1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä
Yleiset ohjeet
Seuraavat ohjeet antavat helpon yleiskuvan siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun
vierailet verkkosivustollamme. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joista sinut
voidaan tunnistaa. Tietosuojaa käsittelevät yksityiskohtaiset tiedot löytyvät
tietosuojaselosteesta tämän tekstin jälkeen.
Tietojen keruu verkkosivustollamme
Kuka vastaa tietojen keruusta tällä verkkosivustolla?
Tämän verkkosivuston tietoja käsittelee verkkosivuston omistaja. Sivuston omistajan
yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivuston julkaisutiedoista.
Miten tietojasi kerätään?
Tiedonkeruu tapahtuu osittain siten, että sinä luovutat meille tietoja. Tällöin kyse voi olla
esim. tiedoista, jotka syötät yhteydenottolomakkeessa.
IT-järjestelmämme kerää automaattisesti muut tiedot vieraillessasi verkkosivustolla. Näitä
tietoja ovat ennen kaikkea tekniset tiedot (esim. internetselain, käyttöjärjestelmä tai
sivustovierailun kellonaika). Tietojen kerääminen tapahtuu automaattisesti heti, kun
siirryt sivustollemme.
Mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi?
Osa tiedoista kerätään, jotta voimme taata verkkosivustomme virheetön toiminta. Muita
tietoja voidaan hyödyntää käyttäjän toiminnan analysoimiseksi.
Mitä oikeuksia sinulla on koskien tietojasi?
Sinulla on oikeus saada milloin tahansa ja maksutta tiedot tallennettujen henkilötietojesi
lähteestä, vastaanottajasta ja keruun tarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia
näiden tietojen oikaisua, estämistä ja poistamista. Näistä ja muista tietosuojaa koskevista
kysymyksistä saat meiltä tietoa milloin tahansa ottamalla yhteyttä julkaisutiedoissa
annettuun osoitteeseen. Lisäksi sinulla on valitusoikeus valvontaviranomaiselle.
Analyysityökalut ja kolmansien osapuolien työkalut

Vieraillessasi sivustollamme voidaan selailukäyttäytymistäsi analysoida tilastollisesti. Tämä
tapahtuu ennen kaikkea evästeitä sekä niin kutsuttuja analyysiohjelmia käyttäen.
Selailukäyttäytymisesi analysointi tapahtuu yleensä anonyymisti, jolloin käyttäytymistä ei
voida yhdistää sinuun. Voit vastustaa tätä analyysiä tai voit estää sen siten, että et käytä
tiettyjä työkaluja. Yksityiskohdat löytyvät tietosuojaselosteestamme otsikon ”Kolmansien
osapuolien moduulit ja analyysityökalut” alta.
Voit estää tämän analyysin. Tiedot estomahdollisuuksista löytyvät tästä
tietosuojaselosteesta.
2. Yleiset ohjeet ja pakolliset tiedot
Tietosuoja
Näiden verkkosivujen omistaja ottaa henkilötietosi erittäin vakavasti. Käsittelemme
henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisiä tietosuojamääräyksiä sekä tätä
tietosuojaselostetta vastaavasti.
Sinusta kerätään erilaisia henkilötietoja, kun käytät tätä verkkosivustoa. Henkilötiedot
ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, mitä
tietoja keräämme ja mihin tietoja käytetään. Selosteesta käy myös ilmi, miten ja mitä
tarkoitusta varten tämä tapahtuu.
Huomautamme, että internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestit)
saattaa ilmetä turva-aukkoja. Tietojen aukoton suojaaminen kolmansien osapuolten
pääsyä vastaan ei ole mahdollista.
Rekisterinpitäjän tiedot
Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä on:
Deutsches Kabarettarchiv
– Toimipaikka –
Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Puhelin: +49 6131-144 73-0
Faksi: +49 6131-231675
S-posti: archiv@kabarett.de
Rekisterinpitäjä on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka päättää yksin tai yhdessä
muiden kanssa henkilötietojen (esim. nimi, sähköpostiosoite jne.) käsittelyn tarkoituksista
ja menetelmistä.

Henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruutus
Monet tietojenkäsittelytoimenpiteet ovat mahdollisia vain nimenomaisella
suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää
epämuodollinen ilmoitus meille sähköpostitse. Peruutus ei koske ennen peruutusta
tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuutta.
Valitusoikeus vastaavalle valvontaviranomaiselle
Mikäli tietosuojaoikeudellisia väärinkäytöksiä ilmenee, on rekisteröidyllä oikeus valittaa
vastaavalle valvontaviranomaiselle. Vastaava valvontaviranomainen
tietosuojaoikeudellisissa kysymyksissä on sen osavaltion tietosuojavaltuutettu, jossa
yrityksemme toimipaikka sijaitsee. Tietosuojavaltuutettujen luettelo sekä heidän
yhteystietonsa löytyvät seuraavasta linkistä:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Tietojen siirto-oikeus
Sinulla on oikeus vaatia tietoja, joita käsittelemme suostumukseesi tai sopimuksen
toimeenpanoon perustuen, joko itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneellisesti
luettavassa muodossa. Mikäli vaadit tietojen siirtämistä suoraan toiselle
rekisterinpitäjälle, tapahtuu tämä vain, mikäli se on teknisesti mahdollista.
SSL- tai TLS-salaus
Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä sekä luottamuksellisten
tietojen siirtämistä varten, kuten esim. lähettämiesi tilausten ja tiedustelujen yhteydessä.
Salatun yhteyden tunnistat siitä, että selaimen osoiterivin teksti ”http://” muuttuu
muotoon ”https://” ja selainrivilläsi näkyy lukkosymboli.
Mikäli SSL- tai TLS-salaus on aktivoituna, ei kolmas osapuoli voi lukea tietoja, jotka
toimitat meille.

Tietojen saanti, esto ja poisto
Sinulla on voimassa olevien lakisääteisten määräysten puitteissa oikeus saada milloin
tahansa ja maksuttomasti tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden lähteestä ja
vastaanottajasta sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja tarvitt. oikeus korjata, estää tai

poistaa nämä tiedot. Tästä ja muista henkilötietoja koskevista kysymyksistä voit saada
meiltä tietoa milloin tahansa ottamalla yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen.
Mainossähköpostien kieltäminen
Täten kiellämme lähettämästä mainoksia julkaisutiedoissa annettuihin yhteystietoihin,
mikäli mainoksia ei erillisesti pyydetä. Sivuston omistaja nimenomaisesti pidättää
oikeuden oikeudellisiin toimenpiteisiin, mikäli omistajalle toimitetaan mainoksia, esim.
roskapostin välityksellä.
3. Tietojen keruu verkkosivustollamme
Evästeet
Verkkosivustot käyttävät osittain niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet eivät vahingoita
tietokonettasi eikä niissä ole viruksia. Evästeitä käytetään tekemään tarjonnastamme
käyttäjäystävällisempää, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa tietokoneellesi.
Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin kutsuttuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan
automaattisesti vierailusi päätyttyä. Muut evästeet pysyvät laitteellasi tallennettuina,
kunnes poistat ne itse. Nämä evästeet mahdollistavat meille selaimesi tunnistamisen
seuraavalla vierailulla.
Voit asettaa selaimesi siten, että saat tiedon evästeiden tallentamisesta ja sallia evästeet
vain yksittäistapauksessa, hyväksyä evästeet tietyissä tapauksissa tai estää evästeet
yleisesti sekä aktivoida evästeiden automaattinen poisto, kun suljet selaimen. Evästeiden
deaktivointi saattaa rajoittaa tämän verkkosivuston toimintaa.
Evästeet, joita tarvitaan sähköiseen tiedonsiirtoon tai tiettyjen, haluamiesi toimintojen
käyttöön (esim. ostoskoritoiminto), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan
1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivun omistajalla on oikeutettu etu evästeiden
tallentamiseen teknisesti virheettömien ja optimoitujen palvelujen tarjoamiseksi. Mikäli
muita evästeitä (esim. evästeet selailukäyttäytymisen analysointiin) tallennetaan,
käsitellään niitä erillisesti tässä tietosuojaselosteessa.
Palvelimen lokitiedot
Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja nk. palvelimen lokitietoihin, jotka
selaimesi toimittaa meille automaattisesti. Näitä ovat:
selaintyyppi ja selainversio

käyttöjärjestelmä
viittaajan URL-osoite
sivustoa selaavan tietokoneen verkkoaseman nimi
palvelinpyynnön kellonaika
IP-osoite.
Näitä tietoja ei liitetä muihin tietolähteisiin.
Tietojenkäsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan 1 kohtaan b
alakohtaan, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen toimeenpanemiseksi tai
esisopimuksellisia toimenpiteitä varten.
Yhteydenottolomake
Mikäli toimitat meille tiedustelun yhteydenottolomakkeella, tallennamme
yhteydenottolomakkeessa olevat tietosi, mukaan lukien antamasi yhteystiedot
tiedustelun käsittelemiseksi ja mahdollisia lisätiedusteluja varten. Emme luovuta näitä
tietoja ilman lupaasi eteenpäin.
Yhteydenottolomakkeessa annettujen tietojen käsittely tapahtuu täten ainoastaan
suostumuksesi perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artikla, 1 kohta, a alakohta). Voit
peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää epämuodollinen ilmoitus
meille sähköpostitse. Peruutus ei koske ennen peruutusta tapahtuneen tietojenkäsittelyn
laillisuutta.
Yhteydenottolomakkeessa antamasi tiedot pysyvät hallussamme, kunnes vaadit niiden
poistamista, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen ja tietojen tallentamisen
tarkoitus raukeaa (esim. tiedustelun käsittely päättyy). Tämä ei päde pakottaviin
lakisääteisiin määräyksiin – erityisesti säilytysaikoihin.
Tietojenkäsittely (asiakas- ja sopimustiedot)
Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain, mikäli niitä vaaditaan
oikeussuhteen perustamiseen, sen sisällön muodostamiseen tai muuttamiseen
(kantatiedot). Tämä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan 1 kohtaan b
alakohtaan, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen toimeenpanemiseksi tai
esisopimuksellisia toimenpiteitä varten. Keräämme, käsittelemme ja käytämme

verkkosivustomme käytöstä (käyttötiedot) saatuja henkilötietoja vain, mikäli niitä
tarvitaan mahdollistamaan ja selvittämään palvelujen käyttö vierailijalle.
Kerätyt asiakastiedot poistetaan toimeksiannon tai liikesuhteen päättymisen jälkeen.
Tämä ei päde lakisääteisiin säilytysaikoihin.
4. Sosiaalinen media
Sisällön jakamien liitännäisten avulla (Facebook, Google+1, Twitter jne.)
Sivustomme sisältöä voidaan jakaa tietosuoja-asetuksen mukaisesti sosiaalisissa
medioissa, joita ovat esim. Facebook, Twitter tai Google+.
Mikäli käyttäjä on sisäänkirjautuneena johonkin sosiaaliseen mediaan, ilmestyy sosiaalisen
median, esim. Facebook, Google+1, Twitter jne., painiketta napsautettaessa tietoikkuna,
jossa käyttäjä voi vahvistaa tekstin ennen lähettämistä.
Käyttäjämme voivat jakaa tämän sivuston sisältöä tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman,
että sosiaalisen median palveluntarjoaja laatii käyttäjästä kokonaisen käyttäjäprofiilin.
Google+-liitännäinen
Verkkosivustomme käyttää Google+-toimintoja. Palvelun tarjoaja on Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Tietojen keruu ja luovuttaminen: Google+-toimintopainikkeella voit julkaista tietoja
maailmanlaajuisesti. Google+-toimintopainikkeen avulla sinä ja muut käyttäjät saatte
personoitua sisältöä Googlelta ja yhteistyökumppaneiltamme. Google tallentaa sekä
tietoa, jonka olet merkinnyt +1-sisällöksi, että myös tietoa sivuista, joita olet tarkastellut
+1-painiketta napsauttamalla. +1-tietojasi voidaan näyttää Google-palveluissa yhdessä
profiilinimesi ja valokuvasi kanssa, kuten esim. hakutuloksissa tai Google-profiilissasi, tai
muualla internetissä verkkosivustoilla tai ilmoituksissa.
Google kirjaa ylös tiedot +1-toiminnastasi parantaakseen Google-palvelujaan sinulle ja
muille. Voidaksesi käyttää Google+-toimintopainiketta, tarvitset maailmanlaajuisesti
näkyvän, julkisen Google-profiilin, jossa on oltava vähintään profiilille valitsemasi nimi.
Tätä nimeä käytetään kaikissa Google-palveluissa. Joissakin tilanteissa tämä nimi
saatetaan korvata toisella nimellä, jota olet käyttänyt jakaessasi sisältöä Google-tilisi
kautta. Google-profiilisi identiteetti voidaan näyttää käyttäjille, jotka tuntevat
sähköpostiosoitteesi tai joilla on muuta sinut yksilöivää tietoa.

Kerättyjen tietojen käyttö: Yllä eriteltyjen käyttötarkoitusten lisäksi antamiasi tietoja
käytetään voimassaolevien Googlen tietosuojamääräysten mukaisesti. Google julkaisee
mahdollisesti tilastollisia yhteenvetoja käyttäjien +1-toiminnasta tai luovuttaa niitä
käyttäjille tai yhteistyökumppaneille, kuten julkaisijoille, mainostajille tai liittyviin
verkkosivustoihin.
5. Selainliitännäiset ja työkalut
Google-fontit
Tämä sivusto käyttää Googlen tarjoamia niin kutsuttuja Google Fonts -kirjasimia. Kun sivu
avataan, lataa selaimesi tarvittavat Google-fontit selaimen välimuistista näyttääkseen
tekstit ja fontit oikein.
Tätä tarkoitusta varten käyttämäsi selaimen on otettava yhteyttä Googlen palvelimiin.
Tällöin Google saa tiedon siitä, että verkkosivustomme on avattu IP-osoitteestasi.
Google-fontteja käytetään, jotta verkkosivustomme ilme olisi yhtenäinen ja miellyttävä.
Tämä on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
Mikäli selaimesi ei tue Google-fontteja, käytetään tietokoneesi vakiofonttia.
Lisätietoja Google-fonteista löytyy osoitteesta https://developers.google.com/fonts/faq ja
Googlen tietosuojaselosteesta: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps -karttapalvelu
Tämä sivusto käyttää API-rajapintaa hyödyntäen Google Maps -karttapalvelua. Palvelun
tarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Maps -karttapalvelun toimintojen käyttämistä varten on tarpeellista tallentaa IPosoitteesi. Tämä tieto lähetetään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimelle
Yhdysvalloissa. Tämän sivun tarjoaja ei voi vaikuttaa tähän tietojensiirtoon.
Google Maps -karttapalvelua käytetään luomaan verkkosivustostamme miellyttävä ja
helpottamaan sivustollamme annettujen sijaintien löytymistä. Tämä on oikeutettu etu
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löytyy Googlen tietosuojaselityksestä:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube

Tämä verkkosivuston käyttää videosisältöjen integrointiin ja esittämiseen YouTubeliitännäisiä. Videoportaalin tarjoaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Kun avaat videon ja siihen kuuluvan YouTube-liitännäisen, luodaan yhteys
YouTube-palvelimille. YouTube saa näin tietää videon esittämisestä. YouTube pystyy
liittämään selailukäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. YouTubea
käytetään, jotta verkkosivustomme ilme olisi yhtenäinen ja miellyttävä. Tämä on
oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
Yksityiskohtaista tietoa käyttäjätietojen käsittelystä löydät YouTuben
tietosuojaselityksestä, ja linkkiä napsauttamalla ilmoitat tietenkin myös miltä sivustolta
tulet.
6. Lisätietoja ja yhteystiedot
Mikäli sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä. Yhteystiedot
löytyvät julkaisutiedoistamme.

