1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene instructies
De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw
persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens
waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het
thema gegevensbescherming vindt u onder de Privacyverklaring die onder deze tekst
staat.
Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de
website. De contactgegevens van de exploitant kunt u uit het impressum van deze
website halen
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij
kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen als u onze
website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser,
besturingssysteem of de tijd waarop u de pagina oproept). Deze gegevens worden
automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website
naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw
gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en
het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te
verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of
bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten
via het adres dat in het impressum staat. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen
bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders
Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat
gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van
uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u
terugverwijzen. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door
bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in onze
Privacyverklaring onder het opschrift ‘Modules van derden en analysetools'.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te
maken, zullen wij u in deze Privacyverklaring informeren.
2. Algemene instructies en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De exploitant van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer
serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke
voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze Privacyverklaring.
Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De
volgende Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze
gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.
Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per email) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te
beschermen tegen toegang van derden.
Verwijzing naar de verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
Deutsches Kabarettarchiv
– Bedrijfszetel Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefoon 06131-144 73-0
Alexanderstraße 06131-231675
E-mail archiv@kabarett.de

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met
anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv.
namen, e-mailadressen) beslist.
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke
toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken.
Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid
van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast
door de intrekking.
Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende
autoriteit
In het geval van inbreuken op gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om
een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.
Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in het geval van vragen over
gegevensbescherming is de Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor
gegevensbescherming van de deelstaat) van de deelstaat waarin onze onderneming is
gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun
contactgegevens kunt u vinden via de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Recht van gegevensportabiliteit
U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een
overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar,
machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de
gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch
haalbaar is.
SSL- en TLS-encryptie
Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van
vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de
website stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat
de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het
sleutelsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft,
niet door derden worden gelezen.

Herkomst, blokkeren, wissen
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op
kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de
herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht
dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige
vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten via het adres
dat in het impressum staat.
Bezwaar tegen reclame via e-mail
Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die in het
kader van de ‘Impressumspflicht’ (de verplichting om een impressum te hebben), voor
het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De
exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke
stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame, bijvoorbeeld
door spam e-mails.
3. Gegevensverzameling op onze website
Cookies
De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies richten geen
schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod
gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden
die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.
De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde 'sessie-cookies'. Ze worden na het
einde van uw bezoek automatisch gewist Andere cookies blijven op uw eindtoestel
opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend
bezoek herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies
en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert
alsook dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser
activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.
Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de
beschikbaarstelling van bepaalde, door u gevraagde functies (bijv. de winkelmand) nodig
zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG opgeslagen. De exploitant van de

website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch
foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv.
cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze
Privacyverklaring afzonderlijk behandeld.
Server-logbestanden
De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in de
zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit
zijn:
· browsertype en browserversie;
· gebruikte besturingssysteem;
· referrer-URL
· hostname van de computer wie welke de website wordt geraadpleegd;
· tijd van de serveraanvraag;
· IP-adres.
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere databronnen.
Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid b DSGVO, dat de verwerking van
gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.
Contactformulier
Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het
aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking
van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze
gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op
basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk
moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende.
De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond,
blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te
wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt
(bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in
het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.
Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, als ze nodig zijn voor
de motivering, inhoud of wijziging van de rechtsbetrekking (bestandsgegevens). Dit
gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lid b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de
uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens
over de gebruikmaking van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen,
verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit nodig is om de gebruiker gebruik te kunnen
laten maken van de dienst of met de gebruiker af te rekenen.
De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of beëindiging van
de zakenrelatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.
4. Social media
Inhoud delen via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
De inhoud op onze pagina's kunnen volgens de voorschriften inzake
gegevensbescherming in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ worden
gedeeld.
Als de gebruiker is aangemeld bij een van de sociale netwerken, verschijnt bij het gebruik
van de social-knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster
waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij wordt verzonden.
Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina volgens de voorschriften inzake
gegevensbescherming delen, zonder dat er complete surfprofielen door de exploitante
van de netwerken worden aangemaakt.
Google+ Plugin
Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. Aanbieder is de Google Inc. (1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS).
Verzameling en doorgifte van informatie: met de Google+-knop kunt u informatie
wereldwijd openbaren. Via de Google+-knop krijgen u en andere gebruikers
gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie

op, dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven, alsook informatie over de pagina die u hebt
ingezien bij het klikken op +1. Uw 1+ kan als aanwijzingen samen met uw profielnaam en
uw foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere
plaatsen op websites of advertenties op het internet worden ingelast.
Google tekent informatie over uw +1-activiteiten op, om de Google-diensten voor u en
anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google+-knop, hebt u een
wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat minstens de naam moet
bevatten die u voor het profiel hebt gekozen. Deze naam wordt in alle Google-diensten
gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u
hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw
Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over
andere identificerende informatie van u beschikken.
Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de gebruiksdoelen die hierboven zijn
uitgelegd, wordt de informatie die door u is verstrekt, volgens de geldende
Privacybepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijk samengevatte
statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker of geeft deze door aan gebruiker en
partners, zoals publisher, adverteerders of verbonden websites.
5. Plugins en tools
Google Web Fonts
Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde
web fonts, die door Google worden verstrekt. Bij het bezoek van een pagina laadt uw
browser de benodigde web fonts in uw browser cache, om teksten en lettertypes juist
weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google.
Hierdoor verneemt Google dat via uw IP-adres onze website is bezocht. Google Web
Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons
online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG
dar.
Als uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van uw
computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder
https://developers.google.com/fonts/faq en in de Privacyverklaring van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is
de Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS).
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden
opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van
Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op
deze gegevensoverdracht.
Wij maken gebruik van Google Maps om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven
en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die wij op de website noemen, gemakkelijk te
vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG
dar.
Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring
van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Voor de integratie en weergave van videobeelden maakt deze website gebruik van
plugins van YouTube. Aanbieder van het videoportal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA. Bij het bekijken van een video en de gekoppelde YouTubeplugin wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. YouTube krijgt
hierdoor informatie dat de video is bekeken. YouTube kan uw surfgedrag direct koppelen
aan uw persoonlijke profiel. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende
weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in
art. 6 al. 1 lid f AVG.
Details over het gebruik van gebruiksgegevens vindt u in de Privacyverklaring van
YouTube, en door op de link te klikken, deelt u YouTube natuurlijk ook mee, waar u
vandaan komt.
6. Meer informatie en contact
Als u meer vragen hebt over het thema ‘Gegevensbescherming’ kunt u contact met ons
opnemen. Het contactadres vindt u in ons impressum.

