1. Dataskydd i översikt
Allmänna hänvisningar
Hänvisningarna nedan ger en enkel översikt över vad som händer med dina
personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är samtliga uppgifter
som gör det möjligt att identifiera dig som person. Utförlig information om dataskydd
finns i vår integritetspolicy nedanför denna text.
Insamling av uppgifter på vår webbplats
Vem är ansvarig för insamlingen av uppgifter på vår webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats sker genom webbplatsens operatör. Dennes
kontaktuppgifter framgår av kontaktsidan.
Hur samlar vi in dina uppgifter?
Dina uppgifter samlas in delvis genom att du delger oss dessa. Det kan till exempel vara
uppgifter som du lämnar i ett kontaktformulär.
Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system vid besök på vår webbplats. Det
gäller framför allt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller klockslag för
besöket på en sida). Dessa data samlas in automatiskt så fort du går in på vår webbplats.
Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen kan tillhandahållas
felfritt. Andra uppgifter kan användas till att analysera ditt användarbeteende.
Vilka rättigheter har du avseende dina uppgifter?
Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte för
dina lagrade personuppgifter. Du har dessutom rätt att begära att dessa uppgifter ska
rättas, spärras eller raderas. För att begära detta samt om du har ytterligare frågor om
dataskydd kan du alltid vända dig till adressen som är angiven på kontaktsidan. Dessutom
har du rätt att klaga hos din ansvariga tillsynsmyndighet.
Analysverktyg och verktyg av tredje leverantör
När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas för statistikändamål.
Detta sker framför allt med cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt

surfbeteende sker i regel anonymt, surfbeteendet kan inte spåras till dig. Du kan invända
mot analysen eller förhindra den genom att undvika att använda vissa verktyg. Detaljer
om detta framgår av vår integritetspolicy under rubriken "Tredjepartsmoduler och
analysverktyg".
Du kan invända mot ovan nämnd analys. I denna integritetspolicy informerar vi dig om
dina möjligheter att invända.
2. Allmänna hänvisningar och obligatorisk information
Dataskydd
Operatören av denna webbplats är mycket mån om att skydda dina personuppgifter. Vi
behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och enligt de lagstadgade
dataskyddsföreskrifterna samt enligt denna integritetspolicy.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är
uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig som person. Denna integritetspolicy
förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur
och med vilket syfte detta sker.
Vi vill påpeka att det kan finnas säkerhetsluckor vid dataöverföring via internet (t.ex. vid
kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att garantera ett heltäckande skydd av
uppgifterna mot intrång från tredje part.
Information om ansvarig
Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:
Deutsches Kabarettarchiv
- Huvudkontor Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefon 06131-144 73-0
Telefax 06131-231675
E-post archiv@kabarett.de
Ansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra
beslutar om syften och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, epostadresser eller liknande).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsprocesser kräver ditt uttryckliga samtycke. Du kan alltid återkalla
ett samtycke som du har gett tidigare. Det räcker med ett meddelande per e-post. Den
databehandling som har skett fram till återkallelsen är rättmätig oavsett återkallelse.
Rätt att klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten
I händelse av brott mot dataskydd har den drabbade rätt att klaga hos den ansvariga
tillsynsmyndigheten. Ansvarig tillsynsmyndighet för dataskydd är Datainspektionen.
Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på
https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som vi automatbehandlar med stöd av ditt samtycke
eller för att fullfölja ett avtal. Uppgifterna ska lämnas ut i ett gängse maskinläsbart
format, antingen till dig eller till tredje part. När du begär direkt överföring av uppgifterna
till en annan ansvarig sker detta i den mån det är tekniskt möjligt.
SSL- resp. TLS-kryptering
På denna webbplats används SSL- resp. TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att
skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som till exempel beställningar eller
förfrågningar som du sänder till webbplatsens operatör. Du känner igen en krypterad
uppkoppling på att adressraden i webbläsaren ändras från “http://” till “https://” och på
att det visas en låssymbol i adressraden.
När SSL- resp. TLS-kryptering är aktiverad kan tredje part ej läsa de uppgifter som du
överför till oss.
Upplysning, spärrning, radering
I ramen för den gällande lagstiftningen har du alltid rätt att kostnadsfritt få information
om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt om syftet för
databehandlingen. I förekommande fall har du rätt att få dessa uppgifter rättade,
spärrade eller raderade. För att begära detta samt om du har ytterligare frågor om
personuppgifter kan du alltid vända dig till adressen som är angiven på kontaktsidan.

Invändning mot e-postmarknadsföring
Härmed invänder vi mot att de obligatoriska uppgifterna som är angivna på vår
kontaktsida används till att sända reklam och informationsmaterial som vi inte
uttryckligen har beställt. Operatören av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen
juridiska åtgärder i händelse av oönskade sändningar av reklaminformation, till exempel i
form av spammeddelanden.
3. Insamling av uppgifter på vår webbplats
Cookies
På delar av webbplatsen används så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och de
innehåller inga virus. Cookies används till att göra vårt utbud mer användarvänligt,
effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och som sparas av din
webbläsare.
De flesta cookies som vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt
när ditt besök är avslutat. Andra cookies förblir sparade i din enhet till dess att du raderar
dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig vid ditt nästa besök.
Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om användningen av cookies och
kan då tillåta dessa i enstaka fall. Du kan också utesluta accepterandet av cookies för vissa
fall eller generellt, och du kan aktivera en funktion där cookies raderas automatiskt när du
stänger webbläsaren. När cookies avaktiveras kan webbplatsens funktion vara
begränsad.
Cookies som behövs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller
för att tillhandahålla vissa, av dig önskade funktioner (t.ex. varukorg) sparas med stöd av
artikel 6, första stycket i Dataskyddsförordningen. Webbplatsens operatör har ett
berättigat intresse att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett
tekniskt felfritt och optimerat sätt. Såvida övriga cookies lagras (t.ex. cookies för analys
av ditt surfbeteende) avhandlas dessa separat i denna integritetspolicy.
Serverloggfiler
Leverantören av denna webbplats samlar in och lagrar automatiskt information i så
kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Denna
information omfattar:
· typ och version av webbläsare

· operativsystem som används
· tidigare besökt webbplats
· värddatornamn för datorn som begär åtkomst
· tidpunkt för serveråtkomst
· IP-adress
Dessa data sammanförs inte med andra datakällor.
Denna databehandling sker med stöd av artikel 6, första stycket i
Dataskyddsförordningen som tillåter behandling av data för att fullgöra ett avtal eller för
åtgärder inför ett avtal.
Kontaktformulär
När du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret lagras dina uppgifter från
kontaktformuläret inklusive de kontaktuppgifter som du lämnat där för att kunna
behandla förfrågan och för eventuella följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter
utan ditt samtycke.
Behandlingen av data som lämnats i kontaktformuläret sker därmed med stöd av ditt
samtycke (artikel 6, första stycket i Dataskyddsförordningen). Du kan alltid återkalla detta
samtycke. Det räcker med ett meddelande per e-post.
De databehandlingsprocesser som har skett fram till återkallelsen är rättmätiga oavsett
återkallelse.
De uppgifter som du lämnat i kontaktformuläret stannar kvar hos oss tills du begär av oss
att radera dessa, tills du återkallar ditt samtycke till lagring eller till dess att syftet för
datalagringen bortfaller (t.ex. när din förfrågan är färdigbehandlad). Tvingande
lagstadgade bestämmelser - speciellt föreskrivna tider för förvaring - berörs inte av detta.
Databehandling (kunder och avtalsdata)
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast såvida de är nödvändiga
som avtalsgrund, för utformning av avtalets innehåll eller för att ändra avtalsförhållandet
(grunduppgifter). Detta sker med stöd av artikel 6, första stycket i
Dataskyddsförordningen som tillåter behandling av data för att fullgöra ett avtal eller för
åtgärder inför ett avtal. Personuppgifter om användandet av vår webbplats

(användardata) samlas in, behandlas och används av oss endast såvida det är nödvändigt
för att möjliggöra nyttjandet av tjänsten för användaren eller för redovisning.
De insamlade kunduppgifterna raderas när ordern är slutförd eller när affärsrelationen är
avslutad. Lagstadgade tider för förvaring berörs inte av detta.
4. Sociala medier
Delning av innehåll via plugins (Facebook, Google+1, Twitter m. fl.)
Innehållet på vår webbplats kan i överensstämmelse med dataskyddet delas i sociala
nätverk såsom Facebook, Twitter eller Google+.
När användaren är inloggad i ett av de sociala nätverken visas en informationsruta vid
användandet av knappen för Facebook, Google+1, Twitter o.s.v. där användaren kan
bekräfta texten före sändning.
Våra användare kan dela innehållet på denna webbplats i sociala nätverk i
överensstämmelse med dataskyddet utan att nätverkens operatörer skapar kompletta
surfprofiler.
Google+ plugin
Våra sidor använder funktioner av Google+. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Insamling och vidarebefordran av information: Med hjälp av Google+-knappen kan du
publicera information i hela världen. Via Google+-knappen får du och andra användare
personligt anpassat innehåll av Google och våra partner. Google sparar både
informationen att du gett +1 för ett innehåll och informationen om sidan som du tittade
på när du klickade på +1. Dina +1 kan visas som hänvisningar i Google-tjänster tillsammans
med ditt profilnamn och ditt foto, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil eller på
andra ställen på webbsidor och i annonser på internet.
Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för
dig och andra. För att kunna använda Google+-knappen behöver du ha en offentlig
Google-profil som är synlig i hela världen. Den måste minst innehålla ett namn för
profilen. Detta namn används i samtliga Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också
ersätta ett annat namn som du har använt när du delade innehåll via ditt Google-konto.
Din Google-profils identitet kan visas för användare som känner till din e-postadress eller
som har annan identifierande information om dig.

Användning av den registrerade informationen: Utöver de användningsändamål som
beskrivs ovan används den information som du tillhandahåller enligt de gällande Googledataskyddsbestämmelserna. Google kan komma att publicera sammanfattad statistik om
användarnas +1-aktivitet eller så kan Google vidarebefordra dessa till användare och
partner såsom Publisher, annonsörer eller anslutna webbplatser.
5. Plugins och verktyg
Google Web Fonts
För enhetlig visning av typsnitt använder denna webbplats så kallade webbtypsnitt som
tillhandahålls av Google. När du går in på en webbsida laddar din webbläsare ner de
nödvändiga webbtypsnitten till webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt
på ett korrekt sätt.
För detta ändamål måste din webbläsare koppla upp sig mot Googles servrar. På så sätt
får Google kännedom om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Användningen
av Google Web Fonts sker för att kunna presentera våra webbaserade tjänster på ett
enhetligt och tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6, första
stycket i Dataskyddsförordningen.
Ifall din webbläsare inte stödjer webbtypsnitt använder din dator ett standardtypsnitt.
Ytterligare information om Google Web Fonts finns på
https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Denna sida använder karttjänsten Google Maps via ett
applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Leverantör är Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
För att kunna använda Google Maps funktioner är det nödvändigt att spara din IP-adress.
Denna information överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där.
Leverantören av denna webbplats kan inte påverka denna dataöverföring.
Användningen av Google Maps sker för att kunna presentera våra webbaserade tjänster
på ett tilltalande sätt och för att lätt kunna hitta de platser som anges på vår webbplats.
Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6, första stycket i
Dataskyddsförordningen.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles integritetspolicy:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
För integrering och visning av videoinnehåll använder denna webbplats plugins av
YouTube. Leverantör av videoportalen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. När en video spelas upp och det tillhörande YouTube-plugin aktiveras
upprättas en förbindelse med YouTubes servrar. Därmed får YouTube kännedom om
åtkomsten. YouTube kan para ihop ditt surfbeteende med din personliga profil.
Användningen av YouTube sker för att kunna presentera våra webbaserade tjänster på
ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6, första stycket i
Dataskyddsförordningen.
Detaljer om hanteringen av användardata finns i YouTubes integritetspolicy. Genom att
klicka på länken meddelar du YouTube varifrån du kommer.
6. Ytterligare information och kontakt
Om du har ytterligare frågor om dataskydd är du välkommen att kontakta oss.
Kontaktadressen finns på vår kontaktsida.

