1. Защитата на данните накратко
Общи указания
Долните указания ще Ви представят в опростен вид какво се случва с личните Ви
данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, които могат
да бъдат отнесени лично към Вас. Подробна информация по темата за защитата на
данните ще откриете в Декларацията за защита на данните, изложена под този текст.
Събиране на данни на нашия уебсайт
Кой отговаря за събирането на данни на този уебсайт
Обработването на данни на този уебсайт се извършва от собственика на уебсайта.
Данните за връзка с него ще откриете в полето „За нас“ на този уебсайт.
Как събираме личните Ви данни
Част от личните Ви данни получаваме директно от Вас. Тук става дума например за
данните, които посочвате във формуляр за връзка.
Други данни IT системите ни събират автоматично при Ваше посещение на уебсайта.
Тези данни представляват предимно техническа информация (напр. интернет
браузър, операционна система и час на посещение на страницата). Събирането им се
извършва автоматично в момента, в който влезете в нашия уебсайт.
За какво използваме личните Ви данни
Част от данните събираме, за да гарантираме безпроблемното предоставяне на
уебсайта. Други данни могат да се използват за анализ на потребителското Ви
поведение.
Какви права имате по отношение на личните си данни
Имате право по всяко време да получите безплатна информация за произхода,
получателя/ите и целта на съхраняваните от нас Ваши лични данни. Наред с това
имате право да изискате тези данни да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. По
този и други въпроси, свързани с темата за защитата на данните, можете да се
обръщате към нас по всяко време на адреса, посочен в полето „За нас“. Освен
всичко друго, имате право и да подадете оплаквате до компетентния надзорен
орган.

Инструменти за анализ и инструменти на други доставчици
Възможно е при посещение на нашия уебсайт ние да извършим статистическа оценка
на поведението Ви в интернет. Това става най-вече с помощта на „бисквитки“ и с
т.нар. програми за анализ. Принципно анализът на поведението Ви в интернет е
анонимизиран; поведението Ви не може да бъде съпоставено с личността Ви.
Можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите, като прекъснете
използването на определени инструменти. Подробности за това ще откриете в
Декларацията ни за защита на данните и по-точно в раздел „Модули на трети страни
и инструменти за анализ”.
Можете да възразите срещу този анализ. В Декларацията за защита на данните ще
Ви информираме за възможностите за възражение.
2. Общи указания и задължителна информация
Защита на данните
Собствениците на тези страници се отнасят изключително сериозно към защитата на
личните Ви данни. Третираме свързаните с Вас данни като конфиденциални в
съответствие със законодателството по отношение на защитата на данните и с тази
Декларация за защита на данните.
Когато ползвате този уебсайт, ние събираме разнообразни лични данни. Лични данни
са данните, които могат да бъдат отнесени лично към Вас. В настоящата Декларация
за защита на данните се обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. В
нея се описва и как се извършва това и с каква цел.
Имайте предвид, че при пренасяне на данни в интернет (напр. при комуникация по
имейл) е възможно да възникнат пропуски в сигурността. Абсолютната защита от
посегателства от трети лица е невъзможна.
Указания относно администратора на лични данни
Администраторът, отговарящ за обработването на данни на този уебсайт, е:
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
тел.: 06131-144 73-0
факс: 06131-231675

имейл: archiv@kabarett.de
Администратор на лични данни е физическото или юридическо лице, което взема
еднолични или колективни решения относно целите и средствата за обработване на
лични данни (напр. имена, електронни адреси и др.).
Оттегляне на съгласието Ви за обработване на данни
Голяма част от процеса по обработване на данни е възможен само с изрично
съгласие от Ваша страна. Можете по всяко време да оттеглите дадено вече съгласие.
За това стига имейл със свободен текст до нас. Оттеглянето не засяга легитимността
на обработването, извършено до момента на оттеглянето.
Право на жалба до компетентния надзорен орган
В случай на нарушение на закона за защита на личните данни засегнатото лице има
право на жалба до компетентния надзорен орган. Органът, компетентен по
въпросите, свързани със защитата на данните, е надзорният орган по защита на
данните на федералната провинция, в която се намира седалището на нашето
предприятие. Списък на надзорните органи по защита на данните и начините за
връзка с тях можете да откриете на следния линк:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Право на преносимост на данните
Имате право да поискате пренасяне на данните, които сме обработили автоматично
след съгласие от Ваша страна или при изпълнение на договор, към себе си или към
трети лица в машинночетим формат. Ако изискате пряко пренасяне на данните към
друг администратор на лични данни, това ще стане единствено при условие че е
технически възможно.
SSL/TLS криптиране
С оглед на безопасността и с цел защита при пренасянето на поверително
съдържание, напр. поръчки или запитвания, които изпращате до нас като
собственици на тази страница, страницата използва SSL/TLS криптиране. Ще познаете
криптираната връзка по това, че адресната лента на браузъра се променя от http:// на
https:// и на лентата на браузъра се появява символ „катинар“.
Когато SSL/TLS криптирането е активирано, данните, които ни предоставяте, не
могат да бъдат прочетени от трети лица.

Информация, блокиране, изтриване
Съгласно действащото законодателство имате право по всяко време да получите
безплатна информация за съхранените от нас Ваши лични данни, за техния произход
и получател(и) и за целта, за която се обработват. Евентуално имате право на
корекция, блокиране или изтриване на тези данни. По този и други въпроси по темата
за личните данни можете да обръщате към нас по всяко време на адреса, посочен в
полето „За нас“.
Възражение срещу рекламни имейли
С него Вие възразявате срещу използването на данните за връзка, публикувани по
силата на законовото задължение, с цел изпращане на реклами и информационни
материали, които не сте заявили изрично. Собствениците на страниците си запазват
правото на съдебни мерки в случай на нежелано разпращане на рекламна
информация, напр. чрез спам.
3. Събиране на лични данни на нашия уебсайт
„Бисквитки“
Интернет страниците използват т. нар. „бисквитки“. „Бисквитките“ не вредят на
Вашия компютър и не съдържат вируси. Те имат за цел да направят услугите ни полесни за ползване, по-ефективни и по-безопасни. „Бисквитките“ представляват малки
текстови файлове, които се свалят на Вашия компютър и които Вашият браузър
съхранява.
Повечето от използваните от нас „бисквитки“ са т. нар. session cookies. Те се
изтриват автоматично след приключване на посещението Ви. Други бисквитки се
съхраняват на Вашето потребителско устройство, докато не ги изтриете. Те ни
позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение.
Можете така да настроите браузъра си, че да получавате уведомления за свалянето
на „бисквитки“, да разрешавате „бисквитки“ в отделни случаи, да блокирате
„бисквитките“ в конкретни ситуации или завинаги и да изтривате „бисквитките“
автоматично при затваряне на браузъра. Деактивирането на „бисквитките“ може да
ограничи функциите на този уебсайт.

„Бисквитките“, които са необходими за провеждане на електронна комуникация или
за предоставяне на определени функции, заявени от Вас самите (напр. кошница), се
запазват по силата на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Собственикът на уебсайта има
законен интерес от запазването на „бисквитки“ с цел технически безпроблемно и
оптимизирано предоставяне на своите услуги. В случай на запазване на „бисквитки“
(напр. на такива за анализ на поведението Ви в интернет) те ще бъдат разгледани
отделно в настоящата Декларация за защита на данните.
Log файлове
Собственикът на страниците автоматично събира и запазва данни в т.нар log
файлове, които ни се предоставят от Вашия браузър. Става дума за данни за:
· вида и версията на браузъра
· ползваната операционна система
· URL, от който е осъществен достъпът
· името на достъпващия компютър
· часа на запитване от сървъра
· IP адреса
Не се извършва съпоставяне на тази данни с данни от други източници.
За правна основа за обработването на данни се счита чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД,
който позволява обработването на данни с цел изпълнение на договор или на
преддоговорни мерки.
Формуляр за връзка
Ако подадете запитване към нас чрез формуляра за връзка, Вашите данни от
формуляра, включително посочените от Вас данни за връзка, се запазват при нас с
цел обработване на запитването и на евентуални последващи въпроси. Не
предоставяме тези данни на трети лица без Вашето съгласие.
Следователно обработването на данните, посочени във формуляра за връзка, става
единствено въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД). Можете да
оттеглите това съгласие по всяко време. За това стига имейл със свободен текст до

нас. Оттеглянето не засяга легитимността на обработването, извършено до момента
на оттеглянето.
Данните, които сте попълнили във формуляра за връзка, остават при нас, докато не
поискате от нас да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за тяхното запазване или
целта за запазването на данните Ви не престане да бъде релевантна (напр. след
окончателното обработване на Вашето запитване). Това не засяга императивните
правни норми – в частност сроковете за съхранение.
Обработване на данни (на клиенти и от договори)
Събираме, обработваме и използваме лични данни само ако са ни необходими за
мотивиране, изготвяне на съдържание или промяна в правоотношението (данни за
наличността). Това се извършва по силата на чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, който
позволява обработването на данни с цел изпълнение на договор или на
преддоговорни мерки. Лични данни за потреблението на интернет страниците ни
(данни за потреблението) събираме, обработваме и ползваме само ако това се
налага с цел позволяване ползването на нашите услуги или предоставяне на сметка за
тях.
След приключване на възложението или прекратяване на търговските отношения
събраните от клиента данни се изтриват. Това не засяга законните срокове за
съхранение.
4. Социални медии
Споделяне на съдържания чрез приставки (Facebook, Google+1, Twitter и др.)
Съдържанията на нашите страници могат да се споделят в социални мрежи като
Facebook, Twitter или Google+ при спазване на изискванията за защита на данните.
Ако потребителят е регистриран в някоя от социалните мрежи, при ползване на
бутоните на Facebook, Google+1, Twitter и др. се появява информационен прозорец, в
който потребителят може да прегледа и потвърди текста преди изпращането му.
Нашите потребители могат да споделят съдържанието на тази страница в социалните
мрежи при спазване на изискванията за защита на данните, без собствениците на
мрежите да изготвят пълен профил на сърфирането.
Приставка Google+

Нашите страници използват функции на Google+. Собственик е Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Събиране и споделяне на информация: с помощта на бутона Google+ можете да
публикувате информация по целия свят. Чрез бутона Google+ Вие и други
потребители получавате персонализирано съдържание от Google и от нашите
партньори. Google запазва както информацията, че сте дали +1 на някое съдържание,
така и информация за страницата, която сте прегледали при натискане на +1. Вашите
+1 могат да бъдат показани заедно с профилното Ви име и снимката Ви под формата
на указания в рамките на услугите на Google, например в резултатите от търсенията
или в профила Ви в Google, както и на уебсайтове и в обяви.
Google записва данните за Вашата активност +1, за да подобри услугите, които
предоставя на Вас и на други потребители. За да използвате бутона Google+, се
нуждаете от профил в Google, който да е публичен, да е видим по целия свят и да
съдържа поне избраното за профила име. Това име се използва за всички услуги на
Google. В определени случаи то може да замени друго име, което сте използвали при
споделяне на съдържание чрез сметката си в Google. Идентичността зад Вашия
профил в Google може да бъде разкрита на потребители, които знаят електронния Ви
адрес или разполагат с друга идентифицираща информация за Вас.
Използване на събраната информация: наред с изброените по-горе цели на ползване,
предоставената от Вас информация се използва и в съответствие с действащите
правила на Google за защита на данните. Възможно е Google да публикува обобщени
статистики за дейността +1 на потребителите, както и да предоставя тези статистики
на потребители и партньори като издатели, рекламодатели и свързани уебсайтове.
5. Приставки и инструменти
Google Web Fonts
Тази страница служи само за общ изглед на т. нар. Web Fonts или шрифтовете, които
се предоставят от Google. При отваряне на дадена страница Вашият браузър зарежда
в кеш паметта си нужните Web Fonts, с чиято помощ да покаже правилно текстовете
и шрифтовете.
За тази цел използваният от Вас браузър трябва да осъществи връзка със сървърите
на Google. Ето защо Google получава информация за това, че нашата страница е
отворена от Вашия IP адрес. Ползването на шрифтовете на Google служи за
унифицирано и адекватно представяне на онлайн услугите ни. Това представлява
законен интерес по силата на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

Ако браузърът Ви не поддържа Web Fonts, компютърът Ви използва стандартен
шрифт.
Допълнителна информация за Google Web Fonts ще откриете на
https://developers.google.com/fonts/faq и в Декларация за защита на данните на
Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Тази страница използва Google Maps или картите на Google, като си служи с
приложен програмен интерфейс. Собственик е Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
За да ползвате функциите на Google Maps, е необходимо да запазите IP адреса си.
Принципно тази информация се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се
запазва. Собственикът на тази страница няма влияние върху процеса по прехвърляне
на информация.
Ползването на Google Maps се извършва с цел адекватно представяне на онлайн
услугите ни и лесно откриване на посочените в нашия уебсайт места. Това
представлява законен интерес по силата на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.
Допълнителна информация за третирането на потребителските данни ще откриете в
Декларацията за защита на данните на Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Този уебсайт използва приставки на YouTube с цел интегриране и представяне на
видео съдържание. Собственик на видеопортала е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA. При зареждане на видео, а с това – и на свързаната приставка
на YouTube, се осъществява връзка със сървърите на YouTube. Така YouTube научава
за зареждането на сайта. YouTube може да съпостави поведението Ви при
сърфиране с личния Ви профил. Ползването на YouTube има за цел адекватно
представяне на онлайн услугите ни. Това представлява законен интерес по силата на
чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.
Подробности относно третирането на потребителски данни ще откриете в
Декларацията за защита на данните на YouTube, като при натискане върху линка,
разбира се, съобщавате на YouTube къде се намирате.
6. Допълнителна информация и данни за връзка

Ако имате още въпроси по темата за защитата на данните, не се колебайте да ни
потърсите. Адреса за връзка ще откриете в полето „За нас“.

