek a számítógépén
kerülnek elhelyezésre, és a böngésző a merevlemezen tárolja azokat.
A legtöbb általunk alkalmazott cookie úgynevezett munkamenet süti („session cookie”).
Ezek a látogatása után automatikusan törlődnek. Más cookie-k addig maradnak a
végberendezésén tárolva, amíg nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik a
böngészőjének felismerését, amikor legközelebb meglátogatja az oldalainkat.
A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról, így
esetenként eldöntheti, hogy a cookie-kat fogadja vagy elutasítja, vagy pedig a böngésző
beállítható úgy is, hogy bizonyos feltételek esetén automatikusan fogadja a cookie-kat
vagy mindig utasítsa el, vagy pedig törölje a cookie-kat a böngésző bezárásakor. A cookiek letiltása esetén ennek a weboldalnak a funkciói korlátozottan működnek.
Az elektronikus adatátviteli folyamat lebonyolításához vagy az Ön által használni kívánt
egyes funkciók (pl. bevásárlókosár funkció) biztosításához szükséges cookie-k a GDPR
(általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bekezdés f. pont értelmében tárolásra
kerülnek.
A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-knak a technikai hibáktól
mentes és optimalizált szolgáltatásnyújtás érdekében történő tárolásához. Ha más

cookie-k (pl. az Ön böngészési viselkedésének elemzéséhez szükséges cookie-k) is
tárolásra kerülnek, akkor ezeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban külön kezeljük.
Szerver naplófájlok
Az oldalak szolgáltatója úgynevezett szerver naplófájlokban automatikusan gyűjti és
tárolja azokat az adatokat, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít felénk. Ezek:
· a böngésző típusa és verziószáma
· az alkalmazott operációs rendszer
· az átirányító (referrer) URL
· a hozzáférési számítógép host- (gazdagép-) neve
· a szerverlekérés időpontja
· IP-cím
Ezek az adatok nem kerülnek egyesítésre más adatforrásokkal.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja képezi, amely
megengedi az adatok gyűjtését szerződés teljesítése vagy szerződéses intézkedések
végrehajtása céljából.
Kapcsolatfelvételi űrlap
Amikor Ön kapcsolatfelvételi űrlapon ajánlatkérést küld hozzánk, akkor abból a célból
gyűjtjük az űrlapon az Ön által megadott elérhetőségi adatait, hogy ajánlatkérését
feldolgozzuk és későbbi kérdések esetére tároljuk azokat. Az Ön beleegyezése nélkül
nem osztjuk meg ezeket az adatokat.
A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozásának alapja kizárólag az Ön
hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont). Ezt a beleegyezését bármikor
visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális e-mail elküldése hozzánk. A visszavonásig
megtörtént adatfeldolgozási eljárás jogszerűségét nem érinti a visszavonás.
A Kapcsolatfelvételi űrlapon az Ön által megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg nem
kéri azok törlését, vagy nem vonja vissza tárolásukhoz adott beleegyezését vagy a tárolás
célja már nem áll fenn (pl. kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi – különösen a
kötelező adatmegőrzési időtartamokra vonatkozó – rendelkezéseket ez nem érinti.

Adatok feldolgozása (vevők és szerződéses adatok)
A személyes adatokat csak olyan mértékben gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel,
amennyiben azok a jogviszony létrehozásához, tartalmi kialakításához vagy
módosításához szükségesek (készletadatok). Ez a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja
alapján történik, amely megengedi az adatok gyűjtését szerződés teljesítése vagy
szerződéses intézkedések végrehajtása céljából. A weboldalunk használatával
kapcsolatos személyes adatokat olyan mértékben gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel
(használati adatok), amennyiben az szükséges ahhoz, hogy a felhasználó számára a
szolgáltatás igénybe vételét lehetővé tegye vagy kiszámlázza.
Az összegyűjtött vevői adatok a megbízás befejezése után vagy az üzleti kapcsolat
megszüntetése után törlésre kerülnek. A kötelező törvényi adatmegőrzési időtartamokat
ez nem érinti.
4. Közösségi médiák
Tartalom megosztása beépülő modulokon (plug-in) keresztül (Facebook, Google+1,
Twitter stb.)
Oldalaink tartalma az adatvédelmi előírások betartása mellett megosztható közösségi
hálózatokban, például a Facebook, a Twitter vagy a Google+.
Ha a felhasználó a közösségi hálózatok valamelyikébe bejelentkezett, akkor a Facebook, a
Google+1, a Twitter stb. közösségi oldalak gombjainak használatakor megjelenik egy
tájékoztató ablak, amelyben a felhasználó az elküldés előtt megerősítheti a szöveget.
Felhasználóink ezeknek az oldalaknak a tartalmát az adatvédelmi előírások betartása
mellett a közösségi hálózatokon megoszthatják, anélkül, hogy a hálózatüzemeltetők
teljes körű böngészési profilokat hoznának létre.
Google+ beépülő modulja
A weboldalunk a Google+ funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Információk rögzítése és továbbítása: A Google+ interfész segítségével Ön világszerte
közzétehet információkat. A Google+ gombbal Önnek és más felhasználóknak személyre
szabott tartalmakat nyújt a Google, illetve partnerei. A Google a +1 gombbal értékelt
tartalmakat, valamint annak az oldalnak az információit egyaránt tárolja, amelyet Ön a +1
gomb megnyomása során megtekintett. Az Ön +1 gombjai az Ön Google olyan

szolgáltatásainak profilnevével és fotójával együtt jelenhetnek meg, mint például a
keresési eredmények vagy az Ön Google profilja, továbbá weboldalak más helyein és
internetes hirdetésekben.
A Google annak érdekében gyűjti az információkat az Ön +1 tevékenységeiről, hogy a
Google szolgáltatásait jobbá tegye az Ön és mások számára. A Google+ gomb használata
érdekében Önnek egy világszerte látható, nyilvános Google profilra van szüksége,
melynek legalább tartalmaznia kell a profil számára választott nevet. Minden Google
szolgáltatás ezt a nevet fogja használni. Ez a név bizonyos esetekben más olyan nevet is
helyettesíthet, amelyet Ön a tartalmak Google fiókján keresztüli megosztása során
használt. Az Ön Google profiljának azonosító adatai megjelenhetnek az Ön e-mail címét
ismerő, illetve az Ön azonosítására alkalmas más információkkal rendelkező felhasználók
számára.
A rögzített információk felhasználása: A fent ismertetett alkalmazási célok mellett az Ön
által nyújtott információk felhasználása a Google érvényben lévő adatvédelmi
rendelkezéseinek megfelelően történik. A Google a felhasználók +1-tevékenységeiről
összefoglalt statisztikai adatokat hozhat nyilvánosságra, illetve olyan felhasználók és
partnerek számára továbbíthatja azokat, mint pl. más weboldalak (ún. publisherek),
hirdetők vagy kapcsolódó weboldalak.
5. Beépülő modulok és eszközök
A Google webes betűtípusai
Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűk
egységes ábrázolásához. Egy adott oldal megnyitásakor az Ön böngészője letölti a
szükséges webes betűtípusokat a böngésző átmeneti tárába (cache) a szövegek és a
betűtípusok helyes megjelenítése érdekében.
Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek csatlakoznia kell a Google szerverére.
Ezáltal a Google tudomására jut, hogy a weboldalunk az Ön IP-címén keresztül került
elérésre. A Google webes betűtípusainak használata online kínálatunk egységes és vonzó
kialakítása érdekében történik. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja értelmében ez jogos
érdekünket képezi.
Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, akkor a számítógépének az
alapértelmezett betűtípusai kerülnek alkalmazásra.
A Google webes betűtípusaival kapcsolatosan bővebb tájékoztatást talál ezen az oldalon:
https://developers.google.com/fonts/faq és a Google Adatvédelmi nyilatkozatában:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
A weboldal a Google Maps térképszolgáltatást használja egy API-n keresztül. A
szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az Ön IP-címének a tárolása. Ezek az
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra és
letárolásra. Ennek az oldalnak az üzemeltetőjének nincs befolyása erre az adatátvitelre.
A Google Maps használata online kínálatunk vonzó kialakítása és a weboldalon általunk
megjelölt helyek keresésének megkönnyítése érdekében történik. A GDPR 6. cikk 1.
bekezdés f. pontja értelmében ez jogos érdekünket képezi.
Bővebben lásd a Google Adatvédelmi nyilatkozatát azzal kapcsolatban, hogy a
felhasználói adatok miként kerülnek feldolgozásra:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Ez a weboldal a YouTube beépülő moduljait használja a videótartalom beépítésére és
megjelenítésére. A videóportál szolgáltatója a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno,
CA 94066, USA. Egy adott videó és ezáltal a kapcsolódó YouTube beépülő modul
megnyitásakor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ezáltal a YouTube tudomást
szerez a videó megnyitásáról. A YouTube az Ön böngészési viselkedését közvetlenül
hozzá tudja rendelni az Ön személyes profiljához. A YouTube használata online kínálatunk
vonzó kialakítása érdekében történik. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja értelmében ez
jogos érdekünket képezi.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos részletekért olvassa el a YouTube
Adatvédelmi nyilatkozatát, és a hivatkozásra kattintva Ön természetesen azt is közli a
YouTube-bal, hogy honnan származik.
6. További információk és elérhetőség
Ha az „Adatvédelem” témakörével kapcsolatban további kérdései vannak, akkor vegye
fel a kapcsolatot velünk. A kapcsolatfelvételi adatokat megtalálja az Impresszumban.

