1. Ochrana osobných údajov prehľadne
Všeobecné upozornenia
Nasledujúce upozornenia podávajú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi
osobnými údajmi, keď navštívite našu internetovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje,
s ktorými môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie k téme ochrany
osobných údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, uvedenom pod
týmto textom.
Zber dát na našej internetovej stránke
Kto je zodpovedný za zber dát na tejto internetovej stránke?
Spracovanie dát na tejto internetovej stránke uskutočňuje prevádzkovateľ internetovej
stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto internetovej stránky.
Ako zbierame vaše údaje?
Vaše údaje sa zbierajú jednak tým, že nám ich oznámite. Môže ísť pritom napr. o údaje,
ktoré zadávate do kontaktného formulára.
Ostatné údaje sa zbierajú našimi IT systémami automaticky pri návšteve internetovej
stránky. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. webový prehliadač, operačný systém
alebo čas návštevy stránky). Zber týchto údajov prebieha automaticky, ihneď po vstupe
na našu webovú stránku.
Načo využívame Vaše údaje?
Časť údajov sa zbiera na zabezpečenie bezchybnej prípravy webovej stránky. Ostatné
údaje sa môžu použiť na analýzu vášho užívateľského správania.
Aké práva máte ohľadne vašich údajov?
Máte kedykoľvek právo na bezplatné získanie informácií o pôvode, príjemcovi a účele
vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu,
zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto veci ako aj k ďalším otázkam k téme
ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek na nás obrátiť na adrese uvedenej v
tiráži. Ďalej máte právo na sťažnosť u príslušného dozorného orgánu.
Analytické mechanizmy a nástroje iných poskytovateľov

Pri návšteve našej webovej stránky sa môže štatisticky vyhodnocovať vaše správanie pri
prehliadaní. To sa robí predovšetkým pomocou súborov cookie a s tak zvanými
analýzovými programami. Analýza Vášho správania pri prehliadaní sa uskutočňuje
spravidla anonymne; správanie sa pri prehliadaní nie je možné vysledovať až k vám. Proti
tejto analýze môžete podať námietku alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov.
Podrobnosti o tom nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pod nadpisom
“Moduly tretích strán a analytické nástroje”.
Proti tejto analýze môžete podať námietku. O možnostiach podania námietky vás
budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
2. Všeobecné upozornenia a informačná povinnosť
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne.
S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o
ochrane osobných údajov ako aj s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
Keď používate túto webovú stránku, získavajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú
údaje, s ktorými môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane osobných
údajov objasňuje, ktoré údaje zbierame a na čo ich používame. Takisto objasňuje, ako sa
to uskutočňuje a na aký účel.
Upozorňujeme na to, že prenos dát na internete (napr. pri e-mailovej komunikácii) môže
vykazovať bezpečnostné medzery. Stopercentná ochrana údajov pred prístupom tretej
strany nie je možná.
Upozornenie na miesto zodpovedné za ochranu osobných údajov
Miesto zodpovedné za spracovávanie údajov na tejto internetovej stránke je:
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefón 06131-144 73-0
Fax 06131-231675
E-mail: archiv@kabarett.de

Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými
rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové
adresy a podobne).
Odvolanie vášho súhlasu so spracovávaním údajov
Veľa činností pri spracovávaní údajov je možných iba s vaším výslovným súhlasom.
Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to nám stačí poslať jednoduché
oznámenie e-mailom. Zákonnosť spracovávania údajov do poslania odvolania zostáva
týmto odvolaním nedotknutá.
Právo na sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne
V prípade porušenia predpisov o ochrane údajov má dotknutá osoba právo na podanie
sťažnosti na príslušnom dozornom orgáne. Príslušným orgánom pre otázky ochrany
osobných údajov je Krajinský poverenec pre ochranu osobných údajov príslušnej
spolkovej krajiny, v ktorej má náš podnik svoje sídlo. Zoznam poverencov pre ochranu
osobných údajov, ako aj kontaktné údaje, nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Právo na prenášateľnosť údajov
Máte právo na to, aby údaje, ktoré my automaticky spracovávame na základe vášho
súhlasu alebo pri plnení zmluvy, boli vám alebo tretej osobe vydané v bežnom, strojovo
čitateľnom formáte. Ak požadujete, aby boli údaje prenesené priamo inej zodpovednej
osobe, uskutoční sa to, len ak je to technicky vykonateľné.
Šifrovanie SSL resp. TLS
Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu pri prenose dôverného
obsahu, ako napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré nám posielate ako
prevádzkovateľovi stránok, šifrovanie SSL resp. TLS. Šifrované spojenie poznáte tak, že
riadok s adresou v prehliadači sa zmení z “http://” na “https://” a podľa symbolu zámky v
riadku prehliadača.
Keď je šifrovanie SSL resp. TLS aktívne, nemôžu si tretie strany prečítať údaje, ktoré nám
posielate.
Informovanie, blokovanie, vymazanie
V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie
o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovávania

vašich údajov a prípadne právo na ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. K tomuto a
k ďalším otázkam k téme osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na
adrese, uvedenej v tiráži.
Námietka proti reklamným mailom
Týmto sa namieta proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnej
tiráže na zasielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov .
Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaných
zásielok reklamných informácií, napríklad cestou spamových e-mailov.
3. Získavanie údajov na našej webovej stránke
Súbory cookie
Internetové stránky čiastočne používajú tak zvané súbory cookie. Súbory cookie
nespôsobia vo Vašom počítači žiadnu škodu a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na
to, aby sme mohli našu ponuku vylepšiť, zefektívniť a zvýšiť jej bezpečnosť. Súbory
cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a vašom prehliadači.
Väčšina nami používaných súborov cookie sú tak zvané dočasné súbory cookie “SessionCookies”. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie ostávajú
na vašom koncovom zariadení uložené, až kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám
umožňujú spoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve.
Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, že budete informovaní o nastavení súborov cookie
a súbory cookie povolíte len v jednotlivých prípadoch, vylúčite prijímanie súborov cookie v
určitých prípadoch alebo všeobecne a môžete aktivovať automatické vymazanie súborov
cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivácii súborov cookie môže byť funkčnosť
tejto webovej stránky obmedzená.
Súbory cookie, ktoré sú potrebné pri elektronickej komunikácii alebo poskytovaní
určitých, vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na
základe čl. 6 ods. 1 písm.. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem
na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného
poskytovania svojich služieb. Keď sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na
účely analýzy vašej činnosti na internete), sú tieto v tomto vyhlásení o ochrane osobných
údajov riešené samostatne.
Logovacie súbory

Poskytovateľ stránok získava a automaticky ukladá informácie v tak zvaných logovacích
súboroch, ktoré nám váš prehliadač posiela automaticky. Sú to:
· typ prehliadača a jeho verzia
· používaný operačný systém
· referenčná URL adresa
· názov hostu počítača, z ktorého sa vstupuje na stránku
· čas žiadosti servera
· IP adresa
Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva.
Základom spracovávania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktoré povoľuje
spracovávanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.
Kontaktný formulár
Keď nám pošlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z
kontaktného formulára aj s kontaktnými údajmi, ktoré ste tam uviedli, u nás uložené na
účely spracovania žiadosti a pre prípad nasledujúcich otázok. Tieto údaje neposkytneme
ďalej bez vášho súhlasu.
Spracovávanie údajov, ktoré boli zadané do kontaktného formulára, sa vykonáva takto
výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete
kedykoľvek odvolať. Na to nám stačí poslať jednoduché oznámenie e-mailom. Zákonnosť
do odvolania už spracovaných údajov ostáva odvolaním nedotknutá.
Vami zadané údaje v kontaktnom formulári ostávajú u nás uložené, až kým nás
nepožiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo zanikne účel ich
uloženia (napr. po vybavení Vašej žiadosti). Nutné zákonné ustanovenia – predovšetkým
archivačné lehoty – ostávajú nedotknuté.
Spracovanie údajov (zákazníci a zmluvné údaje)
Získavame, spracovávame a využívame osobné údaje, len pokiaľ sú potrebné pre
odôvodnenie, obsahové naplnenie alebo zmenu právneho vzťahu (základný súbor
údajov). Toto sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý dovoľuje

spracovanie údajov za účelom plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné
údaje pri využívaní našich internetových stránok (údaje používateľa) získavame,
spracovávame a používame len ak je to potrebné, aby užívateľovi umožnili využívanie
služby alebo ich zúčtovanie.
Získané zákaznícke údaje sa po skončení zákazky alebo ukončení obchodného vzťahu
vymažú. Zákonné archivačné lehoty ostávajú nedotknuté.
4. Sociálne médiá
Zdieľanie obsahov prostredníctvom zásuvných modulov (Facebook, Google+1, Twitter &
Co.)
Obsahy na našich stránkach sa môžu zdieľať v súlade s ochranou osobných údajov v
sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter alebo Google+.
Ak je používateľ prihlásený v niektorej zo sociálnych sietí, ukáže sa pri používaní
sociálnych tlačidiel Facebook, Google+1, Twitter & Co. informačné okno, v ktorom môže
používať pred odoslaním text potvrdiť.
Naši používatelia môžu obsah tejto stránky zdieľať v sociálnych sieťach v súlade
s ochranou osobných údajov bez toho, aby prevádzkovatelia sietí vytvorili kompletné
vyhľadávacie profily.
Zásuvný modul Google+
Naše stránky využívajú funkcie Google+. Poskytovateľom je Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Získavanie a postúpenie informácií: Prostredníctvom ikony Google+ môžete zverejňovať
informácie po celom svete. Pomocou Google+ dostanete vy a iní používatelia
personalizovaný obsah od firmy Google a našich partnerov. Google ukladá informácie, že
ste pre určitý obsah dali +1, ako aj informácie o stránke, ktorú ste navštívili pri kliknutí na
+1. Vaše +1 je možné zobraziť ako upozornenie spolu s menom na vašom profile a s vašou
fotografiou v službách Google, ako sú výsledky vyhľadávania alebo vo vašom profile
Google, alebo na iných miestach stránok a inzerátov na internete.
Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách +1, aby vylepšila služby Google pre
vás a ďalších používateľov. Na použitie tlačidla Google+ potrebujete celosvetovo
viditeľný, verejný profil Google, ktorý musí obsahovať minimálne meno, ktoré ste si pre
daný profil zvolili. Toto meno bude použité vo všetkých službách Google. V niektorých
prípadoch je možné toto meno nahradiť iným menom, ktoré ste použili pri zdieľaní

obsahov pomocou vášho účtu Google. Identita vášho profilu Google môže byť zobrazená
používateľmi, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo majú iné, vás identifikujúce
informácie.
Používanie získaných informácií: Okrem vyššie uvedených účelov použitia sa používajú
vami poskytnuté informácie podľa platných ustanovení o ochrane osobných údajov od
firmy Google. Google zverejňuje sumárne štatistiky o aktivitách +1 používateľov, prípadne
ich postúpi používateľom a partnerom, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo spojené
internetové stránky.
5. Zásuvné moduly a nástroje
Google Web Fonts
Táto stránka využíva pre jednotné zobrazovanie druhov písma tak zvané Web Fonts,
ktoré sú poskytované firmou Google. Pri vyvolaní stránky načíta váš prehliadač potrebné
Web Fonts do cache Vášho prehliadača, aby sa texty a druhy písma správne zobrazili.
Na tento účel musí prehliadač, ktorý používate, vytvoriť spojenie so servermi Google.
Vďaka tomu sa Google dozvie, že naša webová stránka bola vyvolaná z vašej IP adresy.
Používanie Google Web Fonts sa uskutočňuje v záujme jednotného a dobrého zobrazenia
našich online ponúk. Predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Ak váš prehliadač nepodporuje Web Fonts, váš počítač bude využívať štandardné písmo.
Ďalšie informácie o Google Web Fonts nájdete na
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Táto stránka využíva API pre službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Na využitie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa
spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Poskytovateľ tejto stránky
nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.
Google Maps sa používajú v záujme zodpovedajúceho zobrazovania našej online ponuky
a pre ľahšie vyhľadanie miest, ktoré na internetovej stránke uvádzame. To predstavuje
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane
osobných údajov Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Na integráciu a zobrazovanie video obsahov využíva táto webová stránka zásuvné
moduly YouTube. Poskytovateľom video portálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA. Pri vyvolaní videa a tým so spojeným zásuvným modulom
YouTube sa vytvorí spojenie so servermi YouTube. Pritom dostane YouTube informáciu
o vyvolaní videa. YouTube vie priradiť Vaše vyhľadávanie priamo k vášmu osobnému
profilu. YouTube sa používa v záujme príslušnéhho zobrazovania našej online ponuky. To
predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl.. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Podrobnosti o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane
osobných údajov YouTube, a kliknutím na odkaz samozrejme tiež oznámite YouTube,
odkiaľ pochádzate.
6. Ďalšie informácie a kontakty
Ak máte ďalšie otázky k téme “ochrana osobných údajov”, kontaktujte nás prosím.
Kontaktnú adresu nájdete v našej tiráži.

