1. Proteção de dados em resumo
Informações gerais
As seguintes informações fornecem uma vista geral simples sobre o que sucede com os
seus dados pessoais quando visita o nosso website. Os dados pessoais são todos os
dados que o identificam pessoalmente. Informações detalhadas sobre o assunto
proteção da privacidade podem ser consultadas na nossa política de privacidade abaixo
mencionada.
Recolha de dados no nosso website
Quem é o responsável pela recolha de dados neste website?
O processamento de dados neste site é realizado pelo operador do website. Os seus
detalhes de contacto podem ser encontrados no aviso legal deste website.
Como recolhemos os seus dados?
Os seus dados serão recolhidos quando nos fornecer os mesmos. Esses dados podem ser,
por ex., os dados fornecidos por si no formulário de contacto.
Outros dados são recolhidos automaticamente pelos nossos sistemas de TI quando visita
o website. Estes são, acima de tudo, dados técnicos (por exemplo, navegador da
Internet, sistema operativo ou hora da visita do website). A recolha destes dados é
automática assim que entra no nosso website.
Para que usamos os seus dados?
Parte dos dados são recolhidos para garantir uma apresentação perfeita do website.
Outros dados podem ser usados para analisar o comportamento do utilizador.
Quais são os seus direitos em relação aos seus dados?
A qualquer momento, tem o direito de obter informações gratuitas sobre a origem, o
destinatário e a finalidade dos seus dados pessoais armazenados. Também tem o direito
de solicitar a correção, o bloqueio ou a eliminação desses dados. Para este propósito e
para outras questões relacionadas com a proteção de dados, pode-nos contactar a
qualquer momento através do endereço indicado no avido legal. Além disso, tem o
direito de apelar à autoridade supervisora competente.
Ferramentas de análise e ferramentas de fornecedores terceiros

Ao visitar o nosso website, o seu comportamento de navegação pode ser avaliado
estatisticamente. Isso sucede especialmente com os cookies e os chamados programas
de análise. A análise do seu comportamento de navegação sucede, regra geral, de forma
anónima e o comportamento de navegação não pode ser rastreado. Pode contradizer
esta análise ou impedi-la através da não utilização de certas ferramentas. Para mais
detalhes sobre este assunto, consulte a nossa política de privacidade sob o título
“Módulos terceiros e ferramentas de análise”.
Pode optar por opor-se a esta análise. Consulte a nossa política de privacidade para saber
mais sobre as possibilidades de oposição.
2. Informações gerais e informações obrigatórias
Proteção dos dados
Os operadores destas páginas levam a proteção de seus dados pessoais muito a sério.
Tratamos os seus dados pessoais de forma confidencial e de acordo com os regulamentos
legais de proteção de dados e esta política de privacidade.
Se usar este website, vários dados pessoais serão recolhidos. Os dados pessoais são
todos os dados que o identificam pessoalmente. A presente política de privacidade
explica quais são as informações que recolhemos e para que as utilizamos. Também
explica como e para que propósito isso acontece.
Chamamos, contudo, a atenção para o facto de existirem riscos de segurança, associados
à transmissão de dados via Internet, nomeadamente através da comunicação por email. A
completa proteção dos dados contra o acesso por terceiros não é possível.
Nota relativa à entidade responsável
A entidade responsável pelo processamento de dados responsável por este website é:
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle Neue Universitätsstr. 2
D-55116 Mainz
Telefone +49 (0)6131-144 73-0
Telefax +49 (0)6131-231675
Email archiv@kabarett.de

A entidade responsável é a pessoa singular ou coletiva que, sozinha ou em conjunto com
outras pessoas, decide relativamente aos fins e meios de processamento de dados
pessoais (tais como nomes, endereços de email, etc.).
Revogação do seu consentimento para o processamento de dados
Muitas operações de processamento de dados apenas são possíveis com o seu expresso
consentimento. Pode revogar um consentimento existente a qualquer momento. Uma
mensagem informal por email para nós é suficiente. A legalidade do processamento de
dados realizado até à revogação não é afetada pela revogação.
Direito de recurso à autoridade de supervisão competente
No caso de violações da lei de proteção de dados, a pessoa em causa tem o direito de
recorrer à autoridade de supervisão competente. A autoridade supervisora competente
em questões de proteção de dados é a autoridade estatal de proteção de dados do
estado federal em que nossa empresa está localizada. Uma lista de agentes de proteção
de dados e dos seus detalhes de contacto podem ser encontradas no seguinte link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Direito de portabilidade dos dados
Tem o direito de ver os dados que processamos com base no seu consentimento ou no
cumprimento de um contrato, em si mesmo ou para terceiros, num formato
mecanicamente legível. Se precisar da transferência direta dos dados para outra pessoa
responsável, isso só será feito se for tecnicamente viável.
Criptografia SSL ou TLS
Este website usa, por motivos de segurança e para proteger a transmissão de conteúdos
sensíveis, tais como ordens de compra ou pedidos de informação que envia para nós
como proprietário do site uma criptografia SSL ou TLS. Reconhece uma ligação
criptografada pelo facto da barra do navegador mudar de endereço "http://" para
“https://” e o ícone de cadeado aparecer na linha do browser.
Se a criptografia SSL ou TLS estiver ativada, os dados que nos enviar não poderão ser
lidos por terceiros.

Informação, bloqueio, eliminação

Ao abrigo das disposições legais aplicáveis, tem o direito à livre informação sobre os seus
dados pessoais armazenados, a sua origem, destino e finalidade do tratamento de dados
e, possivelmente, ao direito de retificação, bloqueio ou eliminação dos mesmos. Para este
propósito e para outras questões relacionadas com os dados pessoais, pode-nos
contactar a qualquer momento através do endereço indicado no aviso legal.
Conflito com emails publicitários
É rejeitada a utilização dos dados de contacto fornecidos no aviso legal para o envio de
publicidade ou materiais informativos expressamente não solicitados. Os operadores dos
websites reservam-se o direito de tomar medidas legais no caso de receberem
informações promocionais não solicitadas, tais como correio eletrónico não desejado
(spam).
3. Recolha de dados no nosso website
Cookies
Os websites utilizam, em parte, os chamados cookies. Os cookies não provocam danos no
seu computador e não contêm vírus. Os cookies são utilizados para tornar a nossa oferta
com um acesso mais facilitado, eficaz e segura. Os cookies são pequenos ficheiros de
texto que são armazenados no seu computador e gravados no seu browser.
A maior parte dos cookies por nós utilizados são chamados "cookies de sessão" e são
automaticamente eliminados após a sua visita. Há outros cookies que se mantêm
armazenados no seu dispositivo final até que os elimine. Estes cookies permitem-nos
reconhecer o seu browser aquando da sua próxima visita.
Pode configurar o seu browser de modo a que seja informado quando utilizamos cookies
no seu browser, permitir ou rejeitar a utilização dos mesmos em casos específicos ou
ativar a eliminação automática dos cookies ao fechar o seu browser. Se desativar a
utilização de cookies, a funcionalidade deste website pode ficar limitada.
Os cookies que são necessários para a aplicação do processo de comunicação eletrónica
ou para a disposição de certas funções por si desejadas (p. ex. a função do carrinho de
compras), são armazenadas com base do artigo 6,
número 1, alínea f do RGPD. O operador do website tem um interesse legítimo no
armazenamento de cookies para garantir o fornecimento técnico isento de erros e
otimizado dos seus serviços. Desde que sejam armazenados outros cookies (p. ex.
cookies para a análise do seu comportamento de navegação), estes são tratados
separadamente nesta política de privacidade.

Ficheiros de registo do servidor:
O fornecedor das páginas recolhe e armazena automaticamente as informações que o
seu navegador nos transmite automaticamente nos denominados ficheiros de registo do
servidor. Estes são:
· Tipo e versão do browser
· Sistema operativo utilizado
· Referência do URL
· Nome de anfitrião do computador de acesso
· Hora do pedido de servidor
· Endereço IP
Uma mistura destes dados com outras fontes de dados não será feita.
A base para o processamento de dados é o artigo 6, número 1, alínea f do RGPD, que
permite o processamento de dados para a execução de um contrato ou medidas précontratuais.
Formulário de contacto
Se nos fizer um pedido de informações através do formulário de contacto, os seus dados
do formulário de contacto, inclusive os dados de contacto que foram por si fornecidos no
mesmo, serão armazenados para o processamento do seu pedido de informações e
armazenados no caso de nos contactar com mais perguntar complementares. Não
partilhamos esses dados sem o seu consentimento.
O processamento dos dados inseridos no formulário de contacto efetua-se, assim sendo,
unicamente com base do seu consentimento (artigo 6, número 1, alínea a do RGPD). Pode
revogar este consentimento em qualquer momento. Uma mensagem informal por email
para nós é suficiente. A legalidade do processamento de dados realizado até à revogação
não é afetada pela revogação.
Os dados que inseriu no formulário de contacto permanecem connosco até que nos
solicite a eliminação dos mesmos, proceda à revogação da autorização do
armazenamento dos dados ou seja anulada a finalidade para o armazenamento de dados

(p. ex. depois de ter finalizado o processamento do seu pedido). As disposições
imperativas – especialmente quanto ao período de armazenamento– permanecem
inalteradas.
Processamento de dados (clientes e dados do contrato)
Recolhemos, processamos e utilizamos os dados pessoais apenas quando são necessários
para a fundamentação, o conteúdo ou alteração da situação jurídica (dados
predeterminados). A base para o processamento de dados é o artigo 6, número 1, alínea f
do RGPD, que permite o processamento de dados para a execução de um contrato ou
medidas pré-contratuais. Os dados pessoais obtidos através da utilização das nossas
páginas de Internet (dados de utilização) recolhemos, processamos e utilizamos apenas
desde que seja necessário, para que se possa garantir ao utilizador a utilização do serviço
ou para efeitos de faturação.
Os dados dos clientes recolhidos são eliminados após a conclusão da encomenda ou
cessação da relação comercial. Os prazos legais de armazenamento permanecem
inalterados.
4. Redes sociais:
Partilhar conteúdos através de plugins (Facebook, Google+1, Twitter, etc.)
Os conteúdos nas nossas páginas podem ser partilhados de acordo com os regulamentos
da proteção dos dados nas redes sociais como no Facebook, Twitter e Google+.
Se o utilizador tiver sessão iniciada numa rede social, ao utilizar os botões das redes
sociais do Facebook, Google+1, Twitter, etc. surge uma janela de informações onde o
utilizador pode confirmar o texto antes de o enviar.
Os nossos utilizadores podem partilhar os conteúdos dessa página de acordo com os
regulamentos da proteção dos dados nas redes sociais, sem que sejam criados perfis de
navegação completos pelos operadores das redes sociais.
Google+ plugin
As nossas páginas utilizam funções da Google+. O operador é a Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Recolha e divulgação das informações: Com a ajuda do botão Google+, pode divulgar
informações a nível mundial. Através do botão Google+, pode obter juntamente com
outros utilizadores conteúdos personalizados da Google e dos nossos parceiros. A Google

armazenará as informações às quais deu um +1 pelo conteúdo, bem como informações
sobre a página a que acedeu clicando em +1. O seu +1 pode ser considerado como uma
recomendação, juntamente com o seu nome de perfil e foto em serviços do Google, tal
como em resultados de pesquisa ou no seu perfil da Google, ou noutros locais em
websites e anúncios na Internet.
A Google regista informações sobre o seu +1 em atividades para melhorar os serviços da
Google para si e para outros. Para usar o botão Google+, vai precisar de um perfil Google
globalmente visível, público, o qual deve conter, pelo menos, o nome escolhido para o
perfil. Esse nome é usado em todos os serviços da Google. Em alguns casos, este nome
pode substituir um nome diferente que utilizou aquando da partilha de conteúdo com a
sua conta Google. A identidade do seu perfil Google pode ser exibida aos utilizadores que
conhecem o seu email ou outras informações de identificação que possua.
Utilização da informação recolhida: Além das utilizações acima mencionadas, utilizamos
as informações fornecidas por si de acordo com a política de privacidade aplicável da
Google. A Google publica estatísticas agrupadas sobre as atividades +1 do utilizador,
fornecendo-as ao utilizador e ao parceiro, bem como ao divulgador, anunciante ou a
websites relacionados.
5. Plugins e ferramentas
Google Web Fonts
Esta página utiliza as chamadas Web Fonts para a apresentação uniforme de tipos de
letra que são disponibilizadas pela Google. Ao aceder a uma página, o seu browser
carrega as Web Fonts necessárias no cache do seu browser para poder apresentar
corretamente textos e tipos de letra.
Para este efeito, o browser que utilizar tem de se conectar aos servidores da Google.
Deste modo, a Google toma conhecimento de que através do seu endereço IP acedeu ao
nosso website. A utilização da Google Web Fonts efetua-se no interesse de uma
apresentação uniforme e apelativa das nossas ofertas online. Isto representa um
interesse legítimo de acordo com o artigo 6, número 1, alínea f do RGPD.
Se o seu browser não suportar Web Fonts, é utilizado um tipo de letra padrão do seu
computador.
Para obter mais informações sobre a Google Web Fonts, consulte
https://developers.google.com/fonts/faq e a política de privacidade da Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Esta página utiliza através de uma API o serviço de mapas da Google Maps. O operador é
a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Para utilizar as funções da Google, é necessário gravar o seu endereço IP. Essas
informações são normalmente transmitidas para um servidor da Google nos Estados
Unidos e lá armazenadas. O fornecedor desta página não tem influência desta
transferência de dados.
A utilização da Google Maps efetua-se no interesse da apresentação apelativa das nossas
ofertas online e uma fácil pesquisabilidade dos locais por nós indicados no website. Isto
representa um interesse legítimo de acordo com o artigo 6, número 1, alínea f do RGPD.
Para mais informações sobre o processamento dos dados do utilizador, consulte a
política de privacidade da Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Para a integração e exibição de conteúdos vídeo, este website utiliza plugins do YouTube.
O operador deste portal de vídeo é o YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Ao exibir um vídeo, estabelece, deste modo, uma ligação através do plugin
do YouTube com os servidores do YouTube. O YouTube toma assim conhecimento de que
acedeu à página. O YouTube pode atribuir o seu comportamento a nível de navegação na
Internet diretamente ao seu perfil pessoal. A utilização do YouTube efetua-se no
interesse de uma apresentação apelativa das nossas ofertas online. Isto representa um
interesse legítimo de acordo com o artigo 6, número 1, alínea f do RGPD.
Pode consultar mais detalhes relativamente ao tratamento dos dados do utilizador na
política de privacidade do YouTube e, através de um clique na hiperligação, também
comunica obviamente à YouTube a sua proveniência.
6. Mais informações e contactos
Se tiver dúvidas sobre o tema “Proteção de dados”, não hesite em contactar-nos. Pode
obter o endereço de contacto no nosso aviso legal.

