1. Oversigt over databeskyttelse
Generelle oplysninger
De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine
personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle data, der
kan identificere dig personligt. Du kan få detaljerede oplysninger om emnet
databeskyttelse i vores nedenstående databeskyttelseserklæring.
Dataopsamling på vores hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataopsamlingen på denne hjemmeside?
Udbyderen af hjemmesiden er ansvarlig for databehandlingen på denne hjemmeside.
Kontaktdata fremgår af kolofonen på denne hjemmeside.
Hvordan indsamler vi dine data?
Dine data indsamles dels ved at du selv meddeler dem til os. Der kan f.eks. være tale om
data, som du indtaster i en kontaktformular.
Andre data registreres automatisk af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det
er især tekniske data (f.eks. internetbrowser, styresystem eller klokkeslæt for
sidevisningen). Disse data registreres automatisk, så snart du tager adgang til vores
hjemmeside.
Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden kan bruges uden fejl. Andre data
kan bruges for at analysere din brugeradfærd.
Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?
Du har til enhver tid ret til omkostningsfrit at få oplyst oprindelsen og modtageren af
samt formålet med dine gemte personoplysninger. Desuden har du ret til at forlange, at
disse data korrigeres, spærres eller slettes. For at gøre det, eller hvis du har andre
spørgsmål om databeskyttelse, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på den
adresse, der er angivet i kolofonen. Ydermere er du klageberettiget over for den
ansvarlige tilsynsmyndighed.
Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepart

Når du besøger vores hjemmeside, kan din adfærd på internettet analyseres statistisk.
Det sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din adfærd
på internettet sker som regel anonym; den kan ikke spores tilbage til dig. Du kan fravælge
denne analyse, eller du kan forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Flere
oplysninger kan du få i vores databeskyttelseserklæring under overskriften
"Tredjepartsmoduler og analyseværktøjer".
Du kan fravælge denne analyse. Denne databeskyttelseserklæring oplyser dig om dine
indsigelsesmuligheder.
2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger
Databeskyttelse
Operatøren af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorlig. Vi
behandler dine personoplysninger fortrolig og i henhold til de lovbefalede
databeskyttelsesforskrifter samt denne databeskyttelseserklæring.
Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger.
Personoplysninger er data, der kan identificere dig personligt. Denne
databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til.
Den forklarer også, hvordan og hvorfor det sker.
Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. email) kan være usikker. Fuld beskyttelse af dine data mod adgang fra tredjepart er ikke
mulig.
Oplysninger om det ansvarlige organ
Det ansvarlige organ for databehandlingen på denne hjemmeside er:
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle –
Neue Universitätsstr. 2
DE-55116 Mainz
Telefon +49 (0)6131 -144 73-0
Telefax +49 (0)6131-231675
E-mail archiv@kabarett.de
Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med
andre beslutter mål og middel for behandlingen af personoplysninger (f.eks. navn, emailadresse e.l.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke om databehandling
Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan
til enhver tid tilbagekalde et tidligere givet samtykke. En uformel meddelelse pr. e-mail til
os er tilstrækkelig. Databehandlingen indtil tilbagekaldelsen forbliver gyldig.
Klageret hos den ansvarlige tilsynsmyndighed
Ved databeskyttelsesretlige krænkelser er den registrerede klageberettiget over for den
ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed ved
databeskyttelsesretlige spørgsmål er den dataansvarlige i den delstatsregering, hvor
vores virksomhed har sit hjemsted. En liste over dataansvarlige samt deres kontaktdata
fremgår af følgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Retten til dataportabilitet
Du eller tredjepart har ret til at modtag de data, som vi behandler automatisk på grundlag
af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, i et gængs, maskinlæsbart format. Hvis du
kræver direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, sker det kun, hvis det er
teknisk muligt.
SSL-/TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, for
eksempel bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som hjemmesideudbyder,
bruger denne side en SSL-/TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kan identificeres ved,
at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og ved hængelåsikonet i din
browserlinje.
Når SSL- / TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, som du sender til os, ikke læses af
tredjepart.

Oplysning, blokering, sletning
Inden for rammerne af lovbestemmelserne har du til enhver tid ret til gratis oplysning om
dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager, formål med
dataregistreringen samt ret til korrektion, blokering eller sletning af dine data. For at gøre

det, eller hvis du har andre spørgsmål om personoplysninger, er du til enhver tid
velkommen til at kontakte os på den adresse, der er angivet i kolofonen.
Indsigelse mod reklamemails
Der gøres hermed indsigelse mod brug af de som et led i kolofonforpligtelsen
offentliggjorte kontaktdata til fremsendelse af ikke udtrykkeligt bestilt reklame og
informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at
tage retslige skridt ved uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. som spam.
3. Dataopsamling på vores hjemmeside
Cookies
Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies forvolder ikke skade på din pc
og indeholder ikke virus. Cookies skal gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og
sikre. Cookies er små tekstfiler, der sættes på din pc og gemmes af din browser.
De fleste af vores cookies er såkaldte session cookies. De slettes automatisk efter dit
besøg. Andre cookies bliver på din pc, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt
for os at genkende din browser, næste gang du besøger os.
Du kan indstille din browser således, at du orienteres, når der sættes cookies, at du kun i
enkelte tilfælde tillader cookies, at du udelukker cookies i særlige tilfælde eller generelt
og at du aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren slukkes. Ved
deaktivering af cookies kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.
Cookies, der er påkrævet for at gennemføre den elektroniske kommunikation eller for at
stille bestemte funktioner til rådighed (f.eks. indkøbskurvsfunktion), gemmes på
grundlag af art. 6,
stk. 1, lit. f GDPR. Hjemmesideudbyderen har en legitim interesse i at gemme cookies, så
der kan stilles teknisk fejlfri og optimerede serviceydelser til rådighed. For så vidt andre
cookies (f.eks. cookies til analyse af din adfærd på internettet) gemmes, omtales de
særskilt i denne databeskyttelseserklæring.
Server-logfiler
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:
· Browsertype og browserversion

· Anvendt styresystem
· Referrer URL
· Computerens hostname
· Klokkeslæt for serverforespørgslen
· IP-adresse
Disse data kobles ikke sammen med andre datakilder.
Grundlag for databehandlingen er art. 6, stk. 1, lit. b GDPR, der tillader behandling af data
for at opfylde en kontrakt eller i forbindelse med kontraktens indgåelse.
Kontaktformular
Hvis du ønsker at sende os en forespørgsel pr. kontaktformular, gemmes dine data fra
formularen inklusive dine indtastede kontaktdata, således at vi kan behandle din
forespørgsel og kontakte dig, hvis vi har yderligere spørgsmål. Vi videregiver ikke disse
data uden dit samtykke.
Behandlingen af de indtastede data i tilmeldingsformularen sker således udelukkende på
grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde
dette samtykke. En uformel meddelelse pr. e-mail til os er tilstrækkelig.
Databehandlingsprocesserne indtil tilbagekaldelsen forbliver gyldige.
De data, som du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du opfordrer os
til at slette dem, tilbagekalder dit samtykke eller indtil formålet for dataopbevaringen
bortfalder (f.eks. efter at behandlingen af din forespørgsel er afsluttet). Vægtige
lovbestemmelser – navnlig opbevaringsfrister – påvirkes ikke.
Behandling af data (kunde- og kontraktdata)
Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger, for så vidt de er påkrævede
for begrundelse, indholdsmæssig udformning eller ændring af retsforholdet (lagerdata).
Dette sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b GDPR, der tillader behandling af data for at
opfylde en kontrakt eller i forbindelse med kontraktens indgåelse. Vi indsamler,
behandler og anvender kun personoplysninger om anvendelse af vores hjemmesider
(brugsdata), for så vidt dette er påkrævet for at muliggøre eller fakturere brugen af
tjenesten for brugeren.

Efter at aftalen er indgået eller efter at forretningsrelationen er ophørt, slettes de
indsamlede kundedata. Lovpligtige opbevaringsfrister forbliver gyldige.
4. Sociale medier
Dele indhold via plugins (Facebook, Google+1, Twitter m.m.)
Indholdet på vores sider kan deles GDPR-kompatibelt på sociale netværk som Facebook,
Twitter eller Google+.
Hvis brugeren er tilmeldt et socialt netværk, vises ved brug af social-knappen fra
Facebook, Google+1, Twitter m.m. et informationsvindue, hvor brugeren kan bekræfte
teksten inden afsendelse.
Vores brugere kan GDPR-kompatibelt dele indholdet på denne side i sociale netværk uden
at udbyderne af netværkene danner komplette surfingprofiler.
Google+ Plugin
Vores sider bruger funktioner fra Google+. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Registrering og videresendelse af oplysninger: Ved hjælp af Google+-knappen kan du
offentliggøre oplysninger i hele verden. Ved at bruge Google+-knappen modtager du og
andre brugere personaliseret indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer både
oplysningen om, at du har givet et indhold en +1-anbefaling, men også oplysninger om
den side, som du besøgte, da du klikkede på +1. Sammen med dit profilnavn og dit foto
kan dine +1-anbefalinger vises på Google-tjenester, f.eks. ved søgeresultater eller i din
Google-profil, eller andre steder på hjemmesider og annoncer på internettet.
Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at kunne forbedre Googles
tjenester for dig og andre. For at kunne bruge Google+-knappen, skal du have en
internationalt synlig, offentlig Google-profil, der som minimum skal indeholde det navn,
der blev valgt til profilen. Dette navn anvendes i alle Google-tjenester. Nogle gang kan
dette navn også erstatte et andet navn, som du har anvendt ved deling af indhold via din
Google-konto. Din Google-profils identitet kan vises til brugere, der kender din emailadresse eller har andre oplysninger om dig, der identificerer dig.
Sådan anvendes de registrerede oplysninger: Ud over de ovennævnte anvendelsesformål
anvendes de oplysninger, som du stiller til rådighed, i henhold til Googles gældende
databeskyttelsesbestemmelser. Google offentliggør eventuelt sammenfattede

statistikker om brugernes +1-aktiviteter eller videregiver disse til brugere og partnere som
forlæggere, annoncører eller forbundne hjemmesider.
5. Plugins og tools
Google Web Fonts
For at kunne vise ensartede skrifttyper, bruger denne side såkaldte webfonte, der stilles
til rådighed af Google. Når en side vises, downloader din browser de påkrævede
webfonte til din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.
Til dette formål skal din browser oprette forbindelse til Googles servere. Således får
Google kendskab til, at der via din IP-adresse er oprettet forbindelse til vores hjemmeside.
Vi bruger Google Web Fonts for at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores
onlinetilbud. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f GDPR.
Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, bruges standardfonte fra din computer.
Flere oplysninger om Google Web Fonts finder du på
https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring på:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Denne side bruger korttjenesten Google Maps via API. Udbyderen er Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
For at kunne bruge Google Maps' funktion, er det påkrævet at gemme din IP-adresse.
Disse oplysninger sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes.
Udbyderen af denne side har ikke indflydelse på denne datatransmission.
Vi bruger Google Maps for at sikre en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for
at du nemt kan finde de placeringer, der er angivet på vores hjemmeside. Dette er en
legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f GDPR.
Flere oplysninger om håndtering af brugeroplysninger finder du i Googles
databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
For at kunne integrere og vise videoer, anvender denne hjemmeside plugins fra YouTube.
Udbyderen af videoportalen er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,

USA. Når en video og således også det forbundne YouTube-plugin hentes, oprettes der en
forbindelse til YouTubes servere. På denne måde får YouTube kendskab til adgangen.
YouTube kan direkte sammenkæde din adfærd på internettet med din personlige profil. Vi
bruger YouTube for at sikre en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette er en
legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f GDPR.
Enkeltheder om håndtering af brugeroplysninger finder du i YouTubes
databeskyttelseserklæring, og ved at klikke på linket meddeler du selvfølgelig også
YouTube, hvor du kommer fra.
6. Supplerende oplysninger og kontakt
Hvis du har flere spørgsmål til emnet databeskyttelse, kontakt os venligst.
Kontaktdataene finder du i vores kolofon.

