1. Bir bakışta veri koruma
Genel bilgiler
Aşağıdaki bilgiler Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde kişisel bilgileriniz ile neler yapıldığı
hakkında size kısaca bir genel bakış sunacaktır. Kişisel bilgiler kişisel olarak
tanımlanabileceğiniz tüm bilgilerdir. Veri korumaya yönelik ayrıntılı bilgileri bu metin
altında yer alan veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.
Web sayfamızda verilerin toplanması
Bu Web sayfasında verilerin toplanmasından kim sorumludur?
Bu Web sayfasında verilerin işleme alınması Web sayfası operatörü tarafından gerçekleşir.
İletişim bilgilerini bu Web sayfasının hakkımızda bölümünden edinebilirsiniz.
Bilgilerinizi nasıl topluyoruz?
Bilgileriniz bir açıdan bize bildiriminiz sonucunda toplanır. Bunlar örneğin iletişim formuna
girmiş olduğunuz bilgilerdir.
Diğer veriler otomatik olarak Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde IT sistemleri tarafından
toplanır. Bunlar özellikle teknik bilgilerden oluşur (örn. İnternet tarayıcısı, İşletim sistemi
veya sayfanın görüntülenme saati). Bu bilgilerin toplanması Web sayfamıza girdiğinizde
otomatik gerçekleşir.
Bilgilerinizi ne için kullanıyoruz?
Bu bilgilerin bir kısmı Web sayfasının hatasız hazırlanmasını sağlamak için toplanır. Diğer
bilgiler kullanıcı hareketlerinizin analizi için kullanılır.
Bilgileriniz bazında hangi haklara sahipsiniz?
Kaydedilen kişisel bilgilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında sınırsız bilgi edinme
hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu bilgilerin doğrulanmasını, bloke edilmesini veya silinmesini
talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin korunması konusuna yönelik bilgi edinmek
istediğiniz diğer hususlarda her zaman hakkımızda altında belirtilen adresten bize
ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yetkili denetim otoritesine şikayet sunma hakkınız da
mevcuttur.
Analiz araçları ve üçüncü sunucuların araçları

Web sayfamızı ziyaretinizde gezinme hareketiniz istatistik olarak değerlendirilir. Bu
özellikle çerezlerle ve analiz programları ile gerçekleşir. Gezinme hareketinizin analizi
temelde anonim gerçekleşir; Gezinme hareketiniz sizin kimliğinize erişilmesine olanak
sağlamaz. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak önleyebilirsiniz. Buna
yönelik ayrıntıları “Üçüncü modüller ve analiz araçları” başlığı altında yer alan veri koruma
beyanımızdan edinebilirsiniz.
Bu analize itiraz edebilirsiniz. İtiraz olanakları hakkında sizi bu veri koruma beyanında
bilgilendireceğiz.
2. Genel notlar ve yükümlülük bilgileri
Veri koruma
Bu sayfaların işleticileri kişisel bilgilerinizin korunmasını çok önemsiyor. Kişisel bilgilerinizi
gizlilik içinde ve geçerli yasal veri koruma kaideleri aynı zamanda bu veri koruma beyanına
uygun işleme alıyoruz.
Bu Web sayfasını kullandığınızda çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel bilgiler kişisel
olarak tanımlanabileceğiniz bilgilerdir. Mevcut veri koruma beyanı hangi verileri
topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Bunun nasıl ve hangi amaç
doğrultusunda gerçekleştiği de açıklanmaktadır.
İnternet dahilinde veri aktarımının (örn. E-posta ile iletişimde) güvenlik boşluklarının
görülebileceği hususunda bilgilendirmek istiyoruz. Verileri herhangi bir boşluk olmadan
üçüncü kişilerin erişimine karşı korunması mümkün değildir.
Sorumlu birime yönelik bilgilendirme
Bu Web sayfasında verilerin işleme alınmasından sorumlu birim:
Alman Kabare Arşivi
– Şirket adresi Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefon 06131-144 73-0
Faks 06131-231675
E-posta: archiv@kabarett.de
Sorumlu birim, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işleme alınmasının
amacına ve araçlarına karar veren, tek başına veya başkalarıyla birlikte hareket eden
gerçek veya tüzel kişidir.

Verilerin işleme alınmasına yönelik sunulan onayın iptali
Çok sayıda veri işleme süreçleri sadece tarafınızdan ayrıntılı onay alındıktan sonra
mümkündür. Vermiş olduğunuz onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için e-posta
aracılığıyla formsuz bir bildirimin tarafımıza erişmesi yeterlidir. Onayın iptal edildiği tarihe
kadar gerçekleşen veri işlemleri bundan etkilenmez.
Yetkili denetim otoritesine şikayet hakkı
Verileri korunma hakkına yönelik ihlallerde yetkili denetim otoritesine şikayet sunma hakkı
mevcuttur. Veri koruma konularında yetkili denetim otoritesi, şirketimizin yerleşik olduğu
federal devletin devlet veri koruma yetkilisidir. Veri koruma otoritelerinin aynı zamanda
iletişim bilgilerinin yer aldığı liste aşağıdaki linkten edinilebilir:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Veri aktarılabilirlik hakkı
Sizin onayınız temelinde veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi kapsamında işleme
aldığımız verileri tarafınıza veya bir üçüncü tarafa standart, makine tarafından okunabilir
bir formatta teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumluya
doğrudan aktarılmasını talep etmeniz halinde bu sadece teknik açıdan mümkün olduğu
sürece gerçekleşecektir.
SSL ya da TLS şifrelemeleri
Bu sayfa güvenlik nedenlerinden ve sayfa işletmecisi olarak tarafımıza gönderdiğiniz
örneğin siparişler veya başvurular gibi gizli içeriklerin aktarılmasını korumak amacıyla bir
SSL ya da TLS şifrelemesi kullanmaktadır. Gizli bağlantıyı tarayıcınızın adres satırı “http://”
konumundan “https://” konumuna değiştiğinde ve tarayıcı satırınızda kilit sembolü
gözüktüğünde fark edebilirsiniz.
SSL ya da TLS şifrelemesi etkin olduğunda tarafımıza ilettiğiniz veriler üçüncü kişiler
tarafından okunamaz.

Bilgi edinme, bloke, silme
Geçerli yasal koşullar kapsamında kaydedilen kişisel bilgileriniz, kaynağı ve alıcısı ve
verilerin işleme alınma amacı hakkında bilgi edinme ve gerektiğinde bu bilgileri

doğrulatma, bloke etme veya sildirme hakkına sahipsiniz. Kişisel bilgilerin korunması
konusuna yönelik bilgi edinmek istediğiniz diğer hususlarda her zaman hakkımızda altında
belirtilen adresten bize ulaşabilirsiniz.
Tanıtım maillerine karşı itiraz
Hakkımızda yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim bilgilerinin özellikle talep
edilmeyen tanıtım ve bilgilendirme materyallerinin gönderimi için kullanılmasına iş bu
yazıyla itiraz edilmektedir. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-posta gönderimi
durumunda, örneğin gereksiz e-posta yoluyla, yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.
3. Web sayfamızda verilerin toplanması
Çerezler
İnternet sayfaları kısmen çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınızda hasarlara neden olmaz
ve virüsler içermez. Çerezler, tekliflerimizi kullanımı kolay, etkili ve daha güvenli kılmaya
hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınıza kaydedilen ve tarayıcınızın kaydettiği küçük metin
dosyalarıdır.
Tarafımızdan kullanılan çerezlerin geneli “Oturum çerezleridir”. Ziyaretinizin sonunda
otomatik silinirler. Diğer çerezler siz silinceye kadar nihai cihazınızda kayıtlı kalırlar. Bu
çerezler bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tekrar tanımamızda bize yardımcı olurlar.
Tarayıcınızı, çerezlerin kaydedildiğinden bilgilendirileceğiniz ve çerezlere sadece istisnai
durumlarda izin vereceğiniz, belirli durumlar veya genel olarak çerezlerin kabulünü kabul
etmeyeceğiniz aynı zamanda tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin otomatik silineceği
şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu Web sayfasının
işlevselliği sınırlandırılabilir.
Elektronik iletişim sürecinin uygulanması veya belirli, tarafınızdan istenilen işlevlerin hazır
edilmesine yönelik gerekli çerezler (örn. ürün sepeti fonksiyonu) DSGVO Mad.6
Par. 1 f temeli baz alınarak kaydedilir. Web sayfası operatörü hizmetlerinin teknik açıdan
hatasız ve iyileştirilmiş sunumu için çerezlerin kaydedilmesinden meşru çıkara sahiptir.
Diğer çerezler (örn. gezinme hareketinizi analiz etmeye yönelik çerezler) kaydedildiği
sürece bunlar bu veri koruma beyanında özel olarak işleme alınacaktır.
Sunucu günlük dosyaları
Sayfaların sağlayıcıları tarayıcınızın otomatik olarak tarafımıza aktardığı bilgileri otomatik
olarak toplar ve günlük dosyalarına kaydeder. Bunlar:

· Tarayıcı tipi ve tarayıcı versiyonu
· kullanılan işletim sistemi
· Referans URL
· Erişim sağlayan bilgisayarın sunucu adı
· Sunucu başvurusu saati
· IP adresi
Bu bilgiler ile diğer veri kaynakları arasında bir bağlantı kurulmaz.
Bir sözleşmenin koşullarını veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek üzere verilerin
işleme alınmasına izin veren DSGVO Mad. 6 Par. 1 b Verilerin işleme alınması temel
ilkesidir.
İletişim formu
İletişim formu ile tarafımıza başvurduğunuzda başvuru formunda yer alan bilgileriniz ve
tarafınızdan girilen iletişim bilgileriniz başvurunuzu işleme almak ve tarafımıza
yöneltilecek bağlantılı soruları cevaplamak için kaydedilecektir. Bu bilgiler tarafınızdan
onay alınmadan iletilmeyecektir.
İletişim formuna girilen bilgilerin işleme alınması böylelikle sadece onayınız temelinde
gerçekleşir (DSGVO Mad.6 Par. 1 a). Vermiş olduğunuz onayı her zaman iptal edebilirsiniz.
Bunun için e-posta aracılığıyla formsuz bir bildirimin tarafımıza erişmesi yeterlidir. Onayın
iptal edildiği tarihe kadar gerçekleşen veri süreçlerinin uygunluğu bundan etkilenmez.
Tarafınızdan iletişim formuna girilen bilgiler silmemizi tarafımızdan talep edinceye, kayıt
onayınızı iptal edinceye veya verilerin kaydedilme amacı iptal oluncaya (örn. Başvuru
işlemleriniz sonlandırıldığında) kadar bizde saklı kalır. Zorunlu yasal koşulları - özellikle
muhafaza süreleri - bundan etkilenmez.
Verilerin işleme alınması (Müşteriler ve sözleşme bilgileri)
Kişisel bilgileri sadece yasal ilişkilerin nedenlerini açıklamak, içerikleri yapılandırmak veya
değiştirmek için gerekli oldukları sürece topluyor, işleme alıyor ve kullanıyoruz (Kaynak
bilgiler). Bu, bir sözleşmenin koşullarını veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek
üzere verilerin işleme alınmasına izin veren DSGVO Mad. 6 Par. 1 b temel ilkesi
doğrultusunda gerçekleşir. İnternet sayfalarımızı kullanmaya yönelik kişisel bilgileri

(Kullanım verileri) sadece kullanıcıya hizmetleri kullanmayı mümkün kılmak veya iptal
etmek amacıyla topluyor, işleme alıyor ve kullanıyoruz.
Toplanan müşteri bilgileri görevin veya iş ilişkisinin sona ermesinin ardından silinir. Yasal
saklama süreleri bundan muaftır.
4. Sosyal Medyalar
İçerikler eklentiler üzerinden paylaşılır (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
Sayfalarımızın içerikleri verilerin korunmasına uygun olarak Facebook, Twitter veya
Google+ gibi sosyal ağlarda paylaşılabilir.
Kullanıcı sosyal ağlardan birine kayıtlı ise Facebook, Google+1, Twitter & Co. Sosyal
butonunun kullanımında kullanıcının gönderim için onaylayabileceği bir bilgi penceresi
açılır.
Kullanıcılarımız bu sayfanın içeriklerini ağların operatörleri tarafından komple arama
profilleri düzenlenmeden veri koruma koşullarına uygun olarak sosyal ağlarda paylaşabilir.
Google+ Eklentisi
Sayfalarımız Google+ fonksiyonlarını kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.
Bilgilerin toplanması ve aktarılması: Google+ butonunun yardımıyla bilgileri dünya çapında
yayınlayabilirsiniz. Google+ butonu üzerinden siz ve diğer kullanıcılar Google ve
ortaklarımızın özel içeriklerini temin eder. Google içerik +1 için sunduğunuz bilgileri aynı
zamanda +1 tıkladığınızda görüntülenen sayfa bilgilerini de kaydeder. + 1’leriniz, Google
hizmetlerinde arama sonuçlarında veya Google profilinizdeki profil adınız ve fotoğrafınızın
yanında veya diğer web sitelerinde ve reklamlarda görünebilir.
Google, Google hizmetlerinizi sizin ve diğerleri için daha iyi kılabilmek için +1 aktivitelerinizi
kaydeder. Google+ butonunu kullanabilmek için dünya çapında görünen, en azından profil
için seçilen adın yer aldığı açık bir Google profili gereklidir. Bu isim tüm Google
hizmetlerinde kullanılır. Bazı durumlarda bu isim Google hesabınız üzerinden içerik
paylaşımlarında kullandığınız başka bir isim ile değişebilir. Google profilinizin kimliği Eposta adresinizi bilen veya diğer şahsınıza ait diğer kimlik bilgilerine sahip kullanıcılar
tarafından görüntülenebilir.
Toplanan bilgilerin kullanımı: Açıklanan kullanım amaçlarının yanı sıra tarafınızdan sunulan
bilgiler geçerli Google veri koruma koşulları doğrultusunda kullanılabilir. Google toplanan

olası istatistikleri kullanıcının +1- aktiviteleri üzerinden yayınlar ya da bunları yayınlayıcılar,
reklam verenler veya diğer bağlantılı Web siteleri gibi kullanıcılara ve ortaklara iletir.
5. Eklentiler ve araçlar
Google Web Fonts
Bu sayfa yazı türlerinin tek bir birim halinde sunumu için Google tarafından sunulan Web
Fontlarını kullanır. Bir sayfa görüntülendiğinde, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru
görüntülemek için gerekli Web Fonts (yazı tiplerini) tarayıcınızı ön belleğine yükler.
Bu amaç doğrultusunda tarafınızdan kullanılan tarayıcının Google sunucularına bağlantı
kurması gerekir. Bu sayede Google IP adresiniz üzerinden Web sayfamızın görüntülendiği
bilgisini elde eder. Google Web Fonts kullanımı Online tekliflerimizin birimsel ve hitap edici
yapıda sunulması amacıyla gerçekleşir. Bu DSGVO Mad. 6 Par. 1 f uyarınca meşru çıkar
hakkını kapsar.
Tarayıcınız Web Fonts uygulamasını desteklemediğinde bilgisayarınızdan bir standart yazı
tipi kullanılır.
Google Web Fonts hakkında diğer bilgileri https://developers.google.com/fonts/faq
adresinde ve Google veri koruma beyanında bulabilirsiniz:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Bu sayfa bir API üzerinden Google Maps harita hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.
Google Maps fonksiyonlarını kullanmak için IP adresinizin kaydedilmesi gereklidir. Bu
bilgiler temelde ABD’deki Google sunucularına aktarılacak ve burada saklanacaktır. Bu
sayfa sunucusu verilerin aktarılmasında herhangi bir etki hakkına sahip değildir.
Google Maps kullanımı Online tekliflerimizin uygun yapıda sunulmasına ve tarafımızdan
Web sayfasında belirtilen adreslerin kolay bulunması kapsamında gerçekleşir. Bu DSGVO
Mad. 6 Par. 1 f uyarınca meşru çıkar hakkını kapsar.
Kullanıcı bilgilerinin işleme alınmasına yönelik daha fazla bilgiyi Google veri koruma
beyanından edinebilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube

Video içeriklerinin entegrasyonu ve sunumu için bu Web sitesi YouTube eklentileri kullanır.
Video portalının sağlayıcısı YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir.
Bir video ve bununla bağlantılı YouTube eklentisi görüntülendiğinde YouTube
sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube görüntüleme hakkında bilgi elde eder.
YouTube arama tercihlerinizi doğrudan kişisel profilinizi ekleyebilir. YouTube kullanımı
Online tekliflerimizin hitap edici yapıda sunulması amacıyla gerçekleşir. Bu DSGVO Mad. 6
Par. 1 f uyarınca meşru çıkar hakkını kapsar.
Kullanıcı verilerinin kullanımına yönelik ayrıntıları YouTube veri koruma beyanında bulabilir
ve linke tıklayarak YouTube’a talebin nereden geldiğinizi de bildirebilirsiniz.
6. Diğer bilgiler ve iletişim adresleri
“Veri koruma” konusuna yönelik bilgi edinmek istediğiniz hususlar mevcutsa bizimle
iletişime geçmenizi rica ederiz. İletişim adresini hakkımızda kategorisinde bulabilirsiniz.

