1. Ochrona danych osobowych w pigułce
Uwagi ogólne
Następujące uwagi mają na celu zapewnić Ci krótki zarys tego, co dzieje się z Twoimi
danymi osobowymi, jak odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane,
dzięki którym możemy Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony
danych osobowych umieszczone są pod tym tekstem w naszej Polityce prywatności.
Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie następuje przez operatora tej strony internetowej.
Jego dane kontaktowe znajdują się w dziale impressum tej strony.
W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?
Twoje dane otrzymujemy po pierwsze dzięki temu, że je nam podajesz. Mogą to być np.
dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym.
Inne dane zapisywane są automatycznie przez nasz system IT podczas odwiedzania
naszej strony. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa,
system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Gromadzenie tych danych przebiega
automatycznie, w momencie otworzenia naszej strony przez użytkownika.
W jakich celach używamy Twoich danych?
Część tych danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego dostępu do strony.
Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.
Jakie masz prawa odnośnie do Twoich danych?
W każdej chwili masz prawo do otrzymania darmowej informacji na temat źródła,
odbiorcy i celu zapisanych przez nas danych dotyczących Twojej osoby. Ponadto masz
prawo zażądać od nas sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie
pytań w tym zakresie lub innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz
w każdej chwili zwrócić się na adres podany w sekcji impressum. Ponadto masz prawo do
wniesienia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego.
Narzędzie analityczne oraz narzędzia usługodawców zewnętrznych

Podczas odwiedzania naszej strony Twoje zachowanie internetowe może być
analizowane statystycznie. Następuje to przede wszystkim za pomocą plików cookies
oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania internetowego
następuje z reguły anonimowo; zachowanie to nie umożliwia identyfikacji Twojej osoby.
Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez nieużywanie pewnych
narzędzi. Szczegóły na ten temat dostępne są w naszej Polityce prywatności pod
punktem „Moduły trzecie i narzędzia analityczne”.
Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach wniesienia sprzeciwu poinformujemy
Cię w naszej Polityce prywatności.
2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych osobowych
Operatorzy tej strony traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie.
Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności.
Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane
osobowe to dane, dzięki którym możemy Cię zidentyfikować. W niniejszej Polityce
prywatności wyjaśniamy, jakie dane zbieramy oraz w jaki sposób i w jakich celach je
wykorzystujemy.
Przypominamy, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej)
może nieść ze sobą zagrożenia bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed
dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Informacje dotyczące odpowiedzialnej partii
Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej
ponosi
Deutsches Kabarettarchiv (Niemieckie Archiwum Kabaretu)
– Geschäftsstelle - (biuro)
Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz, Niemcy
Telefon +49 6131 -144 73 -0
Faks +49 6131-231675
E-mail archiv@kabarett.de

Odpowiedzialna partia to osoba fizyczna lub osoba prawna, która samodzielnie lub
wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (t.j.
imiona i nazwiska, adresy e-mail, itp.).
Odwołanie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą użytkownika.
Wcześniej udzieloną zgodę możesz w każdej chwili odwołać. W tym wypadku
nieformalne powiadomienie nas o tym przez e-mail jest wystarczające. Przetwarzanie
danych do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie pozostaje zgodne z prawem.
Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń praw ochrony danych osobowych poszkodowany ma prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Odpowiedzialny organ nadzorczy
w kwestiach dotyczących prawa ochrony danych to pełnomocnik w zakresie ochrony
danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Lista pełnomocników ds.
ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe zawarte są pod następującym
linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do zażądania przekazania Tobie lub osobie trzeciej Twoich danych, które
przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy,
w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądasz
przekazania tych danych bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to
wykonane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.
Szyfrowanie SSL lub TLS
Z powodów bezpieczeństwa i w celach ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak
zamówienia czy zapytania, które wysyłasz nam jako operatorowi strony, stosujemy
szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia
adresu przeglądarki zmieni się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku
adresu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS zostało aktywowane, to dane, które nam przekazujesz, nie
mogą być odczytywane przez partie trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie
W ramach obowiązujących postanowień prawnych masz w każdej chwili prawo do
bezpłatnego otrzymania informacji o treści Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu i
odbiorcy oraz o celu ich przetwarzania. Masz również prawo do sprostowania,
zablokowania oraz usunięcia tych danych. W razie pytań w tym zakresie lub innych pytań
dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili zwrócić się na adres podany w
sekcji impressum.
Sprzeciw wobec mailingów reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu opublikowanych w związku z obowiązkiem
zamieszczania impressum informacji kontaktowych do wysyłania niechcianych
materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie
prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego wysyłania informacji
reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości spam.
3. Gromadzenie danych na naszej stronie
Pliki cookies
Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanych plików cookies. Cookies nie powodują
żadnych szkód na Twoim komputerze oraz nie zawierają wirusów. Cookies pomagają w
optymalizacji naszej oferty poprzez ułatwienie użytkowania i zwiększenie efektywności
oraz bezpieczeństwa korzystania z naszej strony. Cookies to małe pliki tekstowe, które są
archiwizowane na Twoim komputerze oraz zapisywane przez Twoją przeglądarkę.
Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne”. Są one
automatycznie usuwane po zamknięciu strony przez użytkownika. Inne pliki cookies
pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te cookies umożliwiają
nam rozpoznanie Twojej przeglądarki, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby informowała Cię o ustawieniach plików
cookies. W ten sposób możesz zezwalać cookies tylko w poszczególnych przypadkach
lub całkowicie je wykluczyć oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies po
wyłączeniu przeglądarki. Po dezaktywacji cookies funkcjonalność tej strony może zostać
ograniczona.
Cookies, które konieczne są do przeprowadzenia elektronicznego procesu
komunikacyjnego lub do udostępnienia określonych funkcji (np. funkcja koszyka),
zapisywane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies
w celu zapewnienia bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich
usług. O ile inne pliki cookies (takie jak cookies służące do analizy zachowania
konsumenckiego w internecie) są zapisywane, będą one traktowane oddzielnie w
niniejszej Polityce prywatności.
Pliki dziennika serwera
Operator strony pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach
dziennika, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:
typ przeglądarki i jej wersja
system operacyjny, którego używasz
URL strony odsyłającej
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
czas żądania serwera
adres IP
Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który zezwala na
przetwarzanie danych w ramach realizacji umowy lub środków poprzedzających zawarcie
umowy.
Formularz kontaktowy
Jeżeli skontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy, zapisujemy dane
wprowadzone w formularzu łącznie z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi w
celu odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy
tych danych dalej bez Twojej zgody.
Przetwarzanie danych podanych nam przez formularz kontaktowy następuje wyłącznie
na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W każdej chwili możesz odwołać
udzieloną nam zgodę. W tym wypadku nieformalne powiadomienie nas o tym przez email jest wystarczające. Przetwarzanie danych do momentu odwołania zgody na ich
przetwarzanie pozostaje zgodne z prawem.

Dane podane nam przez formularz kontaktowy pozostają u nas do momentu, w którym
zażądasz ich usunięcia, odwołasz swoją zgodę na przechowywanie przez nas Twoich
danych lub gdy cel przechowywania został wyeliminowany (np. gdy odpowiedzieliśmy
wyczerpująco na Twoje zapytanie). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności
okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
Przetwarzanie danych (dane klientów oraz data rozpoczęcia i zakończenia realizacji
umowy)
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy są one
niezbędne do uzasadnienia, treści zasad lub modyfikacji stosunku prawnego (dane
główne). Następuje to zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit b RODO, który zezwala na
przetwarzanie danych w ramach realizacji umowy lub środków poprzedzających zawarcie
umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na temat
korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko wtedy, gdy jest to
konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszych usług lub aby móc
rozliczyć korzystanie z tych usług.
Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub rozwiązaniu
stosunku handlowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.
4. Media społecznościowe
Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google + 1, Twitter i in.)
Treści zawarte na naszych stronach można udostępniać zgodnie z wymogami ochrony
danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google+.
Jeśli użytkownik zalogowany jest do jednej z sieci społecznościowych, przy użyciu
przycisków społecznościowych Facebooka, Google + 1, Twitter & Co. pojawia się okno
informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić udostępniany tekst przed jego
wysłaniem.
Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sposób zgodny z wymogami
ochrony danych w sieciach społecznościowych. Operatorzy sieci nie tworzą przy tym
historii oglądanych stron.
Google+ Plugin
Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google + można
publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google + zapewni Tobie i innym
użytkownikom spersonalizowaną treść od Google i od naszych partnerów. Google
zapisuje zarówno informacje, które użytkownik polubił naciskając ikonę + 1 Google, jak i
informacje o stronie, którą oglądał po kliknięciu na +1. Twoje kliknięcia na ikonę + 1 mogą
pojawiać się obok Twojej nazwy profilu i zdjęcia w usługach Google, takich jak wyniki
wyszukiwania lub na Twoim profilu Google, a także na innych witrynach i reklamach w
internecie.
Google rejestruje informacje o Twoich aktywnościach +1 w celu ulepszenia usług Google
dla Ciebie i innych osób. Aby użyć przycisku Google +, potrzebujesz globalnie widocznego,
publicznego profilu Google, który zawiera co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta
nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach
nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, która była używana podczas udostępniania
treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być
wyświetlana użytkownikom znającym Twój adres e-mail lub posiadającym inne informacje
umożliwiające identyfikację Twojej osoby.
Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz wymienionych powyżej zastosowań podane
przez Ciebie informacje będą używane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności
Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności
użytkowników + 1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy,
reklamodawcy lub połączone witryny.
5. Wtyczki i narzędzia
Czcionki internetowe Google (Google Web Fonts)
Ta strona używa czcionek internetowych udostępnionych przez Google w celu jednolitej
prezentacji czcionek. Po uruchomieniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki
internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i
czcionki.
W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Dzięki
temu Google dowiaduje się o tym, że nasza strona internetowa została załadowana z
Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie atrakcyjnej
reprezentacji naszej oferty internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer będzie
stosował czcionki domyślnej.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts znajdują się pod adresem
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Strona ta korzysta z serwisu map Google Maps poprzez interfejs programowania aplikacji
(API). Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA.
Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisywanie Twojego adresu IP. Te
informacje przesyłane są z reguły na serwer Google do USA i są tam zapisywane.
Operator tej strony nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.
Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnej reprezentacji naszej oferty
internetowej i łatwej możliwości znalezienia miejsc podanych na naszej stronie. Stanowi
to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce
prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
W celach integracji i odtwarzania treści wideo strona ta korzysta z wtyczek YouTube.
Operatorem tego portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Przy uruchomieniu wideo i tym samym połączonej z nim wtyczki YouTube
nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. YouTube dowiaduje się zatem o tym
uruchomieniu. YouTube może przyporządkować Twoje zachowanie w sieci bezpośrednio
do Twojego osobistego profilu. Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnej
reprezentacji naszej oferty internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Szczegóły dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdują się w Polityce
prywatności YouTube. Poprzez kliknięcie na link zamieszczony na naszej stronie
przekazujesz YouTube informacje o tym, z której strony ich odwiedzasz.
6. Dodatkowe informacje i kontakt
W razie dodatkowych pytań na temat „Ochrony danych osobowych” proszę się z nami
skontaktować. Adres kontaktowy znajduje się w sekcji Impressum.

