Política de privacidade
Eu.

Detalhes de contato da pessoa responsável

A pessoa responsável para efeitos do Regulamento básico de protecção de dados e outras leis
nacionais de protecção de dados dos Estados-Membros, bem como outros regulamentos de
privacidade de dados:

Editora da Tagesspiegel GmbH
Askanischer 3º lugar
10961 Berlin, Alemanha
Alemanha
Telefone: + 49 30 29021 0
Correio electrónico: datenschutz@tagesspiegel.de

II. dados de contacto da autoridade de protecção de dados
O gestor de protecção de dados da pessoa responsável pode ser contactado:

Editora da Tagesspiegel GmbH
Atenção: oficial de proteção de dados
Praça Askanischer
10963 Berlin, Alemanha
Alemanha
Correio electrónico: kontakt@datenschutzkanzlei.de III. processamento geral de dados
1. extensão do tratamento de dados pessoais
Nós processamos dados pessoais de nossos usuários na medida em que isso é necessário para a
prestação de um site funcional, bem como o nosso conteúdo e serviços. Além disso, nós
processamos dados (por exemplo, nome, endereço, dados de nascimento, detalhes bancários,
histórico de pagamentos) de nossos clientes, partes interessadas e parceiros de negócios com o
objetivo de fornecer serviços contratuais, serviços e atendimento ao cliente, marketing, publicidade
e pesquisa de mercado. .

2. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
Na medida em que obtivermos o consentimento dos dados sujeitos ao tratamento de informações
pessoais, o n. o 1 do artigo 6. o acendeu. Um regulamento de base de protecção de dados da UE
(DSGVO) como base jurídica.

O n. o 1 do artigo 6. o é utilizado para a transformação de dados pessoais necessários ao
cumprimento de um contrato a que o interessado é parte. b DSGVO como base jurídica. Isto aplica-se
igualmente às operações de transformação necessárias à aplicação de medidas extracontratuais.
Se o tratamento for necessário para manter um interesse legítimo da nossa empresa ou de um
terceiro e os interesses, os direitos fundamentais e as liberdades fundamentais do interessado não
compensarem o primeiro interesse mencionado, o n. o 1 do artigo 6. o será utilizado. f DSGVO como
base jurídica para a transformação.
3. apagamento de dados e tempo de armazenamento
Os dados pessoais da pessoa em causa serão suprimidos ou obstruídos assim que a finalidade do
armazenamento for omitida. A armazenagem pode igualmente ter lugar se tal for previsto pelos
legisladores europeus ou nacionais nos regulamentos de direito da União, leis ou outros
regulamentos aos quais a pessoa responsável está sujeita. Os dados serão bloqueados ou suprimidos
mesmo se um período de armazenagem prescrito pelas normas acima referidas expirar, a menos que
exista um requisito para a armazenagem adicional dos dados para a celebração de um contrato ou
uma execução do contrato.
IV. fornecimento do site e criação de LogFiles
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Cada vez que nós chamamos nosso Web site, nosso sistema coleta automaticamente dados e
informação do sistema informático do computador de chamada.
Os seguintes dados são coletados:

(1) informações sobre o tipo de browser e a versão utilizada
(2) o sistema operacional do usuário
(3) o prestador de serviços de Internet do utilizador
(4) o endereço IP do usuário
(5) data e hora de acesso
(6) websites a partir do qual o sistema do usuário atinge o nosso site (7) sites que são acessados pelo
sistema do usuário através do nosso site
Os dados também são armazenados nos arquivos de log do nosso sistema. Não ocorre um
armazenamento desses dados juntamente com outros dados pessoais do usuário.
2. a base jurídica para o tratamento de dados base jurídica para o armazenamento temporário de
dados e LogFiles é o artigo 6º parágrafo 1 aceso. F DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
O armazenamento temporário do endereço IP pelo sistema é necessário, a fim de permitir a entrega
do site para o computador do usuário. Para fazer isso, o endereço IP do usuário deve ser mantido
para a duração da sessão.

O armazenamento em LogFiles é feito para garantir a funcionalidade do site. Também fornecemos
dados para garantir a segurança de nossos sistemas de tecnologia da informação. Neste contexto,
não se realizará uma avaliação dos dados para fins de comercialização.

Nestes objectivos, temos também um interesse legítimo no tratamento de dados em conformidade
com o n. o 1 do artigo 6. o aceso. F DSGVO.
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário alcançar a finalidade de sua coleção. No
caso de os dados serem coletados para fornecer o site, esse é o caso quando a sessão respectiva for
finalizada.
5. possibilidade de oposição e eliminação
A coleta dos dados para a prestação do site e o armazenamento dos dados em LogFiles é
absolutamente necessário para o funcionamento do site da Internet. Consequentemente, não há
possibilidade de oposição pelo utilizador.
V. utilização de cookies
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Nosso site usa cookies. Os cookies são arquivos de texto que são armazenados no navegador de
Internet ou no navegador de Internet no sistema de computador do usuário. Quando um usuário
chama um site, um cookie pode ser armazenado no sistema operacional do usuário. Esse cookie
contém uma seqüência de caracteres característica que permite que o navegador seja identificado
com exclusividade quando o site é chamado de volta.
Nós apenas armazenamos o (1) informações de login, (2) ID de sessão
(3) o site onde o usuário foi encontrado pela última vez
2. base jurídica para o tratamento de dados a base jurídica para o tratamento de dados pessoais
utilizando cookies é o artigo 6º (1) aceso. F DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
A finalidade de usar cookies tecnicamente necessários é simplificar o uso de websites para usuários.
Algumas funções do nosso site não podem ser oferecidas sem o uso de cookies. Isso requer que o
navegador seja reconhecido mesmo depois de uma quebra de página.
4. duração do armazenamento, possibilidade de oposição e eliminação
Os cookies são armazenados no computador do usuário e enviados para o nosso site por eles.
Portanto, como usuário, você também tem controle total sobre o uso de cookies. Ao alterar as
configurações no seu navegador de Internet, você pode desabilitar ou restringir a transferência de
cookies. Os cookies que já foram salvos podem ser excluídos a qualquer momento. Isso também
pode ser feito automaticamente. Se os cookies estiverem desabilitados para o nosso site, todas as
funções do site podem não ser mais usadas na íntegra.
VI. Newsletter
A. newsletters grátis

1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Em nosso Web site há a possibilidade subscrever a um boletim de notícias livre. Ao registar-se para o
boletim informativo, os dados do formulário de entrada serão enviados para nós. A data recolhida no
formulário de registo é o endereço de correio do utilizador.

No decurso do processo de registo, o seu consentimento será obtido para o tratamento dos dados e
referido nesta declaração de protecção de dados.

Em conexão com o processamento de dados para o envio de boletins informativos, a transferência
do endereço de e-mail para terceiros, que neste contexto está sujeito às nossas instruções estritas e
com a qual estamos em conformidade contratualmente conectados. Os dados só serão utilizados
para enviar o boletim informativo.
2. base jurídica para o tratamento de dados
A base legal para o processamento dos dados após a notificação ao boletim informativo pelo usuário
está na presença de um consentimento do usuário Art. 6 parágrafo. 1 Lit. Um DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
A coleção do endereço de email do usuário é usada para entregar o boletim informativo.
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário alcançar a finalidade de sua coleção. O
endereço de e-mail do usuário será salvo desde que a assinatura do boletim informativo esteja ativa.
5. possibilidade de oposição e eliminação
A assinatura do boletim pode ser finalizada pelo usuário afetado a qualquer momento. Para esta
finalidade, você encontrará uma ligação em cada boletim de notícias.

B. boletins pagos
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Em nosso Web site há a possibilidade subscrever a um boletim de notícias pago. Ao registar-se para o
boletim informativo, os dados do formulário de entrada serão enviados para nós.

No decurso do processo de registo, o seu consentimento será obtido para o tratamento dos dados e
referido nesta declaração de protecção de dados.

Em conexão com o processamento de dados para o envio de boletins informativos, a transferência
do endereço de e-mail para terceiros, que neste contexto está sujeito às nossas instruções estritas e
com a qual estamos em conformidade contratualmente conectados. Os dados só serão utilizados
para enviar o boletim informativo.
2. base jurídica para o tratamento de dados

A base legal para o processamento dos dados após o registo ao boletim de notícias pelo usuário está
na presença de um contrato com o usuário, Art. 6 parágrafo. 1 Lit. b DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
A coleção do endereço de email do usuário é usada para entregar o boletim informativo.
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário alcançar a finalidade de sua coleção. O
endereço de e-mail do usuário será salvo desde que a assinatura do boletim informativo esteja ativa.
5. possibilidade de oposição e eliminação
A assinatura do boletim pode ser finalizada pelo usuário afetado a qualquer momento. Para esta
finalidade, você encontrará uma ligação em cada boletim de notícias.

C. boletim informativo devido à compra de bens ou serviços
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
No nosso site existe a possibilidade de comprar bens e serviços. Os dados da máscara de entrada são
transmitidos para nós.
No decurso do processo de registo, o seu consentimento será obtido para o tratamento dos dados e
referido nesta declaração de protecção de dados.
Em conexão com o processamento de dados para o envio de boletins informativos, a transferência
do endereço de e-mail para terceiros, que neste contexto está sujeito às nossas instruções estritas e
com a qual estamos em conformidade contratualmente conectados. Os dados só serão utilizados
para enviar o boletim informativo.
2. base jurídica para o tratamento de dados
A base legal para a expedição do boletim de notícias em conseqüência da venda dos bens ou dos
serviços é § 7 para 3 UWG.
3. objectivo do tratamento de dados
A coleção do endereço de email do usuário é usada para entregar o boletim informativo.
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário alcançar a finalidade de sua coleção.
5. possibilidade de oposição e eliminação
A revogação do recebimento de boletins informativos pode ser feita através de um link nos boletins
próprios ou através de uma mensagem em forma de texto (por exemplo, e-mail, fax, carta) para a
possibilidade de contato indicada na impressão.
D. newsletter para usuários cadastrados do site
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Nosso site consiste em registrar-se como um usuário. Dados do formulário de entrada são
transmitidos para nós.
No decurso do processo de registo, o seu consentimento será obtido para o tratamento dos dados e
referido nesta declaração de protecção de dados.
2. base jurídica para o tratamento de dados
A base legal para o processamento dos dados após a notificação ao boletim informativo pelo usuário

está na presença de um consentimento do usuário Art. 6 parágrafo. 1 Lit. Um DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
A coleção do endereço de e-mail do usuário é usada para informá-lo sobre outras ofertas do site e
para poder contatá-lo como parte da participação da Comunidade.
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário alcançar a finalidade de sua coleção. Os
outros dados pessoais coletados no decorrer do processo de registro são geralmente excluídos após
um período de sete dias.
5. possibilidade de oposição e eliminação
A assinatura do boletim pode ser finalizada pelo usuário afetado a qualquer momento. Para esta
finalidade, você encontrará uma ligação em cada boletim de notícias.
VII. seguimento do boletim de notícias
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Com a abertura de um boletim informativo, uma medição Newsletter relacionada com o
comportamento de leitura começa no boletim. Esse rastreamento é anônimo sem uma referência
para a pessoa do usuário e seus dados pessoais armazenados.
2. base jurídica para o tratamento de dados
A base legal para o processamento dos dados após a notificação ao boletim informativo pelo usuário
está na presença de um consentimento do usuário Art. 6 parágrafo. 1 Lit. Uma finalidade DSGVO de
processamento de dados.
6. objectivo do tratamento de dados
O objectivo do tratamento é continuar a manter a qualidade e o benefício do boletim informativo e a
aumentá-lo ainda mais.
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário alcançar a finalidade de sua coleção.
5. possibilidade de oposição e eliminação
Nenhuma objeção é possível.
VIII. Web-ePaper
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
através da Internet portal http://www.Tagesspiegel.de, a editora da Tagesspiegel GmbH fornece o
seu portal ePaper.Tagesspiegel.de para a aquisição de produtos digitais, como o e-paper do
"Tagesspiegel" e vários produtos de revista.
Para a prestação de produtos digitais, o processamento de pagamentos e a administração de
clientes, software e serviços de outros provedores são usados dentro deste portal.
Os serviços do Fink & Partner GmbH e do Sternwald Media Services UG são utilizados para a
prestação e processamento de pagamentos. Com estes parceiros, o editor da Tagesspiegel GmbH
concluiu contratos-quadro para a ordem de processamento de dados (ADV) para a proteção da
privacidade dos dados do cliente.
Veja também para Mons https://www.fastbill.com/datenschutz
Veja para Payone https://www.payone.com/datenschutz/
Um serviço de https://www.Intercom.com/is usado para análise. Veja
https://www.Intercom.com/de/terms-and-policies
2. base jurídica para o tratamento de dados
A base legal para o processamento dos dados após a notificação ao boletim informativo pelo usuário

está na presença de um consentimento do usuário Art. 6 parágrafo. 1 Lit. Uma finalidade DSGVO de
processamento de dados.
3. objectivo do tratamento de dados
A finalidade do processamento de dados é o processamento de pagamento de compras individuais
através do prestador de serviços de pagamento Payone (https://www.payone.com) e do prestador
de serviços contabilísticos Mons (https://www.Monsum.com).
4. duração do armazenamento
Consulte os provedores de serviços acima mencionados
5. possibilidade de oposição e eliminação
As objecções e as opções de eliminação devem ser dirigidas a Leserservice@tagesspiegel.de
IX. Comunidade (função de comentário)
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Em nosso site oferecemos aos usuários a oportunidade de se cadastrar com dados pessoais para
participar da Comunidade com o propósito de comentar sobre textos. Os dados são inseridos em um
formulário de entrada e transmitidos para nós e armazenados. Os dados não serão passados para
terceiros. Os seguintes dados são coletados como parte do processo de registro:
(1) nome de usuário
(2) endereço de e-mail
(3) senha
Os seguintes dados também são armazenados no momento do registro:
(1) o endereço IP do usuário
(2) data e hora do registo
No âmbito do processo de registo, obtém-se o consentimento do utilizador para o tratamento destes
dados.
2. a base jurídica para o tratamento de dados a base jurídica para o tratamento dos dados é, no caso
do consentimento do utilizador, o n. o 1 do artigo 6. o aceso. Um DSGVO. A moderação e a
divulgação das observações são igualmente efectuadas nos termos do n. o 2 do artigo 9. o Um
DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
O registro do usuário é necessário para a prestação de certos conteúdos e serviços em nosso site.
Destina-se a participar no comentário dos textos no site no âmbito da Comunidade e políticas
conexas https://www.Tagesspiegel.de/Service/Richtlinien/
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário alcançar a finalidade de sua coleção.
5. possibilidade de oposição e eliminação
Como usuário você tem a qualquer momento a possibilidade de cancelar o registro por meio de uma
mensagem em forma de texto (por exemplo, e-mail, fax, carta) para a possibilidade de contato
indicada na impressão.
Isso também permite a retirada do consentimento do armazenamento dos dados pessoais coletados
durante o processo de registro.
X. website analytics
A. Suite Google Analytics
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados

Nós usamos o Google Analytics Suite (Google analítica, Google tag Manager, otimizar, etc), ou seja,
serviços de Web Analytics do Google Inc. ("Google"), um serviço de análise do Google Inc, (1600
anfiteatro Parkway Mountain View, CA 94043, e.u.a. O Google comprometeu-se a cumprir com o
acordo de protecção de privacidade do departamento de comércio dos EUA entre a UE e os Estados
Unidos sobre a recolha, utilização e armazenagem de dados pessoais provenientes dos Estadosmembros da UE. Google, incluindo o Google Inc. e suas filiais de propriedade total nos Estados
Unidos, declarou pela certificação que cumpre com os princípios relevantes do escudo da
privacidade.
O Google usa cookies (ver V. uso de cookies). As informações geradas pelo cookie sobre o uso da
oferta online pelos usuários é geralmente transferido para um servidor do Google nos EUA e
armazenado lá.
O Google utilizará esta informação em nosso nome para avaliar o uso da nossa oferta online pelos
usuários, para compilar relatórios sobre as atividades dentro desta oferta online e para continuar
com o uso desta oferta online e do Serviços conectados à Internet. Neste processo, os pseudônimos
de perfis de usuário podem ser criados a partir dos dados processados.
Nós só usamos o Google Analytics Suite com IP anonimização habilitado. Isto significa que o
endereço IP dos utilizadores é reduzido pelo Google nos Estados-membros da União Europeia ou
noutros Estados contratantes do acordo sobre o espaço económico europeu. Somente em casos
excepcionais o endereço IP completo será transferido para um servidor do Google nos Estados
Unidos e encurtado lá. O endereço IP transmitido pelo navegador do usuário não é mesclado com
outros dados do Google.
Veja https://www.google.com/intl/de/Policies/Privacy/
2. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento dos dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6º (1) aceso. F
DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
Esta informação é usada para reconhecê-lo automaticamente em sua próxima visita aos nossos sites
e para facilitar a navegação para você. Por exemplo, os cookies nos permitem adaptar um site a seus
interesses ou salvar sua senha para que você não tenha que inseri-lo cada vez. Naturalmente você
pode igualmente ver nossos Web site sem bolinhos.
O processamento dos dados pessoais dos usuários permite-nos uma análise do comportamento de
navegação de nossos usuários. Somos capazes de compilar informações sobre o uso dos
componentes individuais do nosso site, avaliando os dados obtidos. Isso nos ajuda a melhorar
constantemente o nosso site e sua facilidade de utilização. Nestes objectivos, temos também um
interesse legítimo no tratamento dos dados em conformidade com o n. o 1 do artigo 6. o aceso. F
DSGVO. Pelo pseudónimo do endereço IP, é devidamente tido em conta o interesse dos utilizadores
na sua protecção dos dados pessoais.
O processamento dos dados pessoais dos usuários permite-nos uma análise do comportamento de
navegação de nossos usuários. Estamos avaliando
4. duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não for mais necessário para nossos propósitos de gravação.
5. possibilidade de oposição e eliminação
Você pode impedir o armazenamento de cookies por uma configuração correspondente do seu

software de navegador; Você também pode impedir o Google de coletar os dados gerados pelo
cookie e relacionados ao seu uso da oferta on-line, bem como o processamento de tais dados por
você baixar o plugin do navegador disponível no seguinte link e instalar:
http://Tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Desativar o Google Analytics está disponível para
versões do navegador: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari e opera.
Você pode parar de rastreamento (OptOut) pressionando o seguinte link:
https://Developers.google.com/Analytics/devguides/Collection/gajs/#disable
B. método de medição central escalável da infonline GmbH
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Nosso site usa o método de medição ("SZMnG") da infonline GmbH, Brühler Strasse 9, 53119 Bonn,
(https://www.infonline.de) para determinar os parâmetros estatísticos sobre o uso de nossas
ofertas. O objetivo da medição da gama é determinar a intensidade de uso, o número de usuários de
um site e o comportamento de navegação estatisticamente – com base em um procedimento padrão
uniforme – e, assim, obter valores comparáveis no mercado.
Veja https://www.infonline.de/datenschutz/benutzer/
2. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento dos dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6º (1) aceso. F
DSGVO.
3. objectivo do tratamento de dados
Para ofertas da Web que são membros da comunidade de informação para determinar a distribuição
de mídia de publicidade (IVW-http://www.ivw.eu) ou participar nos estudos da Associação de
pesquisa on-line (AGOF-http://www.agof.de), o Estatísticas de uso regularmente publicadas pelo
AGOF e pela Associação Media-Analysis e.v. (AGMA-http://www.agma-mmc.de), bem como o IVW e
podem ser consultados nos respectivos websites
4. duração do armazenamento
Os processos de uso armazenado são excluídos após 7 meses, o mais tardar
5. possibilidade de oposição e eliminação
Se você não deseja tomar parte na medição, você pode discordar com o seguinte link:
http://OptOut.IOAM.de
C. análise urbana
2. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Nosso site usa sua própria ferramenta de análise. O Analytics urbano não armazena nenhuma
informação pessoal identificável, ou seja, sem IPS ou informações de login. O Analytics urbano não
usa cookies. Os dados coletados são armazenados diretamente em nossos servidores.
3. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento dos dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6º (1) aceso. F
DSGVO.
6. objectivo do tratamento de dados
Para o nosso site, o Urban Analytics conta com a frequência com que um objeto de conteúdo foi
chamado e onde (outros sites) essas visualizações de página vieram.
7. duração do armazenamento
Os processos de uso armazenado são excluídos após 24 meses, o mais tardar
8. possibilidade de oposição e eliminação
Não há possibilidade de contradição ou eliminação.

XI. publicidade online baseada no uso e publicidade programática
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
O editor do Tagesspiegel usa provedores de serviços para mostrar seus interesses de acordo com
anúncios em nosso site. Para esse efeito, os dados anônimos ou pseudonomisierte são geralmente
coletados e avaliados. Você pode objectar aos provedores de serviços desta avaliação de dados e
exigir a eliminação ou exclusão dos dados.
2. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para a utilização destes prestadores de serviços é o tratamento dos dados pessoais do
utilizador é o artigo 6º parágrafo 1 aceso. F DSGVO
3. objectivo do tratamento de dados
Com a comercialização de anúncios em nosso site, o editor do Tagesspiegel tem o
Urban Media GmbH
Askanischer 3º lugar
10963 Berlin, Alemanha
Instrui. A declaração de protecção de dados deve ser consultada em https://www.UrbanMedia.com/datenschutz/.
A lista a seguir é uma enumeração dos provedores de serviços usados em nosso site:
Google DFP/ADX-Adsense
Política de privacidade: https://Policies.google.com/Technologies/ADS?hl=de
OptOut-link: https://adssettings.google.com/
Nugg.AD
Política de privacidade: https://www.nugg.ad/de/datenschutz/Allgemeine-Informationen.html
OptOut-link: http://MTM.nuggad.net
Outbrain
Política de privacidade: https://www.Outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
OptOut-link: https://www.Outbrain.com/legal/privacy#
Brightcove Inc.
Política de privacidade: https://www.Brightcove.com/en/legal/privacy
OptOut-link: mail para privacy@brightcove.com
SmartClip Holding GmbH
Política de privacidade: http://www.SmartClip.com/de/datenschutz/
OptOut-link: Nuggad http://www.nugg.ad/de/datenschutz#optout Adnologies
http://ads.heias.com/x/opt_out.php?opt_out=true
Grupo Targ.ad http://www.targad.info/clients/de/Preferences.html
Google http://www.google.com/privacy/ADS/
Flashingtalking http://www.flashtalking.com/de/Privacy-Policy-cookies/
AdDefend
Política de privacidade: https://www.addefend.com/de/datenschutzerklarung/

OptOut-link: https://www.addefend.com/de/opt-out/
Inskin
Política de privacidade: http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html
OptOut-link: http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html#Optout
YOC AG
Política de privacidade: https://yoc.com/de/datenschutz-2/
OptOut-link: FutureTV
Política de privacidade: https://www.futuretv-Group.com/Privacy-Policy/
OptOut-link: Teads
Política de privacidade: https://teads.TV/Privacy-Policy/
OptOut-link: https://teads.TV/Privacy-Policy/#
Jardim conten
Política de privacidade: http://www.Content-Garden.com/impressum/
OptOut-link: plista
Política de privacidade: https://www.plista.com/de/About/Privacy/
OptOut-link: https://www.plista.com/de/About/Privacy/define Media
Política de privacidade: http://www.definemedia.de/datenschutz/
OptOut-link: mail para rgpd@adyoulike.com
Adyoulike
Política de privacidade: https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php
OptOut-link: mail para rgpd@adyoulike.com
AppNexus
Política de privacidade: https://www.appnexus.com/en/Company/Platform-Privacy-Policy
OptOut-link: https://www.appnexus.com/en/Company/Platform-Privacy-Policy#howlong
Openx
Política de privacidade: https://www.OpenX.com/legal/Privacy-Policy/
OptOut-link: http://www.youronlinechoices.com/de/
Troca de índices
Política de privacidade: http://de.indexexchange.com/datenschutzerklarung/
OptOut-link: mail para DPO@lucidprivacy.io
4. duração do armazenamento
Um serviço de Internet que gere cookies nos navegadores populares da Internet Firefox, Microsoft
Internet Explorer e Google Chrome permite que você encontre os provedores de serviços adequados
para os cookies armazenados em seu navegador e listá-los como Lista. Nesta lista, você pode decidir
se deseja executar um Optin correspondente ou um OptOut.
5. possibilidade de oposição e eliminação
Use o link http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
XII. plugins sociais
A. Facebook
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados

Esta oferta usa plugins sociais ( "plugins") do Netzwerkesfacebook.com social, que é operado pelo
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ( "Facebook ").
Os plugins são reconhecíveis em um dos logos do Facebook (branco "f" na telha azul, os termos "Like
", "Like" ou um "polegares para cima" sinal) ou são marcados com a adição "Facebook social plugin ".
A lista ea aparência dos plugins Facebook social pode ser visto aqui:
https://Developers.Facebook.com/docs/plugins/. Quando um usuário chama uma página da Web
desta oferta que contém um plugin, seu navegador estabelece uma conexão direta com os servidores
do Facebook. O conteúdo do plugin é transmitido diretamente do Facebook para o seu navegador e é
integrado no site por este.
2. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento dos dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6º (1) aceso. F
DSGVO
3. objectivo do tratamento de dados
O provedor não tem nenhuma influência sobre a quantidade de dados que o Facebook recolhe com a
ajuda deste plugin e, portanto, informa os usuários de acordo com seu conhecimento: incorporando
os plugins, o Facebook recebe a informação de que um usuário tem a página correspondente do
Oferecer. Se o usuário está conectado ao Facebook, o Facebook pode atribuir a visita a sua conta no
Facebook. Quando os usuários interagem com os plugins, por exemplo, pressione o botão like ou
deixar um comentário, a informação correspondente é transmitido do seu navegador diretamente
para o Facebook e armazenado lá. Se um usuário não é um membro do Facebook, ainda há a
possibilidade de que o Facebook vai saber e armazenar o seu endereço IP. De acordo com o
Facebook, apenas um endereço IP anônimo é armazenado na Alemanha. O objetivo e o escopo da
coleta de dados e o processamento e uso dos dados pelo Facebook, bem como os direitos e as
configurações relevantes para a proteção da privacidade dos usuários podem ser lidos na política de
privacidade do Facebook: https:// www.Facebook.com/about/privacy/.
4. duração do armazenamento
A duração do armazenamento é desconhecida.
5. possibilidade de oposição e eliminação
Se um usuário é um membro do Facebook e não quer que o Facebook coletar dados sobre ele e
vinculá-lo às informações de membro salvos do Facebook, ele deve fazer logoff do Facebook antes de
visitar a presença na Internet. Outras configurações e contradições relativas ao uso de dados para
fins publicitários são possíveis dentro das configurações do perfil do Facebook:
Https://www.Facebook.com/Settings?Tab=ads.
B. Google +
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Esta oferta utiliza o botão "+ 1 ″" da rede social GooglePlus, que é operado pela Google Inc., 1600
anfiteatro Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos ("Google"). obriga o Google a cumprir
o acordo de proteção de privacidade entre a UE e os Estados Unidos publicados pelo departamento
de comércio dos EUA sobre a coleta, uso e armazenamento de dados pessoais dos Estados-membros
da UE. Google, incluindo o Google Inc. e suas filiais de propriedade total nos Estados Unidos,
declarou pela certificação que cumpre com os princípios relevantes do escudo da privacidade.
O botão é reconhecível pelo sinal "+ 1 ″ em um fundo branco ou colorido. Uma visão geral dos
plugins do Google e sua aparência pode ser encontrada aqui:
https://Developers.google.com/+/plugins 2. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento dos dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6º (1) aceso. F
DSGVO
3. objectivo do tratamento de dados
Quando um usuário chama uma página da Web desta oferta que contém um botão, o navegador

estabelece uma conexão direta com os servidores do Google. O conteúdo do botão "+ 1 ″" é
transmitido diretamente pelo Google para o seu navegador e está incluído no site. O provedor,
portanto, não tem nenhuma influência sobre a quantidade de dados que o Google coleta com o
botão.
4. duração do armazenamento
A duração do armazenamento é desconhecida.
5. possibilidade de oposição e eliminação
Somente com membros registrados, tais dados, incluindo o endereço IP, são coletados e
processados. Se você não quer que o Google atribua os dados coletados através do nosso site
diretamente para o seu perfil no Google +, você deve fazer logoff do Google + antes de visitar o
nosso site.
C. Twitter
1. Descrição e âmbito do tratamento de dados
Esta oferta utiliza os botões do serviço Twitter. Estes botões são oferecidos pelo Twitter Inc., 795
Folsom St., suíte 600, San Francisco, CA 94107, EUA. Eles são reconhecíveis em termos como
"Twitter" ou "episódio", associado com um pássaro azul estilizado. Com a ajuda dos botões é possível
compartilhar um post ou página desta oferta no Twitter ou seguir o provedor no Twitter.
Se você está logado no Twitter, o Twitter pode atribuir diretamente a sua visita ao nosso site para a
sua conta no Twitter. Se você interagir com os plugins, por exemplo, pressionando o botão "tweet",
as informações correspondentes também é transmitido diretamente para um servidor do Twitter e
armazenado lá. As informações também serão publicadas na sua conta do Twitter e exibidas lá para
seus contatos.
2. base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento dos dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6º (1) aceso. F
DSGVO
3. objectivo do tratamento de dados
Quando um usuário chama uma página da Web desta presença na Internet que contém um botão,
seu navegador estabelece uma conexão direta com os servidores do Twitter. O conteúdo dos botões
do Twitter é transmitido pelo Twitter diretamente para o navegador do usuário. O provedor,
portanto, não tem influência sobre a quantidade de dados que o Twitter recolhe com a ajuda deste
plugin e informa os usuários de acordo com seu nível de conhecimento. Depois disso, somente o
endereço IP do usuário e a URL do respectivo site são transmitidos quando o botão é usado, mas não
para outros fins que não a exibição do botão. Mais informações podem ser encontradas na política
de privacidade do Twitter em https://Twitter.com/privacy?lang=de
4. duração do armazenamento
A duração do armazenamento é desconhecida.
5. possibilidade de oposição e eliminação
Se você não quer Twitter para atribuir diretamente os dados recolhidos através do nosso site para a
sua conta no Twitter, você deve fazer logoff do Twitter antes de visitar o nosso site.
d. LinkedIn
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Esta oferta usa os botões no serviço do LinkedIn. Esses botões são oferecidos pelo LinkedIn Ireland
Unlimited Company, em Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. Eles estão em termos como "in", associados

a uma área azul com as letras brancas "in". Com a ajuda dos botões, é possível compartilhar um post
ou página desta oferta no LinkedIn.

Se você está logado no LinkedIn, o LinkedIn pode associar instantaneamente a sua visita ao nosso
site com sua conta do LinkedIn. Se você interagir com os plug-ins, por exemplo, clicando no botão
"LinkedIn", as informações correspondentes também serão transmitidas diretamente para um
servidor do LinkedIn e armazenadas nele. Você pode publicar as informações lá.

Veja https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
Quando um usuário acessa uma página da Web deste site que contém esse botão, seu navegador
estabelece uma conexão direta com os servidores do LinkedIn. O conteúdo dos botões do Twitter é
transmitido pelo Twitter diretamente ao navegador do usuário. O provedor, portanto, não tem
influência sobre a quantidade de dados que o LinkedIn coleta com a ajuda deste plugin e informa os
usuários de acordo com seu nível de conhecimento. Depois disso, apenas o endereço IP do usuário e
a URL do respectivo site quando o botão é recebido, mas não usado para outros fins que não a
apresentação do botão.

4. Duração do armazenamento
A duração do armazenamento é desconhecida.
5. Oposição e possibilidade de remoção
Se você não quiser que o LinkedIn associe diretamente os dados coletados através de nosso site com
sua conta do LinkedIn, você deve sair do LinkedIn antes de visitar nosso site.

e. WhatsApp
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Esta oferta usa os botões do serviço WhatsApp. Estes botões são oferecidos pela WhatsApp Ireland
Limited Company, 4 Grand Canal Square, Grande Canal Harbor, Dublin 2, Irlanda. Ele está conectado
a uma área verde com um ícone de telefone branco estilizado. Com a ajuda dos botões, é possível
compartilhar um post ou uma página desta oferta com o WhatsApp. O pré-requisito é que você
tenha instalado e ativado o aplicativo WhatsApp em um dispositivo móvel.

Consulte https://www.whatsapp.com/legal/?lang=pt-BR#privacy-policy

2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
Quando um usuário visita uma página da Web desse site em um dispositivo móvel que contém esse
botão, seu navegador estabelece uma conexão direta com os servidores do WhatsApp. O conteúdo
dos botões do WhatsApp é transmitido pelo WhatsApp diretamente para o navegador do usuário. O
provedor, portanto, não tem influência na quantidade de dados que o WhatsApp coleta com a ajuda
deste plugin e informa os usuários de acordo com seu nível de conhecimento.
4. Duração do armazenamento
A duração do armazenamento é desconhecida.
5. Oposição e possibilidade de remoção
Se você não quer que o WhatsApp associe diretamente os dados coletados através do nosso site com
a sua conta WhatsApp, você deve sair do WhatsApp antes de visitar o nosso site.

f. XING
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Esta oferta usa os botões do serviço XING. Estes botões são oferecidos pela XING SE, Dammtorstraße
30, 20354 Hamburgo, Alemanha. Ele está conectado a uma área verde escura com um ícone branco
estilizado composto das letras x e k. Com a ajuda dos botões, é possível compartilhar uma
contribuição ou página desta oferta no XING.

Veja https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
XING descreve o propósito do rastreamento de usuários: "O rastreamento e a análise do
comportamento do usuário nos ajudam a verificar a eficácia de nosso serviço e a otimizar e corrigir
erros. Sempre tentamos adaptar nossos produtos e serviços às necessidades dos usuários. A
personalização desempenha um papel importante aqui. A avaliação das informações obtidas através
do rastreamento é necessária para lhe fornecer serviços personalizados de acordo com o propósito
contratual da XING e para maximizar os benefícios da XING.
4. Duração do armazenamento
Os dados de rastreamento são armazenados por 90 dias. Postagens, mensagens, etc. são
armazenadas até que o usuário efetue logout do XING.
5. Oposição e possibilidade de remoção

No caso de contradições contra o rastreamento do usuário, estas devem ser realizadas
individualmente com as ferramentas de rastreamento mencionadas:

Adobe https://nats.xing.com/optout.html?popup=1&locale=en_US
Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt
Superaquecimento http://overheat.de/opt-out.html
Objeções aos dados coletados pelo XING podem ser enviadas através de um formulário de contato:
https://www.xing.com/app/help?op=start;tab=contact

XIII. pesquisas
a. SurveyMonkey
1. Descrição e escopo do processamento de dados
A SurveyMonkey (SurveyMonkey Europa UC, 2 ° andar, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road,
Dublin, Irlanda) é uma provedora de soluções de pesquisa baseadas na web.

Veja https://en.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-2
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO

3. Finalidade do processamento de dados
A coleta e armazenamento de dados pessoais serve ao propósito de execução de contratos e
participação em uma pesquisa on-line representativa.
3. Duração do armazenamento
Nenhuma informação
4. Oposição e possibilidade de remoção
Seus dados pessoais serão armazenados, contanto que sua conta exista. Com o término da conta, os
dados pessoais são geralmente excluídos.

As informações gerais (dados de Opinião) são mantidas para uso posterior na avaliação de pesquisas
de opinião.
b. Civey
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Civey (Civey GmbH, Reichenberger Straße 120, 10999 Berlim) produz pesquisas on-line
representativas. O processo de pesquisa é baseado na automação de pesquisas de opinião sem

amostragem aleatória. Ao participar de uma pesquisa de opinião do Civey, apenas os dados que os
navegadores comuns enviam automaticamente são coletados.

Civey usa o Google Analytics e o Facebook. O endereço IP passado para o Google Analytics não será
mesclado com outros dados pelo Google. Não haverá transferência de dados para o Facebook se
você não estiver logado no Facebook ao mesmo tempo em que participar de uma pesquisa de
opinião.

A Civey usa cookies para tornar o site mais fácil de usar e mais fácil de encontrar sua conta.

Veja https://civey.com/datenschutz
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
A coleta e armazenamento de dados pessoais serve ao propósito de execução de contratos e
participação em uma pesquisa on-line representativa.
4. Duração do armazenamento
Os dados gerais permanecerão armazenados até que você tenha encerrado sua conta com o Civey.
5. Oposição e possibilidade de remoção
Seus dados pessoais serão armazenados, contanto que sua conta exista. Com o término da conta, os
dados pessoais são geralmente excluídos.

As informações gerais (dados de Opinião) são mantidas para uso posterior na avaliação de pesquisas
de opinião. Você pode se opor a uma análise dos dados do Anaylse enviando um e-mail para
datenschutz@civey.com.
c. pesquisa com os leitores Tagesspiegel
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Oferecemos aos nossos leitores e clientes que avaliem regularmente a qualidade e o impacto do
conteúdo e da publicidade
https://www.tagesspiegel.de/leserbefragung-sagen-sie-uns-ihre-meinung/19400902.html.
Utilizamos o serviço da empresa RAM (Rheinstraße 1, 55294 Bodenheim, Alemanha). O baseado na
internet
As pesquisas medem como os anúncios e artigos são lidos e ouvidos pela audiência geral da mídia e
pelo público.

A RAM usa os chamados cookies primários no site para poder fornecer ao usuário pesquisas
personalizadas e obter informações sobre visitas aos sites.

Consulte https://www.rampanel.com/ram/RAM?panelistreg=C4C4C6C5C6Base básica para o
processamento de dados pessoais

2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais

A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
A coleta e armazenamento de dados pessoais serve ao propósito de execução de contratos e
participação em uma pesquisa de opinião online. Nós não temos acesso aos dados dos participantes
a qualquer momento, apenas os resultados comissionados são disponibilizados para nós. Somente
para a entrega dos bônus e comunicação do painel, recebemos o endereço e a pontuação,
estritamente separados dos resultados da pesquisa.
4. Duração do armazenamento
Nenhuma informação
5. Oposição e possibilidade de remoção
Seus dados pessoais serão armazenados, contanto que sua conta exista. Com o término da conta, os
dados pessoais são geralmente excluídos. Você pode parar enviando um e-mail para
info@rampanel.com.

As informações gerais (dados de Opinião) são mantidas para uso posterior na avaliação de pesquisas
de opinião.

Serviços do Messenger XIV (WhatsBroadcast)
1. Descrição e escopo do processamento de dados
A WhatsBroadcast GmbH (Schwanthalerstrasse 32, 80336 Munique, Alemanha) oferece o serviço
para alcançar os clientes do nosso site através do conhecido mensageiro WhatsApp, Facebook, Insta
e Telegram com notícias e outros conteúdos on-line.

O WhatsBroadcat usa cookies, que geralmente são excluídos como cookies de sessão quando você
sai do seu navegador. Restaram então os cookies que são usados para reconhecimento.

O WhatsBroadcast usa ferramentas de análise do Google Analytics.
O WhatsBroadcast usa os botões dos serviços da Social Media.

Veja privacy@whatsbroadcast.com
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
O uso do nosso site é normalmente possível sem fornecer informações pessoais. Diferentes
regulamentações podem ser aplicadas ao uso de serviços e páginas individuais. Na medida em que os
dados pessoais (como nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone ou similar) são
coletados em nossas páginas, isso é feito o mais possível, de forma voluntária. Os dados coletados
serão processados de acordo com a lei alemã de proteção de dados e não serão divulgados a
terceiros sem o seu consentimento expresso.
4. Duração do armazenamento
Cookies de sessão são excluídos no final do seu navegador.
5. Oposição e possibilidade de remoção
A execução de https://www.whatsbroadcast.com/?removecookies armazenará um cookie OptOut no
seu dispositivo.

XV. E-Commerce
a. anzeigen.tagesspiegel.de
1. Descrição e escopo do processamento de dados
O portal anzeigen@tagesspiegel.de é o nosso portal de autoatendimento para postar anúncios, do
mercado imobiliário ao mercado de trabalho.
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
Ao colocar um anúncio, todos os dados pessoais que são necessários para processar comercialmente
a ordem de anúncio são coletados. Nós usamos diferentes provedores de serviços.
Immowelt.de
Política de Privacidade: https://www.immowelt.de/immoweltag/datenschutz
OptOut-Link: Mail para info@immowelt.de

nordbayern.immowelt.de
Política de Privacidade: http://www.nordbayern.de/datenschutz-1.322299
ligação OptOut http://example.112.2o7.net/optout.html?popup=1&locale=de_DE

Secondhand.de (Ebay-kleinanzeigen.de)
Política de Privacidade: https://themen.ebay-kleinanzeigen.de/datenschutzerklaerung/
OptOut-Link: Mail para: datenschutz@ebay-kleinanzeigen.de

evolver.de
Política de Privacidade: https://www.evolver.de/datenschutz
OptOut-Link: Mail para info@evolver.de

http://www.vrsmedia.com/
Política de Privacidade: http://www.vrsmedia.com/index.php/datenschutzerklaerung/
OptOut-Link: Mail para info@hubit.de
4. Duração do armazenamento
A duração do armazenamento pode ser encontrada na política de privacidade do respectivo
provedor de serviços.
5. Oposição e possibilidade de remoção
As possibilidades contraditórias podem ser encontradas na política de privacidade do respectivo
provedor de serviços.
b. shop.tagesspiegel.de
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Na nossa loja online https://shop.tagesspiegel.de/ oferecemos os produtos, que também são
oferecidos em nossa loja em Askanischer Platz 3, 10963 Berlin, on-line para venda. Os dados
comerciais e pessoais coletados para processar o pagamento permanecem na Haus Tagesspiegel.
Somente com o pagamento, os dados necessários para a manipulação são repassados aos gerentes
de serviços de pagamento externos.
Para gerentes de serviços de pagamento, consulte

Computop Business Informatics GmbH:
https://www.computop.com/de/datenschutz/
Concardis GmbH:
https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

As ferramentas de análise do Google são usadas para melhorar constantemente a experiência do
usuário de nossa loja on-line. Veja X. a. nesta declaração.

Nós usamos cookies para nossa loja online. Estes servem para simplificar o seu acesso.

Ao registrar-se em nossa loja on-line, nenhum número IP é armazenado para os dados da conta do
usuário. Sua senha usada é armazenada criptografada.
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
As ferramentas de análise do Google são usadas para melhorar constantemente a experiência do
usuário de nossa loja on-line. Veja X. a. nesta declaração.

O editor Der Tagesspiegel tem o direito de observar e registrar o comportamento de pagamento dos
compradores, a fim de garantir o processamento ordenado das vendas e combater os abusos, em
particular o uso incorreto do cartão de crédito.
4. Duração do armazenamento
Os dados coletados para processar as compras são armazenados por motivos comerciais por até 10
anos.
5. Oposição e possibilidade de remoção
Não há possibilidade de objeção ou eliminação contra os dados inseridos para a compra e
contabilização.
c. abo.tagesspiegel.de
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Para distribuir nossas edições impressas e digitais de nossos produtos para jornais, oferecemos a
oportunidade de comprá-los on-line em https://abo.tagesspiegel.de. Isso inclui uma área de
autoatendimento para nossos assinantes.

Para transações comerciais, os dados pessoais necessários são coletados: nome, endereço, endereço
de e-mail e data de nascimento.

As ferramentas de análise do Google são usadas para melhorar constantemente a experiência do
usuário de nossa loja on-line. Veja X. a. nesta declaração.

Nós usamos cookies para nossa loja online. Estes servem para simplificar o seu acesso.

Ao registrar-se em nossa loja on-line, nenhum número IP é armazenado para os dados da conta do
usuário. Sua senha usada é armazenada criptografada.

2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
As ferramentas de análise do Google são usadas para melhorar constantemente a experiência do
usuário de nossa loja on-line. Veja X. a. nesta declaração.
Política de Privacidade Adoption: https://www.firmenpresse.de/datenschutz.php OptOut-Link: Mail
para kontakt@layermedia.de Sistema de Reservas OnlinePolítica de Privacidade:
https://info.zmg.de/spez-seiten-und-meta/ rodapé-navegação / impressum.html OptOut-Link: Mail
para kommunikation@zmg.de
O editor Der Tagesspiegel tem o direito de observar e registrar o comportamento de pagamento dos
compradores, a fim de garantir o processamento ordenado das vendas e combater os abusos, em
particular o uso incorreto do cartão de crédito.
4. Duração do armazenamento
Os dados coletados para o processamento das compras são armazenados para a duração da
subscrição, e por motivos económicos até 10 anos.
5. Oposição e possibilidade de remoção
Não há possibilidade de objeção ou eliminação contra os dados inseridos para a compra e
contabilização. A correção dos dados a qualquer momento através da área de self-service.

d. gutscheine.tagesspiegel.de (iGraal SA)
1. Descrição e escopo do processamento de dados
O Der Tagesspiegel publisher GmbH coopera com o iGraal serviço de distribuição de vales (cashback).
A compra dos vales é tratado pelo serviço de IGraal SA. O necessário quando registar os dados
pessoais (nome e sobrenome, endereço de e-mail + senha) para ser usado apenas para fins técnicos.
Os dados recolhidos não vai passar, vender, alugar ou divulgadas a terceiros de qualquer outra
forma.

IGraal utiliza cookies para melhorar o serviço e navegação no site. Estes não contêm quaisquer dados
que possam identificar o usuário.

Veja https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/-lo.
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
Os dados pessoais recolhidos pela IGraal são exclusivamente de uma compra e uma conexão segura
SSL.
4. Duração do armazenamento

Nenhuma informação
5. Oposição e possibilidade de remoção
Contradições ou pedidos de remoção devem ser dirigidas ao infos-de@igraal.com.

e. leserreisen.tagesspiegel.de
1. Descrição e escopo do processamento de dados
O editor Der Tagesspiegel GmbH coopera com Hanseat Viagem, Bremen, Alemanha com a finalidade
de distribuição de viagens. Os dados pessoais são coletados com a finalidade de compra.

Veja https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/-lo.
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
O Hanseat Reisen GmbH usado neste site o remarketing ou "audiências semelhantes" - recurso do
Google Inc. ( "Google"). Esta função pode apelar para os visitantes do site com publicidade
segmentada, o Hanseat Reisen GmbH por personalizado, anúncios publicitários baseados em
interesses aparecer para os visitantes do website do Hanseat Reisen GmbH quando visitam outros
sites na Rede de Display do Google.
4. Duração do armazenamento
Nenhuma informação
5. Oposição e possibilidade de remoção
Você pode usar o https://www.hanseatreisen.de/kontakt.html contato para entregar contradições e
o desejo de eliminação.
f. verbraucher.tagesspiegel.de
1. Descrição e escopo do processamento de dados
O Der Tagesspiegel publisher GmbH coopera nos sites https://verbraucher.tagesspiegel.de/kfzversicherung, https://verbraucher.tagesspiegel.de/dsl-vergleich,
https://verbraucher.tagesspiegel.de/stromvergleich, https : //verbraucher.tagesspiegel.de/verivoxstromrechner, https://verbraucher.tagesspiegel.de/pkv-vergleich,
https://verbraucher.tagesspiegel.de/brutto-netto-rechner, http: //tagesgeld.tagesspiegel .de,
http://festgeld.tagesspiegel.de com prestadores de serviços.

2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados

Para efeitos de comparação de preços e ofertas associadas, são recolhidos dados pessoais que são
necessários para poder processar a comparação de preços. Nós usamos diferentes provedores de
serviços.

check24
Política de Privacidade: https://koop.energie.check24.de/82410/default/strom/privacypolicy/
OptOut-Link: Mail para energie_datenschutz@check24.de

Verivox
Política de Privacidade: https://www.verivox.com/company/datenschutz/
OptOut-Link: Mail para service@verivox.de

financeAds
Política de Privacidade: https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/
OptOut-Link: Mail para service.de@financeads.net

4. Duração do armazenamento
Nenhuma informação
5. Oposição e possibilidade de remoção
Você pode usar os endereços de email mencionados acima.

XVII. Aplicações online:
a. bolsas de estudo de eventos
1. Descrição e escopo do processamento de dados
Em nosso site, oferecemos aos usuários a oportunidade de enviar suas informações pessoais para
participação gratuita em eventos. Ao aplicar, os dados são inseridos em uma máscara de entrada e
enviados para nós e armazenados. Os dados dos candidatos selecionados serão encaminhados aos
patrocinadores do evento. Como parte do processo de registro, o consentimento do usuário para
processar esses dados é obtido.
2. Base jurídica para processamento de dados
A base legal para o processamento dos dados está na presença do consentimento do usuário Art. 6
parágrafo 1 lit. um GDPR.

3. Finalidade do processamento de dados
O registro do candidato é necessário para o processo de seleção. Serve para identificar candidatos
adequados para participação no respectivo evento. Se o candidato for selecionado, seus dados serão
encaminhados aos patrocinadores do evento. Estes usam os dados para fins de recrutamento.
4. Duração do armazenamento
Os dados serão excluídos assim que não forem mais necessários para o propósito de sua coleta.
5. Oposição e possibilidade de remoção
Como um usuário, você sempre tem a opção de cancelar o registro por meio de notificação por
escrito (por exemplo, e-mail, fax, carta) ao indicado nas possibilidades de contato contato.

Isso também permite a revogação do consentimento para o armazenamento dos dados pessoais
coletados durante o processo de registro.
b. Aplicações com o editor Der Tagesspiegel GmbH
1. Descrição e escopo do processamento de dados
O editor do "Tagesspiegel" dá a todos os candidatos a possibilidade de se inscrever online para o
anúncio de empregos na empresa. o serviço da empresa softgarden e-recrutamento GmbH
(TauenzienStraße 14, 10789 Berlim, Alemanha) https://www.softgarden.de é usar. O softgarden
oferece a empresas e candidatos os benefícios exclusivos de uma plataforma de e-recrutamento e
carreira adaptada à transformação digital.

Ao acessar o site, os dados armazenados no navegador da Web são armazenados automaticamente.
Todos os dados pessoais do registro e da inscrição serão armazenados separadamente.

O Softgarden usa cookies. Eles servem apenas para aumentar o conforto de uso do site.

Veja também https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz/
2. Base jurídica para o tratamento de dados pessoais
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais dos utilizadores é o artigo 6.º, n.º 1, lit. f DSGVO
3. Finalidade do processamento de dados
Todos os dados pessoais servem o propósito de assegurar aos candidatos a máxima objetividade e
comparabilidade no processo de candidatura e fazer concorrência interna de forma tão eficaz quanto
possível, com os decisores internos relevantes.
4. Duração do armazenamento
Os dados pessoais no processo de candidatura serão apagados após a conclusão do procedimento.
5. Oposição e possibilidade de remoção

Se os dados coletados no contexto do processo de inscrição devem ser eliminados antes da rescisão,
envie seu e-mail para privacy@softgarden.de

XVIII. Direitos da pessoa interessada
Se você processar dados pessoais, você é i.S.d. DSGVO e você tem os seguintes direitos para a pessoa
responsável:
1. Direito à informação
Você tem o direito à informação para a pessoa responsável, em conformidade com o Art 15 DSGVO e
§ 34 BDSG.
2. Direito à retificação
Você tem o direito de retificação e / ou conclusão para a pessoa responsável, de acordo com Art. 16
DSGVO.
3. Direito à restrição do processamento
Você pode solicitar uma restrição ao processamento de seus dados pessoais de acordo com o Art. 18
GDPR:
4. Direito ao cancelamento
Você pode solicitar à pessoa responsável pela exclusão de seus dados pessoais de acordo com o Art.
17 GDPR. Se a pessoa responsável encaminhou esses dados a terceiros, ele deve informá-los sobre o
seu pedido de exclusão, de acordo com o Art. 19 do GDPR.
5. Direito à informação
Você tem o direito de rectificação, supressão ou restrição de processamento em comparação com as
reivindicações responsáveis que ele é obrigado a todos os destinatários a quem os dados pessoais
que lhe dizem respeito foram expostos, esta correcção ou supressão de dados ou restrição de
processamento notificado, a menos isso prova ser impossível ou envolve um esforço
desproporcional.
Você tem o direito de a pessoa responsável ser informada sobre esses destinatários.
6. Direito à portabilidade de dados
Você tem o direito de portabilidade de dados, de acordo com o Art. 20 GDPR.
7. Direito de
Você tem o direito de se opor ao processamento de seus dados pessoais de acordo com o Art. 21
GDPR.
8. Direito de revogar a declaração de consentimento para proteção de dados
Você tem o direito de revogar sua declaração de proteção de dados a qualquer momento. A
revogação do consentimento não afeta a legalidade do processamento realizado com base no
consentimento até a revogação.
9. Decisão automatizada caso a caso, incluindo perfil

Você tem o direito de não estar sujeito a uma decisão baseada exclusivamente no processamento
automatizado - incluindo a criação de perfis - de acordo com o Art 22 DSGVO.
10. Direito de reclamar perante uma autoridade de supervisão
Não obstante o processo de outra forma administrativos ou judiciais, você tem o direito de recorrer a
uma autoridade de supervisão, em particular no Estado-Membro da sua residência, seu local de
trabalho ou a localização da suposta violação para se você é da opinião de que o tratamento de
dados pessoais relativos contra o DSGVO viola.
A autoridade de supervisão a que a queixa foi apresentada, informar o queixoso sobre o status e os
resultados da apelação, incluindo a possibilidade de um recurso judicial, nos termos do Art. 78
DSGVO.

