1. Stručný přehled ochrany osobních údajů
Všeobecná upozornění
Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními
údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na základě
kterých je možné Vás osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany
osobních údajů najdete v Prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.
Zadávání údajů na našich webových stránkách
Kdo je zodpovědný za evidenci údajů na této webové stránce?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí náš provozovatel webových
stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži těchto internetových stránek.
Jak evidujeme Vaše údaje?
Vaše údaje jsou evidovány jednak tak, že nám je sdělíte. V tomto případě se může jednat
např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Jiné údaje evidují automaticky při návštěvě našich stránek naše IT systémy. Jedná se
především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, provozní systém nebo doba
vyvolání stránek) Evidence těchto údajů se provádí automaticky, jakmile vstoupíte na
naše webové stránky.
K čemu používáme Vaše údaje?
Část těchto údajů se zaznamenává, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových
stránek. Jiné údaje se mohou použít k analýze Vašeho uživatelského chování.
Jaká práva máte ohledně svých údajů?
Máte právo kdykoliv obdržet bezplatně informace o původu, příjemci a účelu Vašich
uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo
vymazání svých údajů. S dotazy týkajícími se tématu ochrany osobních údajů se na nás
můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo si stěžovat
u příslušného dozorového úřadu.
Nástroje analýzy a nástroje třetí strany

Při návštěvě našich webových stránek může být Váš způsob surfování statisticky
vyhodnoceno. To se děje především pomocí cookies a takzvaných analytických programů.
Analýza Vašeho způsobu surfování probíhá zpravidla anonymně; způsob surfování nelze
přiřadit k Vaší osobě. Můžete této analýze odporovat nebo ji při nepoužívání určitých
nástrojů zabránit. Bližší údaje najdete v našem Prohlášení o ochraně údajů pod nadpisem
„Moduly třetích stran a analytické nástroje“.
Můžete této analýze odporovat. O možnostech odporu Vás informujeme v tomto
Prohlášení o ochraně údajů.
2. Všeobecná upozornění a povinné informace
Ochrana dat
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně.
Zacházíme s Vašimi osobními údaji důvěrně a podle zákonných předpisů o ochraně
osobních údajů a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně údajů.
Když tyto webové stránky používáte, zaznamenávají se různé osobní údaje. Osobní údaje
jsou údaje, na základě kterých je možné Vás osobně identifikovat. Toto Prohlášení o
ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje zaznamenáváme a k čemu je používáme. Vysvětluje
také, jak a za jakým účelem se tak děje.
Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může
vykazovat nedostatečné zabezpečení. Stoprocentní ochrana dat před přístupem třetí
strany není možná.
Upozornění ohledně správce
Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:
Deutsches Kabarettarchiv
– pobočka Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefon +49(0)6131-144 73-0
Telefax +49(0)6131-231675
E-mail archiv@kabarett.de
Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje
o účelu zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu ke zpracování údajů
Mnohé procesy zpracování osobních údajů jsou možné jen s Vaším výslovným souhlasem.
Můžete svůj již udělený souhlas kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete e-mailem
neformální sdělení. Zákonnost zpracování údajů, která proběhne až do odvolání, zůstává
tímto odvoláním nedotčena.
Právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení práva na ochranu osobních údajů máte právo si stěžovat u příslušného
dozorového úřadu. Příslušný dozorový úřad ohledně otázek týkajících se ochrany údajů je
zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů té spolkové země, ve které má Váš podnik
sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů je uveden pod následujícím
odkazem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo si nechat vydat údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění
smlouvy automaticky zpracováváme, pro vlastní osobu nebo třetí stranu v běžném,
strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému správci, provede
je to jen tehdy, pokud je to technicky možné.
Šifrování SSL příp. TLS
Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů,
jako například objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli stránek posíláte,
šifrování SSL příp. TLS. Šifrované spojení rozpoznáte podle toho, že v řádce adresy se
změní “http://” na “https://” a v řádce prohlížeče se objeví symbol zámku.
Když je šifrování SSL příp. TLS aktivováno, nemůže si údaje, které nám posíláte, přečíst
žádná třetí osoba.

Informace, zablokování, vymazání
Máte v rámci platných zákonných ustanovení kdykoliv právo na bezplatnou informaci o
svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemce stejně jako účelu zpracování
údajů a příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. S dotazy

týkajícími se tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené
v tiráži.
Odmítnutí reklamních e-mailů
Použití kontaktních dat zveřejněných v rámci povinnosti tiráže k zasílání reklamy
a informačních materiálů, které nebyly výlučně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zaslání
reklamních materiálu, například v podobě e-mailových spamů.
3. Zadávání údajů na našich webových stránkách
Cookies
Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem
počítači žádné škody a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka lépe
odpovídala požadavkům uživatele, byla efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou textové
soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč.
Většina cookies, které používáme, jsou takzvané “session cookies”. Na konci Vaší
návštěvy budou automaticky vymazány. Jiné cookies zůstanou na Vašem koncovém
přístroji uloženy, dokud je nesmažete, Tyto cookies nám umožňují , že opět poznáme Váš
prohlížeč při příští návštěvě.
Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni, cookies
byly povoleny pouze v jednotlivých případech, povolení cookies pro určité případy bylo
všeobecně vyloučeno a při uzavření prohlížeče byly cookies automaticky vymazány. Při
deaktivaci cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.
Cookies, které jsou nutné k provedení elektronického komunikačního procesu nebo k
poskytnutí určitých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou
uloženy na základě čl. 6 odst. 1 , písm. f GDPR.
Poskytovatel webových stránek má oprávněný zájem na uložení cookies z důvodu
technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají
jiné cookies (např. cookies k analýze Vašeho způsobu surfování), jsou zmíněny v tomto
Prohlášení o ochraně údajů zvlášť.
Server - logovací soubory
Poskytovatel stránek eviduje a ukládá automaticky informace do tzv. server - logovacích
souborů, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. To jsou:

· typ prohlížeče a verze prohlížeče
· používaný provozní systém
· referer URL
· hostitel přistupujícího počítače
· doba dotazu na server
· IP adresa
Ke spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování
údajů ke splnění předsmluvních opatření.
Kontaktní formulář
Když nám pošlete dotaz přes kontaktní formulář, Vaše údaje z kontaktního formuláře se
včetně kontaktních údajů, které tam zadáte z důvodu zpracování dotazu a pro případ
následných dotazů u nás uloží. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále.
Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři se tak provádí výlučně na základě
Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
Stačí, když nám zašlete e-mailem neformální sdělení. Zákonnost zpracování údajů, která
proběhne až do odvolání, zůstává tímto odvoláním nedotčena.
Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete,
abychom je smazali, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo účel uložení údajů
neodpadne (např. po uzavřeném zpracování Vašeho dotazu). Závazná zákonná
ustanovení – zvláště lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.
Zpracování údajů (zákazníci a smluvní údaje)
Evidujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pokud jsou nutné pro zdůvodnění,
obsahové vypracování nebo změnu právního vztahu (údaje o stavu). To probíhá na
základě čl. 6, odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů ke splnění
předsmluvních opatření. Osobní údaje o využití našich internetových stránek (uživatelské
údaje) evidujeme, zpracováváme a používáme pouze pokud je to nutné, abychom
uživateli využití našich stránek umožnili nebo vyúčtovali.

Tyto evidované zákaznické údaje se po uzavření smlouvy nebo ukončení obchodního
vztahu smažou. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.
4. Sociální media
Sdílení obsahů přes pluginy (Facebook, Google+1, Twitter apod.)
Obsahy na našich stránkách lze v souladu s ochranou údajů sdílet na sociálních sítích jako
Facebook, Twitter oder Google+.
Pokud je uživatel přihlášen v jedné ze sociálních sítích, objeví se při použití tlačítka
Facebook, Google+1, Twitter informační okénko, ve kterém může uživatel potvrdit text
před odesláním.
Naši uživatelé mohou obsah této stránky sdílet v souladu s ochranou údajů, aniž by
provozovatel sítí vyhotovil kompletní profil surfování.
Plugin Google+
Naše stránky používají funkce Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Evidence a předávání informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete zveřejnit informace na
celém světě. Pomocí tlačítka Google+ obdržíte Vy a jiní uživatelé personalizované obsahy
Googlu a našich partnerů. Google ukládá jednak informace, které jste pro obsah +1 zadali,
ale také informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na +1 prohlédli. Vaše +1 mohou být
zobrazeny jako upozornění společně s Vaším jménem profilu a Vaší fotografií ve službách
Googlu, jako například ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem profilu na Googlu, nebo
na jiných místech na webových stránkách a zobrazení na internetu.
Google zaznamenává informace o Vašich +1 aktivitách, aby bylo možno služby Google pro
Vás i jiné vylepšit. Abyste mohli použít tlačítko Google+, potřebujete celosvětově
viditelný, veřejný profil na Googlu, který musí obsahovat minimálně jméno zvolené pro
profil. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto
jméno nahradit také jiné jméno, které jste při sdílení obsahů přes svůj Google účet použili.
Je možné zobrazit uživatelům identitu Vašeho profilu na Googlu, kteří znají Vaši emailovou adresu nebo mají k dispozici Vaše jiné identifikující informace.
Použití zaznamenaných informací: Kromě výše vysvětlených účelů použití se použijí
informace, které jste dali k dispozici podle platných ustanovení o ochraně osobních údajů
společnosti Google. Google zveřejňuje možná shrnuté statistiky o +1 aktivitách uživatelů,

příp. je předává uživatelům a partnerům dále, jako například na Publisher, inzerenty nebo
propojené webové stránky.
5. Pluginy a nástroje
Google Web Fonts
Tato stránka používá pro jednotné znázornění písma takzvané webová písma, která
poskytuje Google. Při vyvolání stránky nahrává Váš prohlížeč nutná webová písma do
paměti prohlížeče, aby bylo možné texty a druhy písem správně zobrazit.
Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte , spojit se servery Googlu. Tím získá
Google informace o tom, že přes Vaši IP adresu byly vyvolány naše stránky. Použití Google
Web Fonts probíhá v zájmu jednotného a upraveného znázornění našich internetových
nabídek. To znamená oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR.
Pokud Váš prohlížeč Web Fonts nepodporuje, použije se standardní písmo Vašeho
počítače.
Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq
a v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Tato stránka používá přes API službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
K použití funkcí Google Maps je nutné, abyste uložili svou IP adresu. Tyto informace se
zpravidla předávají na server Google v USA a tam se uloží. Poskytovatel této stránky nemá
žádný vliv na tento přenos údajů.
Používání Google Maps probíhá v zájmu vhodného znázornění našich internetových
nabídek a z důvodu snadného vyhledávání míst uvedených na našich webových
stránkách. To znamená oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR.
Další informace o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně údajů
společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube

Pro integraci a znázornění obsahů videí používají tyto webové stránky pluginy YouTube.
Poskytovatelem videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA. Při vyvolání videa a s tím spojeného pluginu YouTube se vytvoří spojení k serverům
YouTube. YouTube se tak dozví o vyvolání. YouTube může vaše surfování přiřadit přímo k
Vašemu osobnímu profilu. Použití YouTube probíhá v zájmu vhodného znázornění našich
internetových nabídek. To znamená oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. f
GDPR.
Podrobné údaje o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně údajů
společnosti YouTube a kliknutím na odkaz sdělíte YouTube také samozřejmě, odkud
pocházíte.
6. Další informace a kontakty
Pokud máte další dotazy k tématu „Ochrana údajů“, kontaktujte nás, prosím. Kontaktní
adresu najdete v naší tiráži.

