1. Kort om personvern
Generell informasjon
Den følgende informasjonen gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine
personopplysninger når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle de
opplysningene som kan brukes til å identifisere deg personlig. Du finner utførlig
informasjon om personvern i den personvernerklæringen som er oppført under denne
teksten.
Datainnsamling på nettstedet vårt
Hvem er ansvarlig for innsamling av data på dette nettstedet?
Databehandlingen på dette nettstedet foretas av operatøren av nettstedet.
Kontaktopplysningene for denne personen finnes i informasjonen for dette nettstedet.
Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?
For det første samles personopplysningene dine inn ved at du gir dem til oss. Det kan for
eksempel gjelde opplysninger som du angir i et kontaktskjema.
Andre opplysninger hentes automatisk inn av våre IT-systemer når du besøker nettstedet.
Det gjelder først og fremst tekniske opplysninger (f.eks. om nettleser, operativsystem
eller klokkeslett for besøket). Innsamlingen av disse opplysningene skjer automatisk så
snart du kommer inn på nettstedet vårt.
Hva bruker vi opplysningene dine til?
En del av opplysningene samles inn for å gi en feilfri klargjøring av nettstedet. Andre
opplysninger kan benyttes til analyse av din atferd som bruker.
Hvilke rettigheter har du når det gjelder personopplysningene dine?
Du har når som helst rett til å få informasjon om opphavet til, mottakerne av og formålet
med de lagrede personopplysningene dine uten å betale for det. Du har dessuten rett til å
få korrigert, sperret eller slettet disse opplysningene. Du kan når som helst ta kontakt
med oss via adressen som finnes i angivelsene om nettstedet, for å få svar på dette og
andre spørsmål om personvern. I tillegg har du rett til å klage til den relevante
tilsynsmyndigheten.

Analyseverktøy og andre verktøy som tilhører tredjepartsleverandører
Ved besøk på nettstedet vårt kan surfeatferden din vurderes statistisk. Det skjer først og
fremst i forbindelse med informasjonskapsler og via såkalte analyseprogrammer.
Analysen av din surfeatferd skjer som regel anonymt; surfeatferden kan ikke spores
tilbake til deg. Du kan protestere mot denne analysen eller hindre den ved ikke å bruke
bestemte verktøy. Du finner detaljer om dette i vår personvernerklæring under
overskriften “Tredjepartsmoduler og analyseverktøy”.
Du kan protestere mot denne analysen. I denne personvernerklæringen vil du få
informasjon om hvordan du kan protestere.
2. Generelle og obligatoriske opplysninger
Personvern
Operatøren av disse sidene tar oppgaven med å beskytte dine personopplysninger svært
alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og i samsvar med de gjeldende
forskriftene for databeskyttelse samt denne personvernerklæringen.
Når du bruker dette nettstedet, samles det inn forskjellige personopplysninger.
Personopplysninger er alle de opplysningene som kan brukes til å identifisere deg
personlig. Den nedenstående personvernerklæringen forteller hvilke opplysninger vi
samler inn, og hva vi bruker dem til. Den sier også hvordan dette skjer og hva formålet er.
Vi gjør også oppmerksom på at dataoverføringen på Internett (f.eks. ved kommunikasjon
via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene uten innblanding
av tredjeparter er ikke mulig.
Informasjon om ansvarlig sted
Det ansvarlige stedet for databehandlingen på dette nettstedet er:
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle –
Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefon: 06131-144 73-0
Telefaks: 06131-231675
E-post: archiv@kabarett.de

Det ansvarlige stedet er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med
andre bestemmer formålene med og metodene for behandling av personopplysningene
(f.eks. navn, e-postadresser osv.).
Tilbakekalling av ditt samtykke til behandling av personopplysninger
Mange databehandlingsprosesser kan bare finne sted med ditt uttrykkelige samtykke. Du
kan når som helst tilbakekalle et samtykke som allerede er gitt. For å gjøre det er det nok
å sende en uformell melding til oss på e-post. Det rettslige grunnlaget for den
databehandlingen som fant sted før tilbakekallingen, berøres ikke av tilbakekallingen.
Rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten
Ved brudd på personvernreglene har den berørte personen rett til å klage til den
ansvarlige tilsynsmyndigheten. Den ansvarlige tilsynsmyndigheten for spørsmål om
databeskyttelse er databeskyttelsesombudet i den tyske delstaten der virksomheten vår
har sitt kontor. En liste over databeskyttelsesombud og kontaktopplysningene for disse
fås via følgende lenke:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Rett til dataoverføring
Du eller en tredjepart har rett til å få utlevert opplysninger som vi har samlet inn på
grunnlag av ditt samtykke, eller som vi behandler automatisk for å oppfylle en kontrakt.
Dette skal skje i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du krever direkte overføring av
opplysningene til en annen ansvarlig person, vil dette bare skje hvis det er teknisk mulig.
SSL- eller TLS-koding
Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av fortrolig innhold, for eksempel
bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som operatør av nettstedet, benytter
vi oss av koding av opplysninger i form av SSL- eller TLS-koding. En kodet forbindelse kan
gjenkjennes ved at adresselinjen i nettleseren skifter fra “http://” til “https://” og på
låssymbolet i feltet til nettleseren.
Når SSL- eller TLS-koding er aktivert, kan opplysningene som du sender til oss, ikke leses
av andre.

Informasj0n, sperring, sletting
I henhold til de gjeldende rettslige bestemmelsene har du til enhver rett til å få gratis
informasjon om de personopplysningene som er lagret om deg, om opphavet til dem,
mottakerne av dem samt formålet med databehandlingen og eventuelt rett til å kreve at
disse opplysningene skal korrigeres, sperres eller slettes. Du kan når som helst kontakte
oss på den adressen som finnes i angivelsene om nettstedet, for å få mer informasjon om
dette samt om andre spørsmål i forbindelse med personopplysninger.
Ingen e-postreklame
Nettstedet har plikt til å oppgi ulike kontaktopplysninger, men disse vil ikke bli brukt til å
sende deg reklame og informasjonsmateriale som du ikke uttrykkelig har bedt om.
Operatøren av nettstedet forbeholder seg uttrykkelig retten til å gå rettens vei ved
tilsending av uoppfordret reklame, f.eks. via søplepost.
3. Innsamling av personopplysninger på nettstedet vårt
Informasjonskapsler
Internett-sidene buker delvis såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler gjør ingen
skade på datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler gjør tilbudet
vårt mer brukervennlig, mer effektivt og sikrere. Informasjonskapsler er små tekstfiler
som legges igjen på datamaskinen, og som nettleseren lagrer.
De fleste av de informasjonskapslene vi bruker, er såkalte “øktkapsler”. De slettes
automatisk etter at besøket ditt avsluttes. Andre informasjonskapsler forblir lagret på
datamaskinen din inntil du sletter dem selv. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for
oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.
Du kan stille inn nettleseren din slik at du varsles om at det legges igjen
informasjonskapsler, og at informasjonskapsler bare tillates fra gang til gang, at du
godtar informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt sett ikke godtar dem, samt
at informasjonskapslene slettes automatisk når nettleseren lukkes. Hvis du deaktiverer
informasjonskapslene, kan det hende at funksjonaliteten på dette nettstedet begrenses.
Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske
kommunikasjonsprosessen eller for å klargjøre viss funksjoner som du ønsker (f.eks.
funksjon for handlekurv), lagres på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1, bokstav f i EUs
personvernforordning. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse av å lagre
informasjonskapsler for å sikre en teknisk feilfri og optimalisert klargjøring av tjenestene

sine. Hvis det lagres andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler for å analysere
din surfeatferd), vil de bli omtalt i denne personvernerklæringen.
Loggfiler
Leverandøren av sidene samler inn og lagrer automatisk opplysninger i såkalte loggfiler,
som din nettleser automatisk formidler til oss. Dette gjelder:
· nettlesertype og -versjon
· anvendt operativsystem
· henvisnings-URL
· vertsmaskinen som ønsker tilgang
· klokkeslett for forespørsel til serveren
· IP-adresse
Det foretas ingen sammenstilling av disse dataene med andre datakilder.
Grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6, paragraf 1, bokstav b i EUs
personvernforordning, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for
å iverksette tiltak før det inngås en kontrakt.
Kontaktskjema
Hvis du henvender deg til oss med en forespørsel via et kontaktskjema, blir
opplysningene dine fra spørreskjemaet, inkludert de kontaktopplysningene du har angitt
der, lagret hos oss for å kunne behandle forespørselen og for å kunne besvare eventuelle
tilleggsspørsmål. Disse opplysningene blir ikke videreformidlet uten ditt samtykke.
Behandlingen av de opplysingene som er tastet inn i kontaktskjemaet, skjer dermed
utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6, paragraf 1, bokstav a i EUs
personvernforordning). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket. For å gjøre det
er det nok å sende en uformell melding til oss på e-post. Det rettslige grunnlaget for den
databehandlingen som fant sted før tilbakekallingen, berøres ikke av tilbakekallingen.
Opplysningene som er tastet inn i kontaktskjemaet, blir hos oss til du krever at de skal
slettes, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller til formålet med datalagringen

bortfaller (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske rettslige
bestemmelser – særlig oppbevaringsfrister – berøres ikke.
Behandling av data (kunde- og kontraktdata)
Vi innhenter, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad de er nødvendige
for begrunnelse, innholdsmessig utforming eller endring av rettslige forhold (lagerdata).
Dette skjer på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1, bokstav b i EUs personvernforordning,
som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for å iverksette tiltak før
det inngås en kontrakt. Personopplysninger som gjelder bruk av våre sider på Internett
(bruksdata), blir bare innhentet, behandlet og benyttet i den grad dette er nødvendig for
å gjøre det mulig for den besøkende å ta i bruk eller betale for tjenesten.
De innhentede kundedataene blir slettet etter at tjenesten er utført eller
forretningsforbindelsen avsluttet. Lovbestemte oppbevaringsfrister berøres ikke.
4. Sosiale medier
Deling av innhold via plug-ins (tilkoblinger) (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
I samsvar med reglene for databeskyttelse kan innholdet på våre sider deles på sosiale
nettverk som Facebook, Twitter eller Google+.
Hvis brukeren er registrert på et av de sosiale nettverkene, vil det ved bruk av de sosiale
knappene til Facebook, Google+1, Twitter & Co. vises et informasjonsvindu der brukeren
kan bekrefte teksten før den sendes av gårde.
Brukerne våre kan i samsvar med reglene for databeskyttelse dele innholdet på denne
siden i sosiale nettverk uten at operatøren av nettverkene oppretter komplette
surfeprofiler.
Google+ plug-in
Sidene våre benytter funksjoner fra Google+. Tilbyderen er Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Innhenting og videreformidling av opplysninger: Ved hjelp av Google+-knappene kan du
publisere opplysninger over hele verden. Via Google+-knappen får du og andre brukere
persontilpasset innhold fra Google og våre partnere. Google lagrer både informasjon som
du har gitt til innhold +1, og informasjon om siden som du har sett ved å klikke på +1. Dine
+1-aktiviteter kan – som informasjon sammen med ditt profilnavn og bilde – integreres i

tjenestene til Google, f.eks. i søkeresultatene eller i din Google-profil, eller på andre
steder på nettsider og i annonser på Internett.
Google registrerer opplysninger via dine aktiviteter på +1 for å forbedre Googles tjenester
for deg og andre. For å kunne bruke Google+-knappen trenger du en globalt synlig,
offentlig Google-profil som minst må inneholde det navnet som er valgt for profilen.
Dette navnet blir brukt i alle tjenestene til Google. I mange tilfeller kan dette navnet også
erstatte et annet navn som du har brukt når du har delt innhold via din Google-konto.
Identiteten til din Google-profil kan vises til brukere som kjenner din e-postadresse, eller
som har andre opplysninger som kan identifisere deg.
Bruk av de innhentede opplysningene: I tillegg til de ovennevnte formålene blir de
opplysningene som du har gitt, brukt i samsvar med de gjeldende bestemmelsene om
databeskyttelse for Google. Google publiserer kanskje samlede statistikker om brukernes
+1-aktiviteter eller videreformidler disse til brukere og partnere, for eksempel utgivere,
annonsører eller tilknyttede nettsteder.
5. Plug-ins og verktøy
Google Web Fonts
For å få en enhetlig skrifttype bruker denne siden såkalte Web Fonts (nettfonter), som
stilles til rådighet av Google. Når du går inn på en side, lagrer nettleseren de påkrevde
nettfontene i minnet for å vise tekster og skrifttyper korrekt.
For å gjøre dette må den nettleseren som du bruker, opprette forbindelse med serverne
til Google. På denne måten vil Google vite at du fikk tilgang til vårt nettsted ble via din IPadresse. Bruken av Google Web Fonts skjer for å sikre en enhetlig og tiltalende
presentasjon av våre Internett-tilbud. Dette er en berettiget interesse i henhold til artikkel
6, paragraf 1, bokstav f i EUs personvernforordning.
Hvis nettleseren din ikke støtter nettfonter, bruker datamaskinen din en standard
skrifttype.
Du finner mer informasjon om Google Web Fonts under
https://developers.google.com/fonts/faq og i personvernerklæringen til Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Via en API (et programmeringsgrensesnitt) benytter denne siden karttjenesten Google
Maps. Tilbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA.
For å kunne benytte funksjonen til Google Maps må IP-adressen din lagres. Disse
opplysningene blir som regel overført av Google til en server i USA, der de blir lagret.
Tilbyderen av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.
Google Maps brukes for å få en tiltalende presentasjon av våre Internett-tilbud og for
enkelt å finne stedsnavn som er angitt på nettstedet vårt. Dette er en berettiget interesse
i henhold til artikkel 6, paragraf 1, bokstav f i EUs personvernforordning.
Du finner mer informasjon om hvordan brukerdata benyttes i personvernerklæringen til
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Av hensyn til integrasjon og fremstilling av videoinnhold bruker dette nettstedet plug-ins
til YouTube. Tilbyderen av videoportalen er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Når du laster inn en video og dermed en tilknyttet plug-in til YouTube,
opprettes det en forbindelse til serverne til YouTube. På denne måten får YouTube vite
om nedlastingen. YouTube kan tilordne din surfeatferd direkte til din personlige profil.
YouTube brukes for å få en tiltalende presentasjon av våre Internett-tilbud og for enkelt å
finne stedsnavn som er angitt på nettstedet vårt. Dette er en berettiget interesse i
henhold til artikkel 6, paragraf 1, bokstav f i EUs personvernforordning.
Du finner detaljer om hvordan brukerdata benyttes i personvernerklæringen til YouTube,
og ved et klikk på lenken forteller du naturligvis YouTube også hvor du kommer fra.
6. Flere opplysninger og kontakter
Hvis du har flere spørsmål om personvern, må du gjerne ta kontakt med oss. Du finner
kontaktadressen i de obligatoriske opplysningene om nettstedet.

