1. Protecția datelor pe scurt
Indicații generale
Următoarele indicații vă oferă în mod simplu o imagine de ansamblu asupra a ceea ce se
întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați pagina
noastră web. Datele cu caracter personal sunt toate datele cu ajutorul cărora puteți fi
identificat personal. Informațiile detaliate referitoare la protecția datelor sunt disponibile
în declarația referitoare la protecția datelor, prezentată în acest text.
Înregistrarea datelor pe pagina noastră web
Cine este responsabil pentru înregistrarea datelor pe această pagină web?
Pe această pagină web, datele sunt prelucrate de către administratorul paginii. Datele de
contact ale acestuia sunt indicate în caseta redacțională a acestei pagini web.
Cum vă înregistrăm datele?
Datele dumneavoastră sunt colectate pe de o parte deoarece ni le comunicați
dumneavoastră. Aici poate fi vorba de ex. de datele pe care le introduceți într-un formular
de contact.
Alte date sunt înregistrate automat la vizitarea paginii Web de către sistemele noastre IT.
Acestea sunt mai ales date tehnice (de ex. browser de Internet, sistem de operare sau ora
apelării paginii). Înregistrarea acestor date se efectuează automat, de îndată ce accesați
pagina noastră web.
La ce folosim datele dumneavoastră?
O parte a datelor sunt colectate pentru a putea garanta vizualizarea fără erori a paginii
web. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dumneavoastră ca
utilizator.
Ce drepturi vă revin în legătură cu datele?
Aveți în orice moment dreptul de a primi în mod gratuit informații despre originea,
destinatarii și scopul datelor dumneavoastră cu caracter personal care au fost colectate.
Aveți de asemenea dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date.
În acest sens precum și în legătură cu alte întrebări pe tema Protecția datelor puteți să
luați legătura cu noi în orice moment, la adresa indicată în caseta redacțională. În

continuare aveți dreptul de a depune reclamații la autoritatea de supraveghere
responsabilă.
Instrumente de analiză și instrumente ale ofertanților terți
La vizitarea paginii noastre web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi
evaluat statistic. Aceasta se realizează de regulă prin Cookies și așa numitele programe de
analiză. Analiza comportamentului de navigare se realizează de regulă anonim;
comportamentul de navigare nu poate fi asociat cu dumneavoastră. Puteți refuza această
analiză sau o puteți împiedica neutilizând anumite instrumente. Detalii în acest sens se
găsesc în declarația noastră privind protecția datelor, la titlul “Module terți și instrumente
de analiză”.
Puteți refuza analiza. Despre posibilitățile de refuzare vă vom informa în această
declarație privind protecția datelor.
2. Indicații generale și informații obligatorii
Protecția datelor
Administratorii acestor pagini se ocupă în mod serios de protecția datelor dumneavoastră
cu caracter personal. Tratăm cu confidențialitate datele dumneavoastră cu caracter
personal, în conformitate cu prevederile legale de protecție a datelor și cu prezenta
declarație de protecție a datelor.
Atunci când utilizați această pagină Web sunt colectate diverse date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal sunt datele cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal.
Prezenta declarație privind datele cu caracter personal explică ce date colectăm și pentru
ce le utilizăm. Ea explică de asemenea cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.
Atragem atenția asupra faptului că transmiterea datelor pe Internet (de ex. la
comunicarea prin e-mail) poate prezenta lacune de siguranță. Protecția fără lacune a
datelor înainte de accesarea de către terți nu este posibilă.
Indicație privind organismul responsabil
Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor de pe această pagină Web este:
Deutsches Kabarettarchiv
– Grefier Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz

Telefon 06131-144 73-0
Telefax 06131-231675
E-mail archiv@kabarett.de
Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică având rol de decizie individual
sau colectiv asupra scopului sau mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal
(de ex. nume, adrese de e-mail sau similare).
Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor
Multe procese de prelucrare a datelor sunt posibile doar pe baza consimțământului
dumneavoastră expres. Puteți revoca în orice moment un consimțământ exprimat deja.
Pentru aceasta este suficientă doar o notificare informală pe e-mail. Legitimitatea
prelucrării datelor efectuată până la revocare nu este afectată de revocare.
Dreptul de a depune reclamație la autoritatea de supraveghere competentă
În cazul încălcării prevederilor legale de protecție a datelor, persoana vizată are dreptul
de a depune reclamații la autoritatea de supraveghere responsabilă. Autoritatea
responsabilă de supraveghere în chestiuni de protecția datelor este responsabilul cu
protecția datelor din landul federal în care își are sediul compania noastră. O listă a
responsabililor cu protecția datelor precum și datele lor de contact poate fi consultată la
următorul link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Dreptul la portabilitate a datelor
Aveți dreptul de a solicita înmânarea către dumneavoastră sau către un terț a datelor pe
care le prelucrăm pe baza consimțământului dumneavoastră sau automat în executarea
unui contract, într-un format accesibil, care poate fi citit de computer. În măsura în care
solicitați transmiterea datelor către un alt responsabil, acest lucru se întâmplă doar dacă
este tehnic posibil.
Codare SSL și TLS
Din motive de siguranță și pentru protejarea transferului conținuturilor confidențiale, ca
de exemplu comenzi sau solicitări, pe care ni le trimiteți ca administrator al paginii,
această pagină utilizează o codare SSL resp. TSL. O conexiune codată se recunoaște prin
faptul că rândul de adresă de pe browser se schimbă din “http://” în “https://” iar pe
rândul de browser se afișează simbolul unui lacăt.

Atunci când codarea SSL și TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi
citite de părți terțe.

Acces, blocare, ștergere
În cadrul dispozițiilor legale în vigoare aveți în orice moment dreptul de a primi gratuit
informații despre datele cu caracter personal salvate, originea și destinatarul acestora,
scopul prelucrării datelor și eventual un drept la rectificare, blocare sau ștergere a acestor
date. În acest sens precum și în legătură cu alte întrebări pe tema Protecția datelor puteți
să luați legătura cu noi în orice moment, la adresa indicată în caseta redacțională.
Refuzarea e-mail-urilor publicitare
Utilizarea datelor de contact indicate în caseta redacțională pentru a trimite materiale
publicitare nesolicitate și a materialelor informative este astfel revocată. Operatorul
paginii își rezervă dreptul exclusiv de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate a
informațiilor publicitare, de ex. prin e-mail-uri de tip spam.
3. Înregistrarea datelor pe pagina noastră web
Cookies
Paginile de internet folosesc parțial așa numitele cookies. Cookies nu provoacă daune
computerului dumneavoastră și nu conțin viruși. Cookies au rolul de a face oferta noastră
mai prietenoasă, mai eficientă și mai sigură. Cookies sunt mici fișiere text care se
instalează în computerul dumneavoastră și sunt salvate în browser.
Majoritatea Cookies utilizate de noi sunt așa-numitele “Session-Cookies”. Acestea sunt
șterse automat la finalul vizitei. Alte cookies rămân salvate pe terminalul dumneavoastră
până când le ștergeți. Cookies ne permit să recunoaștem computerul dumneavoastră la
următoarea vizită.
Puteți să vă setați browserul astfel încât să vă informeze despre instalarea Cookies și să
permiteți Cookies doar în cazuri individuale, să excludeți în general acceptarea de Cookies
pentru anumite cazuri precum și să activați ștergerea automată a Cookies la închiderea
browser-ului. La dezactivarea Cookies, funcționalitatea acestei pagini Web poate fi
limitată.

Cookies, necesare pentru efectuarea procesului de comunicare electronică sau pentru
asigurarea anumitor funcții dorite de dumneavoastră (de ex. coșul de cumpărături), sunt
salvate pe baza art. 6
par. 1 lit. f RGPD. Administratorul paginii web are un interes legitim în salvarea Cookies
pentru prezentarea tehnică ireproșabilă și optimizată a serviciilor sale. În măsura în care
sunt salvate alte cookies (de ex. Cookies pentru analiza comportamentului
dumneavoastră de navigare), acestea sunt tratate separat în prezenta declarație de
protecție a datelor.
Fișiere log de server
Furnizorul paginii colectează și salvează automat informații în așa numitele fișiere log de
server Acestea sunt:
· tipul de browser și versiunea de browser
· sistemul de operare utilizat
· Referrer URL
· nume Host al computerului de pe care se realizează accesul
· ora apelării serverului,
· adresa IP
Aceste date nu sunt compilate cu alte surse de date.
Baza pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 par. 1 lit. b RGPD, care permite
prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a unor măsuri precontractuale.
Formular de contact
Atunci când ne trimiteți solicitări prin formularul de contact, datele dumneavoastră din
formularul de solicitare inclusiv datele de contact indicate în acesta sunt salvate la noi în
vederea prelucrării solicitării și pentru eventuale întrebări ulterioare. Noi nu transmitem
mai departe aceste date fără consimțământul dumneavoastră.
Prelucrarea datelor indicate în formularul de contact se realizează așadar exclusiv pe baza
consimțământului dumneavoastră (art. 6 par. 1 lit. a RGPD). Puteți revoca în orice moment
acest consimțământ. Pentru aceasta este suficientă doar o notificare informală pe e-mail.

Legitimitatea proceselor de prelucrare a datelor efectuate până la revocare nu este
afectată de revocare.
Datele indicate de dumneavoastră în formularul de contact se păstrează la noi până când
ne solicitați ștergerea acestora, revocați consimțământul de stocare sau nu mai există
scopul pentru salvarea datelor (de ex. după terminarea prelucrării solicitării
dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii - în special termenele de păstrare - rămân
neatinse.
Prelucrarea datelor (clienți și date contractuale)
Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal doar în măsura în care acestea
sunt necesare pentru justificarea, structurarea conținutului sau pentru modificarea
relației juridice (date existente). Acestea se realizează pe baza art. 6 par. 1 lit. b RGPD,
care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a unor măsuri
precontractuale. Datele cu caracter personal legate de accesarea paginilor noastre de
Internet (datele de utilizare) sunt colectate, prelucrate și utilizate de noi doar în măsura în
care acest lucru este necesar pentru a permite utilizatorilor accesul la serviciu sau
decontarea acestuia.
Datele clienților colectate astfel sunt șterse la finalul comenzii sau la terminarea relației
de afaceri. Termenele legale de păstrare rămân neatinse.
4. Medii sociale
Partajarea conținuturilor prin plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
Conținuturile de pe paginile noastre pot fi partajate în conformitate cu normele de
protecție a datelor pe rețele sociale precum Facebook, Twitter sau Google+.
În cazul în care utilizatorul este autentificat pe una dintre rețelele sociale, la utilizarea
butonului Social de la Facebook, Google+1, Twitter & Co. apare o fereastră informativă în
care utilizatorul poate confirma textul înainte de a-l trimite.
Utilizatorii noștri pot partaja conținuturile în conformitate cu normele de protecție a
datelor pe rețele sociale fără ca operatorii rețelelor să creeze profiluri de navigare
complete.
Plugin Google+
Paginile noastre utilizează funcții de la Google+. Furnizorul este Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Înregistrarea și transmiterea informațiilor: Cu ajutorul comenzii Google+ puteți publica
informații la nivel mondial. Cu ajutorul comenzii Google+ dumneavoastră și alți utilizatori
veți primi conținuturi personalizate de la Google și partenerii noștri. Google stochează
atât informația că ați apăsat +1 pentru un conținut, cât și informații despre pagina pe care
ați vizualizat-o efectuând clic pe +1. +1 pot fi activate ca note împreună cu numele de profil
și fotografia pe serviciile Google precum rezultatele de căutare sau în profilul Google, sau
în alte locații pe paginile Web sau pe anunțuri pe Internet.
Google colectează informații despre activitățile dumneavoastră +1, pentru a îmbunătăți
serviciile Google pentru dumneavoastră și ceilalți. Pentru a putea utiliza comanda
Google+ aveți nevoie de un profil Google public, vizibil la nivel mondial, care să conțină cel
puțin numele ales pentru profil. Acest nume este utilizat în toate serviciile Google. În
unele cazuri acest nume poate înlocui și un alt nume pe care l-ați utilizat la partajarea
conținuturilor în contul dumneavoastră Google. Identitatea profilului dumneavoastră
Google poate fi afișată utilizatorilor care cunosc adresa dumneavoastră de e-mail sau care
dispun de alte informații pentru identificarea dumneavoastră.
Utilizarea informațiilor înregistrate: Pe lângă scopurile de utilizare explicate mai sus,
informațiile pregătite de dumneavoastră sunt utilizate în conformitate cu dispozițiile de
protecție a datelor valabile de la Google. Google publică eventual statistici reunite asupra
activităților +1 ale utilizatorilor resp. le transmite mai departe utilizatorilor și partenerilor
precum Publisher, autor anunț sau pagini Web conexe.
5. Plugins și Tools
Google Web Fonts
Pentru reprezentarea unitară a fonturilor, această pagină folosește așa numitele Web
Fonts pregătite de Google. La apelarea unei pagini, browser-ul dumneavoastră încarcă
fonturile Web necesare în memoria temporară a browser-ului pentru a afișa corect textele
și fonturile.
În acest scop, browser-ul utilizat de dumneavoastră trebuie să ia legătura cu serverele
Google. Astfel Google ia la cunoștință faptul că pagina noastră Web a fost accesată de la
adresa dumneavoastră IP. Utilizarea Google Web Fonts se realizează în interesul unei
reprezentări unitare și atractive a ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes
legitim în sensul art. 6 par. 1 lit. f RGPD.
Atunci când browser-ul dumneavoastră nu suportă Web Fonts, se utilizează un font
standard din computerul dumneavoastră.

Mai multe informații despre Google Web Fonts găsiți la
https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația privind protecția datelor de la
Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Această pagină utilizează serviciul de hărți Google Maps printr-o API. Furnizorul este
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Utilizarea funcțiilor Google Maps este necesară pentru stocarea adresei dumneavoastră
IP. Aceste informații sunt transferate de regulă către un server al Google din SUA și sunt
stocate acolo. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influență asupra transferului datelor.
Utilizarea Google Maps se realizează în interesul unei reprezentări unitare și atractive a
ofertelor noastre online și al detectării cu ușurință a locațiilor indicate de noi pe pagina
Web. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 par. 1 lit. f RGPD.
Mai multe informații despre manevrarea datelor utilizatorilor se găsesc în declarația
privind protecția datelor de la Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Pentru integrarea și reprezentarea conținuturilor video această pagină Web folosește
Plugins de la YouTube. Furnizorul portalului video este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA. La apelarea unui videoclip și a Plugin-ului YouTube aferent se
creează o conexiune la serverele YouTube. YouTube află astfel despre apelare. YouTube
poate asocia direct comportamentul de navigare cu profilul dumneavoastră personal.
Utilizarea YouTube se realizează în interesul unei reprezentări unitare și atractive a
ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 par. 1 lit. f
RGPD.
Detalii despre manevrarea datelor de utilizator se găsesc în declarația privind protecția
datelor de la YouTube, iar printr-un clic pe link comunicați desigur și YouTube de unde
veniți.
6. Mai multe informații și contacte
În cazul în care aveți întrebări pe tema “Protecția datelor”, vă rugăm să ne contactați.
Adresa de contact se găsește în caseta redacțională.

