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Захист даних
Німецька версія цієї декларації про захист даних є
юридично обов’язковою (див. сторінку 20)
I. Загальна інформація
Контактні дані відповідальної особи
Назва: Reading Alliance Reading Promotion & Education Foundation некомерційна UG
(обмежена

відповідальність),

представлена

керуючим

директором

Мартіном

Гелдерманном
Вулиця: Teplitzer Strasse 7
Поштовий індекс, місце: 65795, Хаттерсхайм
Телефон: 017670568313
Адреса електронної пошти: info@leseallianz.de

II Конкретна інформація щодо обробки персональних даних
1. Відвідування Веб-сайту
а. мета обробки даних
Щоразу, коли користувач заходить на сторінку нашої пропозиції та щоразу, коли
викликається файл, збережений на веб-сайті, дані доступу про цей процес
зберігаються у файлі журналу. Кожен запис складається з:
(1) сторінка, з якої було запитано файл,
(2) ім'я файлу,
(3) дата і час запиту,
(4) кількість переданих даних,
(5) статус доступу (файл передано, файл не знайдено тощо),
(6) опис типу використовуваної операційної системи та веб-браузера,
(7) ім'я хоста комп'ютера, що здійснює доступ,
(8) IP-адреса клієнта.
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Ми використовуємо ці дані для роботи з нашим веб-сайтом, зокрема для визначення
використання веб-сайту та збоїв у роботі веб-сайту, а також для внесення змін або
покращень. IP-адреса клієнта використовується з метою передачі запитуваних даних;
він буде анонімізований після видалення технічної вимоги шляхом видалення
останнього блоку чисел (Ipv4) або останнього октета (Ipv6).
Персональні дані передаються постачальникам послуг, які виконують ІТ-завдання на
користь роботи веб-сайту (наприклад, постачальники послуг хостингу або плагінів).
б. Тривалість зберігання
Дані зберігаються щоразу, коли користувач отримує доступ до сторінки нашої
пропозиції, і кожного разу, коли відбувається доступ до нашого веб-сайту, і
видаляються, як тільки вони більше не потрібні для цілей збору, що відбувається не
пізніше ніж через два тижні після вашого відвідування на веб-сайт є.
c. правова основа
Тимчасове зберігання та обробка вищезазначених даних відбувається на правовій
основі статті 6, параграф 1, буква f Загального регламенту ЄС про захист даних (далі
«GDPR»). Законний інтерес полягає в тому, щоб зробити наш веб-сайт доступним,
забезпечити стабільність і безпеку та перевіряти його неналежне використання.
2. Файли cookie
а. мета обробки даних
Щоб зробити технічно можливим відвідування нашого веб-сайту, ми передаємо так
звані файли cookie на кінцевий пристрій відповідної особи. Файли cookie – це невеликі
текстові файли, які дозволяють ідентифікувати кінцевий пристрій суб’єкта даних,
зазвичай шляхом запису назви домену, з якого були надіслані дані cookie, інформації
про вік файлу cookie та буквено-цифрового ідентифікатора. Зберігаючи файл cookie
на кінцевому пристрої, який використовується - без втручання в операційну систему він знову розпізнається і дає нам можливість негайно зробити будь-які попередні
налаштування доступними. Ми використовуємо цю інформацію, щоб адаптувати наш
веб-сайт і пропоновані послуги до ваших потреб і пришвидшити доступ до нашого вебсайту.
Персональні дані будуть передані третім особам для аналізу використання нашого
веб-сайту,

якщо

це

необхідно

для

цілей

аналізу.

Оскільки

файли

cookie
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використовуються для цілей відстеження, ми повідомимо вас про це окремо в цій заяві
про захист даних.
б. Тривалість зберігання
Термін зберігання різних файлів cookie різний, але максимум два роки. Вони
зберігаються на вашому локальному пристрої, а не на нашому сервері, тому
фактичний час видалення залежить від того, як налаштовано програмне забезпечення
вашого браузера. Будь ласка, зверніться до інструкцій з експлуатації програмного
забезпечення вашого браузера, щоб дізнатися, як ви можете видалити файли cookie,
встановлені нами, в кожному окремому випадку або автоматично.
c. правова основа
Суворо необхідні файли cookie ґрунтуються на правовій основі статті 6, параграф 1,
підпункт f GDPR, щоб дозволити відвідувати наш веб-сайт; зокрема, деякі функції на
нашому веб-сайті неможливі без файлів cookie можна використовувати, тому що в
іншому випадку користувач і вже зроблені налаштування не будуть розпізнані під час
зміни сторінок, параметри мови будуть втрачені, а пошук не може бути здійснений.
Використання непотрібних файлів cookie (наприклад, маркетингових, статистичних чи
сторонніх файлів cookie) ґрунтується на згоді, наданій за допомогою банера файлів
cookie на нашому веб-сайті, та на правовій основі розділу 25 TTDSG та статті 6,
параграф 1, підп. GDPR. а також для передачі даних до третіх країн відповідно до
статті 49, параграф 1 S. 1 lit. a GDPR.
тобто можливість профілактики
Зацікавлена особа може заблокувати використання файлів cookie на кінцевому
пристрої, який використовується, або видалити їх після використання. Однак за певних
обставин окремі функції нашої пропозиції можуть бути непридатними. Як заблокувати
файли cookie та як видалити файли cookie, які вже були збережені, можна знайти в
інструкціях до програмного забезпечення браузера.
3. Виконання контракту
а. мета обробки даних
Ім'я, адреса(и), адреса електронної пошти, номер телефону або факсу, IP-адреса
клієнта на момент реєстрації через контактну форму збираються, зберігаються та
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обробляються виключно з метою укладання або виконання договору, зокрема
виконання договору.
Персональні дані будуть передані третім особам лише в тому випадку, якщо це
необхідно для виконання договору, наприклад, у групі компаній, при введенні в
експлуатацію сервісної компанії та при розміщенні відповідних партнерів чи клієнтів.
б. Тривалість зберігання
Ми зберігаємо персональні дані, які збираємо та обробляємо з метою виконання
контрактів, протягом трьох років до кінця року після повного виконання зобов’язань із
взаємного виконання. Оскільки дані є предметом документів у розумінні §§ 147 п. 1 №
2, 3 і 5 AO, 257 п. 1 № 2 і 3 HGB, дані будуть видалені через шість років після закінчення
року, якщо іншим податковим законодавством не дозволено коротший термін
зберігання. Якщо дані є частиною документів у розумінні §§ 147 п. 1 № 1, 4, 4а АТ, 257
п. 1 № 1 і 4 ГГБ, дані будуть видалені через десять років у кінці року. Періоди
починаються з кінця календарного року, в якому були зібрані дані.
c. правова основа
Обробка вищезгаданих даних відбувається на правовій основі статті 6, параграф 1,
буква b і буква c GDPR, з метою виконання зобов’язань, що випливають з договору, та
надання послуг, необхідних для виконання договору.
4. Контакти
а. мета обробки даних
Користувач може зв’язатися з нами електронною поштою, повідомленням у наші
акаунти в соціальних мережах, факсом або телефоном. Ми зберігаємо дані, передані
нам і надані зацікавленою особою, щоб обробити запит. Ці дані регулярно включають
ім’я, адресу, адресу електронної пошти, номер телефону та/або факсу, дату та час
запиту та опис запиту, якщо необхідно дані договору, якщо запит зроблено в контексті
вступу або обробка договору.
Якщо персональні дані надсилаються електронною поштою або контактною формою,
вони будуть передані постачальникам послуг, які дають можливість їх відправити
(учасникам

поштових

постачальникам плагінів).
б. Тривалість зберігання

провайдерів,

постачальникам

соціальних

мереж

та
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Ми зберігаємо персональні дані, які збираємо та обробляємо з метою встановлення
контакту, протягом трьох років до кінця року після повного виконання взаємних
зобов’язань щодо виконання. Оскільки дані є предметом документів у розумінні §§ 147
п. 1 № 2, 3 і 5 AO, 257 п. 1 № 2 і 3 HGB, дані будуть видалені через шість років після
закінчення року, якщо іншим податковим законодавством не дозволено коротший
термін зберігання. Якщо дані є частиною документів у розумінні §§ 147 п. 1 № 1, 4, 4а
АТ, 257 п. 1 № 1 і 4 ГГБ, дані будуть видалені через десять років у кінці року. Періоди
починаються з кінця календарного року, в якому були зібрані дані.
c. правова основа
Вищезгадані дані обробляються на правовій основі статті 6, параграф 1, буква b GDPR,
у контексті ініціювання або виконання контракту або відповідно до статті 6, параграф
1, буква f GDPR. Наш законний інтерес полягає в тому, щоб мати можливість обробити
запит на контакт і запобігти неправомірному використанню запиту на контакт.
5. Рахунок клієнта
а. мета обробки даних
Зацікавлена особа може зареєструватися у нас, надавши персональні дані, які
передаються нам і зберігаються. Дані, надані під час реєстрації, а також IP-адреса,
дата і час реєстрації зберігаються. Реєстрація необхідна для надання певного вмісту
та послуг, а також служить для укладання та виконання нашого контракту з
відповідною особою.
б. Тривалість зберігання
Як тільки дані більше не потрібні для досягнення мети, вони будуть видалені. У разі
реєстрації без подальшого укладення договору, це має місце, якщо обліковий запис
клієнта видалено. В іншому випадку персональні дані будуть видалені з додатково
укладеного договору після повного виконання взаємних зобов’язань.
c. правова основа
Обробка вищезгаданих даних відбувається на правовій основі відповідно до статті 6,
параграф 1, буква b GDPR, у контексті виконання або ініціювання контракту або
відповідно до статті 6, параграф 1, буква f GDPR. Законний інтерес відповідальної
особи полягає в тому, щоб мати можливість надавати певний контент і послуги на
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користь

зареєстрованих

користувачів,

а

також

зробити

обробку

договорів

ефективнішою та простішою.
6. YouTube
а. мета обробки даних
Ми використовуємо функцію вбудовування YouTube для відображення та відтворення
відео від постачальника YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066,
США, представлений Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, дочірня компанія Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, США)).
Коли викликається сторінка з відео YouTube, встановлюється з’єднання з серверами
YouTube, яке призначається особистому профілі користувача і повідомляє про
сторінки, які відвідував веб-сайт, якщо він увійшов у свій обліковий запис YouTube. Ви
можете запобігти цьому, попередньо вийшовши зі свого облікового запису YouTube.
Ви знайдете функцію відмови на сторінці https://adssettings.google.com/authenticated.
Ви можете знайти більше інформації про положення щодо захисту даних YouTube і
Google за адресами в Інтернеті нижче
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy
б. Тривалість зберігання
Інформацію про захист даних та зберігання персональних даних на «YouTube» можна
знайти в декларації про захист даних провайдера на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
c. правова основа
Використання YouTube служить для захисту нашого основного законного інтересу в
привабливому представленні нашої онлайн-пропозиції відповідно до статті 6,
параграф 1, речення 1, буква f GDPR.
7. Google Analytics
а. мета обробки даних
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Цей веб-сайт використовує Google Analytics, службу веб-аналітики, надану Google
(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, дочірня компанія
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США). Google Analytics використовує так звані «cookie», текстові файли, які зберігаються на кінцевому
пристрої відповідної особи та дозволяють аналізувати використання веб-сайту.
Інформація про використання цього веб-сайту, створена файлом cookie, зазвичай
також передається на сервер Google у США та зберігається там. Однак у зв’язку з
активацією анонімізації IP на цьому веб-сайті, IP-адреса суб’єкта даних буде
попередньо скорочена Google у країнах-членах Європейського Союзу або в інших
державах-учасницях Угоди про Європейську економічну зону. Лише у виняткових
випадках повна IP-адреса надсилається на сервер Google у США та там скорочується.
Від імені оператора цього веб-сайту Google використовуватиме цю інформацію для
оцінки використання веб-сайту, для складання звітів про діяльність веб-сайту та для
надання інших послуг, пов’язаних із активністю веб-сайту та використанням Інтернету,
оператору веб-сайту. Згідно з Google, IP-адреса, передана вашим браузером як
частина Google Analytics, не буде об’єднана з іншими даними Google, якщо ви не
ввійдете у свій обліковий запис Google під час доступу.
Додаткову інформацію про правила захисту даних Google можна знайти за адресою в
Інтернеті нижче
https://policies.google.com/privacy
б. Тривалість зберігання
Як тільки дані більше не потрібні для досягнення мети, вони видаляються, що є у
випадку, коли анонімізація, яка відбувається в межах Європейського Союзу, була
завершена. Це займає менше секунди.
Дані, надіслані нами та пов’язані з файлами cookie, ідентифікаторами користувачів
(наприклад, ідентифікатором користувача) або рекламними ідентифікаторами,
автоматично видаляються через 14 місяців. Дані, термін зберігання яких закінчився,
автоматично видаляються раз на місяць.
Додаткову інформацію можна знайти на https://www.google.com/analytics/terms/de.html
та https://policies.google.com/?hl=de.
c. правова основа
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Обробка здійснюється на правовій основі статті 6, параграф 1, лист a GDPR та статті
15, параграф 3 TMG, лише за попередньою згодою.
тобто можливість профілактики
Зацікавлена особа може заблокувати використання файлів cookie на кінцевому
пристрої, який використовується, або видалити їх після використання. Однак за певних
обставин окремі функції нашої пропозиції можуть бути непридатними. Як заблокувати
файли cookie та як видалити файли cookie, які вже були збережені, можна знайти в
інструкціях до програмного забезпечення браузера. Ви також можете заборонити
Google збирати дані, згенеровані файлом cookie та пов’язані з використанням вебсайту (включаючи IP-адресу), і обробляти ці дані Google, перейшовши на
http://tools.google.com.

Установіть

доступний

браузер

плагін

на

сторінці

com/dlpage/gaoptout?hl=de.
8. Матомо
а. мета обробки даних
Ми використовуємо службу аналізу програмного забезпечення з відкритим кодом
Matomo. Matomo використовує файли cookie. Це невеликі файли, які розміщуються в
браузері.

Ці

файли

надсилають

інформацію

на

наш

сервер,

яку

можна

використовувати для оцінки поведінки користувачів, які постраждали, і для створення
статистики відвідування веб-сайту. Matomo лише коротко записує IP-адреси та
скорочує їх на два останні блоки чисел (IPv4) або останній октет (IPv6) перед
подальшою обробкою, щоб ті, на кого це стосується, залишалися анонімними.
б. Тривалість зберігання
Як тільки дані більше не потрібні для досягнення мети, вони будуть видалені, що
відбувається після анонімізації. З технічних причин цей процес займає менше секунди.
c. правова основа
Обробка здійснюється на правовій основі статті 6, параграф 1, лист a GDPR та статті
15, параграф 3 TMG, лише за попередньою згодою.
тобто можливість профілактики
Зацікавлена особа може заблокувати використання файлів cookie на кінцевому
пристрої, який використовується, або видалити їх після використання. Однак за певних
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обставин окремі функції нашої пропозиції можуть бути непридатними. Як заблокувати
файли cookie та як видалити файли cookie, які вже були збережені, можна знайти в
інструкціях до програмного забезпечення браузера.
9. Веб-додаток для платформи цифрового читання в браузері/додатку для читання
Як

частина

веб-додатка

для

платформи

цифрового

читання

в

програмі

браузера/додатку для читання (далі: додаток) можна отримати доступ до такої
інформації та відобразити її: Програма дає змогу студентам читати та грати разом із
наставником через відеотелефонію, щоб грайливо тренувати вміння читати учня і тим
самим удосконалювати його в довгостроковій перспективі. Під час використання
програми ми обробляємо персональні дані користувача. Персональні дані – будь-яка
інформація, що стосується визначеної або ідентифікованої фізичної особи.
а. Інформація, зібрана під час завантаження
Окрім можливості використання через браузер, додаток також можна завантажити на
кінцевий пристрій. Під час завантаження програми до вибраного магазину додатків
(наприклад, Google Play або Apple App Store) передається певна необхідна
інформація, зокрема ім’я користувача, адреса електронної пошти, ідентифікатор
користувача

облікового

запису,

час

завантаження,

платіжна

інформація

та

індивідуальний код пристрою може бути оброблений. Ці дані обробляються виключно
відповідним магазином додатків і знаходяться поза нашим контролем.
б. Інформація, яка збирається автоматично
Під час використання програми ми автоматично збираємо певні дані, необхідні для
використання програми. Це включає: внутрішній ідентифікатор пристрою, версію
вашої операційної системи, час доступу.
Ці дані автоматично передаються нам і зберігаються (1) для надання послуги та
пов’язаних з нею функцій; (2) для покращення функцій і характеристик додатка та (3)
для запобігання та усунення неправильного використання та несправностей. Така
обробка даних виправдовується тим, що (1) обробка необхідна для виконання
договору між суб’єктом даних і нами відповідно до статті 6, параграф 1, підпункт b)
GDPR для використання програми, або (2 ) ми маємо законну зацікавленість у
забезпеченні функціональності та безпомилкової роботи додатка, а також у можливості
запропонувати ринкові та орієнтовані на інтереси послуги, які тут захищають права та
інтереси щодо захисту персональних даних у значенні ст. 6 (1) lit.f) Переважає GDPR.
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10. Створення облікового запису користувача (реєстрація) та реєстрація
Для облікового запису користувача ми використовуємо дані доступу (ім’я користувача
та пароль), щоб надати доступ до облікового запису користувача та керувати ним
(«обов’язкова інформація»). Контактні дані користувачів і, у випадку неповнолітніх,
їхніх законних опікунів є обов’язковими даними, які необхідні для необхідного контакту
з наставником читання або студентом. Обов’язкова інформація при реєстрації
позначається зірочкою і є необхідною для укладання користувацького договору. Якщо
ці дані не надано, обліковий запис користувача неможливо створити.
Ми використовуємо обов’язкову інформацію для автентифікації користувача під час
входу та для виконання запитів на скидання пароля. Дані, введені під час реєстрації
або реєстрації, будуть оброблені та використані нами (1) для підтвердження
авторизації на керування та використання облікового запису користувача; (2)
забезпечити дотримання умов використання програми та всіх пов’язаних прав та
зобов’язань і (3) зв’язатися з користувачами для отримання технічних або юридичних
повідомлень, оновлень, сповіщень про безпеку чи інших повідомлень, наприклад,
щодо адміністрування облікового запису користувача мати можливість відправити.
Така обробка даних виправдовується тим фактом, що (1) обробка необхідна для
виконання договору між суб’єктом даних і нами відповідно до ст. Маєте зацікавленість
у забезпеченні функціональності та безпомилкової роботи програми, що переважає
ваші права та інтереси щодо захисту ваших персональних даних у значенні статті 6 (1)
(f) GDPR.
11. Використання програми / браузера
Як частина програми або програми для браузера, можна брати участь у сеансах
читання за допомогою відеотелефонії, під час яких різні твори читаються вголос та
грають в ігри. У цій структурі вводиться, керується та обробляється різноманітна
інформація, завдання та види діяльності. Ця інформація містить такі дані про спільні
сеанси читання: назву прочитаного твору, кількість прочитаних сторінок, дату сеансу
читання, прізвище та ім’я користувача, ім’я користувача, дату та час зустрічі з
читанням. збережений у календарі, час дзвінка, тривалість відеоз'єднання та причина
припинення відеоз'єднання (натискання кнопки зупинки, помилка підключення, учень
закриває програму/браузер, читання хресного батька закриває програму/браузер),
натискання кнопки кнопка читання, натискання кнопки гри, назва гри, тривалість
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використання книги, причина закриття Книги (інша книга, гра, кінець сеансу), вибір
аватара. Під час читання відбувається передача зображення-звуку, при цьому
відеозапис не відбувається в будь-який час. Текст, прочитаний студентом, може бути
записаний як аудіофайл у програмі за ініціативою викладача читання. Ці голосові
записи використовуються для кращого розуміння та оцінки розвитку читання з часом.
Програмне рішення (штучний інтелект) також навчається за допомогою голосових
записів. З цією метою голосові записи анонімуються, а потім передаються в окреме
серверне середовище нашого підрядника, DigiSapiens Digital Learning GmbH в Лангені,
де голосові записи анонімуються та оцінюються з метою розробки інтелектуального
програмного забезпечення, яке використовуватиметься в програмі в майбутнє може
бути. Отриманий в результаті штучний інтелект буде використовуватися для цього в
майбутньому підтримувати наставників з читання в оцінці та розвитку навичок читання
дитини і тим самим ще більш цілеспрямовано та швидше досягати успіху в навчанні
учнів. Це служить для перевірки мети навчання програми та управління якістю.
Пов’язана обробка даних необхідна для виконання контракту і ґрунтується на статті 6
lit. b GDPR.
Додатку також потрібні такі дозволи:
– Доступ до Інтернету: це потрібно для збереження записів на наших серверах.
– Доступ до камери: це необхідно для участі в сеансах читання через відеотелефонію.
Дані про використання обробляються та використовуються для надання послуги. Така
обробка даних виправдовується тим фактом, що обробка необхідна для виконання
договору між суб’єктом даних і нами відповідно до статті 6, параграф 1, буква b) GDPR
щодо використання програми.
12. Розкриття та передача даних
На додаток до випадків, прямо зазначених у цій декларації про захист даних,
персональні дані будуть передаватися без явної попередньої згоди, якщо це дозволено
або вимагається законом. Це може бути, серед іншого, якщо обробка необхідна для
захисту життєво важливих інтересів користувача або іншої фізичної особи.
12.1 Для цілей науки та досліджень щодо придатності, ефективності та ефективності
програми для покращення здатності дітей до читання, зокрема в порівнянні зі
звичайними, нецифровими методами, університетам-учасникам, переліченим нижче,
надаються анонімні персональні дані користувачі для оцінки там:
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Університет Йоханнеса Гутенберга Mainz Saarstrasse 21, 55122 Mainz;
Університет Йоганна Вольфганга Гете Франкфурт, Теодор-В.-Адорно-Плац 1, 60323
Франкфурт-на-Майні;
DIPF, Інститут досліджень та інформації в освіті імені Лейбніца, вул. Ростокер, 6, 60323
Франкфурт-на-Майні.
Обробка даних використовується для оцінки операцій читання та дослідження
придатності та ефективності програми цифрового читання для покращення навичок
читання дітей. Правовою основою для такої обробки даних є стаття 6, параграф 1,
буква f) GDPR у поєднанні з розділом 27 BDSG.
12.2 Якщо необхідно з'ясувати незаконне чи зловживання використання платформи
цифрового читання або для судового переслідування, персональні дані будуть
передані правоохоронним органам чи іншим органам, а також, якщо необхідно,
потерпілим третім особам або юрисконсультам. Однак це відбувається лише за
наявності ознак незаконної чи образливої поведінки. Передача також може відбутися,
якщо це служить для виконання умов використання або інших юридичних вимог. Ми
також за законом зобов’язані надавати інформацію певним державним органам на їх
запит.

Це

органи

кримінального

переслідування,

органи,

які

переслідують

адміністративні правопорушення, за які накладаються штрафи, та фінансові органи.
Будь-яка передача персональних даних виправдовується тим фактом, що (1) обробка
необхідна для виконання юридичного зобов’язання, яке ми маємо відповідно до статті
6, параграф 1, буква f) GDPR у поєднанні з вимогами національного законодавства
щодо передачі даних правоохоронним органам , або (2) ми маємо законний інтерес у
розкритті даних зазначеним третім сторонам, якщо є ознаки зловживання або для
забезпечення виконання наших Умов використання, інших умов чи юридичних
претензій, а також ваших прав та інтересів щодо захисту персональних даних у
розумінні статті 6, параграф 1, підпункт f) GDPR не мають переваги.
12.3 Ми покладаємося на афілійовані за договором компанії ABASS GmbH, Moselstraße 11, 63225 Langen, як на зовнішнього постачальника послуг ІТ-інфраструктури
для надання наших послуг.
Будь-яка передача персональних даних виправдовується тим фактом, що (1) обробка
необхідна для виконання договору між суб’єктом даних і нами відповідно до ст. та
зовнішніх постачальників послуг у рамках статті 28, параграф 1 GDPR як обробники,
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регулярно перевіряйте їх і зобов’язуйте їх обробляти всі персональні дані виключно
відповідно до наших інструкцій.
12.4 Для надання наших послуг ми залежимо від афілійованих за контрактом компаній
Digi Sapi-ens-Digital Learning GmbH, Moselstraße 11, 63225 Langen, як зовнішніх
постачальників інфраструктури програм. Будь-яка передача персональних даних
виправдовується тим фактом, що (1) обробка необхідна для виконання договору між
суб’єктом даних і нами відповідно до ст. та зовнішніх постачальників послуг у рамках
статті 28, параграф 1 GDPR. як обробники, які регулярно перевіряються та зобов’язані
за договором обробляти всі персональні дані виключно відповідно до наших інструкцій.
12.5 У рамках подальшого розвитку нашого бізнесу структура нашої компанії може
змінитися у зв'язку з зміною організаційно-правової форми, заснуванням, купівлею або
продажем дочірніх компаній, частин компаній або компонентів. У таких транзакціях
інформація про клієнта може передаватися разом із частиною бізнесу, що
передається. Кожного разу, коли персональні дані передаються третім особам у
описаному вище обсязі, ми гарантуємо, що це зроблено відповідно до цієї декларації
про захист даних та чинного законодавства про захист даних.
Будь-яка передача персональних даних виправдовується тим фактом, що ми маємо
законний інтерес у адаптації форми нашої компанії до економічних та правових
обставин, якщо це необхідно, та у здійсненні прав та інтересів щодо захисту
персональних даних у розумінні ст.6 абз. 1 літ. f) GDPR не має переваги.
13. Передача даних до третіх країн
Ми не обробляємо дані в країнах за межами Європейської економічної зони ("ЄЕЗ").
14. Зміни призначення
Персональні дані оброблятимуться лише для цілей, відмінних від описаних, якщо це
дозволено законом або якщо була надана згода на зміну мети обробки даних. У разі
подальшої обробки для цілей, відмінних від тих, для яких дані були спочатку зібрані,
ми повідомимо тих, кого це стосується, про ці інші цілі перед подальшою обробкою та
надамо всю іншу відповідну інформацію.
15. Термін зберігання даних
Ми видаляємо або анонімізуємо персональні дані, як тільки вони більше не потрібні
для цілей, для яких ми їх збирали або використовували відповідно до вищезазначених
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параграфів. Як правило, ми зберігаємо персональні дані протягом користувацьких або
договірних відносин через додаток плюс 7 днів, протягом яких ми зберігаємо резервні
копії після видалення, оскільки ці дані не використовуються для кримінального
переслідування або для резервного копіювання. , затвердження чи виконання
юридичних позовів потрібні довше.
Конкретна інформація в цій декларації про захист даних або законодавчі вимоги щодо
зберігання та видалення персональних даних, зокрема тих, які ми повинні зберігати з
податкових причин, залишаються незмінними.
III. права суб'єкта даних
Якщо персональні дані обробляються користувачем на нашому веб-сайті, відповідна
особа має такі права щодо відповідальної особи відповідно до GDPR.
1. Право на інформацію відповідно до ст.15 GDPR
Суб'єкт даних має право на таку інформацію:
а) цілі обробки;
б) категорії персональних даних, що обробляються;
c) одержувачі або категорії одержувачів, яким були або будуть розкриті персональні
дані, зокрема одержувачі в третіх країнах або міжнародних організаціях;
d) якщо можливо, передбачений період, протягом якого будуть зберігатися персональні
дані, або, якщо це неможливо, критерії, за якими визначається цей період;
e) наявність права на виправлення або видалення особистих даних, що стосуються
вас, або на обмеження обробки відповідальною особою або права заперечувати проти
такої обробки;
f) наявність права на звернення до контролюючого органу;
g) якщо персональні дані не збираються від суб’єкта даних, усю доступну інформацію
про походження даних;
h)

наявність

автоматизованого

прийняття

рішень,

включаючи

профілювання

відповідно до статей 22, параграфи 1 і 4 GDPR і - принаймні в цих випадках - змістовну
інформацію про залучену логіку, а також обсяг і передбачувані наслідки такої обробки
для суб'єкт даних.
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i) Якщо персональні дані передаються третій країні або міжнародній організації, суб’єкт
даних має право бути поінформованим про відповідні гарантії відповідно до статті 46
GDPR у зв’язку з передачею. Ми надаємо суб’єкту даних копію персональних даних,
які є об’єктом обробки. За всі інші копії, які запитує суб’єкт даних, відповідальна особа
може вимагати розумну плату на основі адміністративних витрат.
2. Право на виправлення відповідно до статті 16 GDPR
Суб’єкт даних має право вимагати від відповідальної особи негайного виправлення
неправильних персональних даних, які стосуються його. Враховуючи цілі обробки,
суб’єкт даних має право вимагати доповнення неповних персональних даних - також
шляхом додаткової декларації.
3. Право на стирання відповідно до ст.17 GDPR
Заінтересована особа має право вимагати від відповідальної особи негайного
видалення персональних даних, які стосуються її, а відповідальна особа зобов’язана
негайно видалити персональні дані, якщо є одна з наступних причин:
а) персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або
оброблені іншим чином;
b) суб’єкт даних відкликає свою згоду, на якій базувалась обробка, відповідно до статті
6(1)(a) або статті 9(2)(a) GDPR, і немає іншої правової підстави для обробки;
c) суб’єкт даних заперечує проти обробки відповідно до статті 21(1) GDPR і немає
переважних законних підстав для обробки, або суб’єкт даних заперечує проти обробки
відповідно до статті 21(2) GDPR;
г) персональні дані були оброблені незаконно;
e) видалення персональних даних необхідне для виконання юридичного зобов’язання
відповідно до законодавства Союзу або законодавства держав-членів, яким
підпорядкована відповідальна особа;
f) персональні дані були зібрані стосовно послуг інформаційного суспільства, що
пропонуються відповідно до статті 8 (1) GDPR.
4. Право на обмеження обробки відповідно до ст.18 GDPR
Суб’єкт даних має право вимагати, щоб відповідальна особа обмежила обробку, якщо
виконується одна з наступних умов:
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а) достовірність персональних даних оскаржується суб'єктом даних протягом періоду,
який дозволяє контролеру перевірити точність персональних даних,
б) обробка є незаконною, і суб’єкт даних відмовляється від видалення персональних
даних і натомість просить обмежити використання персональних даних;
в) відповідальній особі більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але
суб'єкту даних вони потрібні для затвердження, здійснення або захисту правових
вимог, або
d) суб’єкт даних подав заперечення проти обробки відповідно до статті 21 (1) GDPR,
якщо не впевнено, чи законні причини відповідальної особи переважають причини
суб’єкта даних.
5. Право на інформацію відповідно до ст.19 GDPR
Якщо зацікавлена особа заявила про виправлення відповідно до статті 16 DSGVO,
видалення відповідно до статті 17, параграф 1 DSGVO або обмеження обробки
відповідно до статті 18 DSGVO щодо особи, відповідальної за її персональні дані, і
відповідальна особа має всіх одержувачів, яким були розкриті персональні дані
суб’єкта даних, про запит суб’єкта даних (якщо це було неможливо або не пов’язано з
непропорційними зусиллями), суб’єкт даних має право бути поінформованим
відповідальною особою про одержувачів.
6. Право на перенесення даних відповідно до ст.20 GDPR
Суб’єкт даних має право отримувати персональні дані щодо нього, які він надав
відповідальній особі, у структурованому, загальному та машиночитаному форматі, і
він/вона має право передати ці дані іншій відповідальній особі без перешкода від нас,
за умови, що
a) обробка базується на згоді відповідно до статті 6(1)(a) або статті 9(2)(a) або на
контракті відповідно до статті 6(1)(b) GDPR та
б) обробка здійснюється за допомогою автоматизованих процедур.
В результаті цього права і свободи інших людей не повинні бути порушені.
При реалізації права на перенесення даних відповідно до пункту 1 суб’єкт даних має
право вимагати, щоб персональні дані були безпосередньо передані нами іншій
відповідальній особі, якщо це технічно можливо.
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Реалізація права на перенесення даних не впливає на право на стирання відповідно
до статті 17 GDPR. Право на перенесення даних не поширюється на обробку,
необхідну для виконання завдання, яке становить суспільний інтерес лежить або має
місце під час здійснення державних повноважень, які були передані відповідальній
особі.
7. Право на заперечення відповідно до ст.21 GDPR
Суб’єкт даних має право, з причин, що випливають з його конкретної ситуації, у будьякий час заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його, що
ґрунтується на статті 6, параграф 1, підпункт e) або f) GDPR відповідно до ст. 21 GDPR;
це також стосується профілювання на основі цих положень.
Щоб це виправдати, необхідно вказати причини, які випливають із конкретної ситуації
суб’єкта даних і суперечать обробці. Ми вивчимо ці причини та зупинимо обробку, якщо
прийдемо до висновку, що законний або суспільний інтерес в обробці всупереч
інтересам відповідної особи в їх бездіяльності тепер на користь інтересів відповідної
особи. Якщо це так, дані не будуть оброблятися далі, якщо ми не зможемо
продемонструвати вагомі законні підстави для обробки, які переважають інтереси,
права і свободи суб’єкта даних, або обробка служить для висунення, здійснення або
захисту правових вимог.
Якщо персональні дані обробляються з метою здійснення прямої реклами, зацікавлена
особа має право в будь-який час заперечити проти обробки персональних даних, які її
стосуються, з метою такої реклами без додаткового обґрунтування; це також
стосується профілювання, оскільки воно пов’язане з такою прямою рекламою. Якщо
суб’єкт даних заперечує проти обробки для цілей прямого маркетингу, персональні
дані більше не оброблятимуться для цих цілей.
8. Право на відкликання згоди
Якщо обробка здійснюється на основі згоди зацікавленої особи, вона може відкликати
цю згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки,
здійснюваної на підставі згоди до моменту відкликання.
9. Автоматизовані рішення в окремих випадках, включаючи профілювання відповідно
до статті 22 GDPR
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Суб’єкт даних має право не піддаватися рішенню, заснованому виключно на
автоматизованій обробці, включаючи профілювання, що має на нього юридичні
наслідки або подібним чином істотно впливає на нього.
Це не стосується, якщо рішення
а) необхідний для укладення або виконання договору між суб'єктом даних та нами,
b) допустимо на основі правових положень Союзу чи держав-членів, яким ми
підпорядковуємось, і ці правові положення містять відповідні заходи для захисту прав
і свобод та законних інтересів відповідної особи або
в) за прямою згодою заінтересованої особи.
Ці рішення не можуть ґрунтуватися на спеціальних категоріях персональних даних
відповідно до статті 9 (1) GDPR, якщо не застосовується стаття 9 (2) lit. a або g GDPR
і не вживаються відповідні заходи для захисту прав і свобод і законних інтересів
постраждалих. людину зустріли.
У випадках, зазначених у пунктах a) і c), ми вживаємо відповідних заходів для захисту
прав і свобод, а також законних інтересів відповідної особи, включаючи принаймні
право отримати втручання особи на нашій стороні, щоб висловити власну точку зору
та оскаржити рішення.
10. Право на подання скарги до наглядового органу відповідно до статті 77 GDPR
Без шкоди для будь-яких інших адміністративних або судових засобів правового
захисту, кожен суб’єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу, зокрема
в державі-члені, де він або її звичайне місце проживання, місце роботи або місце
ймовірного порушення, якщо суб’єкт даних вважає, що обробка його персональних
даних порушує GDPR.
Наглядовий орган, до якого було подано скаргу, повідомить скаржника про статус та
результати розгляду скарги, включаючи можливість судового захисту відповідно до
статті 78 GDPR. Компетентним наглядовим органом є:
Державний уповноважений з питань захисту даних та свободи інформації
Північний Рейн-Вестфалія
А/С 20 04 44
40102 Дюссельдорф
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Телефон: 0211/38424-0
Факс: 0211/38424-999
Електронна пошта: poststelle@ldi.nrw.de.
11. Контакт
Якщо у вас виникли запитання чи зауваження щодо того, як ми обробляємо ваші
персональні дані, або якщо ви хочете скористатися правами, зазначеними в розділах
6 і 7 як суб’єкт даних, звертайтеся до info@leseallianz.de.
12. Зміни до цієї Політики конфіденційності
Ми завжди оновлюємо цю заяву про захист даних, тому залишаємо за собою право
час від часу змінювати її та оновлювати зміни у зборі, обробці або використанні ваших
даних. Поточну версію декларації про захист даних завжди можна викликати в розділі
«Політика конфіденційності» в додатку та програмі браузера.
13. Право на ефективний судовий засіб захисту відповідно до статті 79 GDPR
Без шкоди для доступних адміністративних або позасудових засобів правового
захисту, включаючи право подати скаргу до наглядового органу відповідно до статті 77
GDPR, кожен суб’єкт даних має право на ефективний судовий засіб правового захисту,
якщо він вважає, що права, на які він має право згідно з GDPR є наслідком порушення
обробки його персональних даних, що не відповідає GDPR.
Суди країни-члена, в якій ми або обробник маємо представництво, мають юрисдикцію
щодо будь-яких судових позовів, порушених проти нас або обробника. Крім того, такі
позови також можуть бути подані до судів держави-члена, в якій проживає суб’єкт
даних, якщо ми або обробник не є органом держави-члена, який діє у здійсненні своїх
суверенних повноважень.
Статус:

I.

квітень 2022 року

Allgemeine Informationen

Kontaktdaten des Verantwortlichen
Name: Stiftung LeseAllianz Leseförderung & Bildung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), vertreten
durch den Geschäftsführer Martin Geldermann

20
Straße: Teplitzer Straße 7
PLZ, Ort: 65795, Hattersheim
Telefon: 017670568313
E-Mail-Adresse: info@leseallianz.de

II.
1.
a.

Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Besuch der Webseite
Zweck der Datenverarbeitung

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der
Internetpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:
(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.
Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der
Webseite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet;
sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4)
oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

b.

Dauer der Speicherung

Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf
unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht
mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite
der Fall ist.
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c.

Rechtsgrundlage

Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte
Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicherheit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

2.
a.

Cookies
Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das
Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identifiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet
wurden, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen
erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem
– gespeichert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen
auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weitergegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des
Trackings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

b.

Dauer der Speicherung

Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden
auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer
davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

c.

Rechtsgrundlage

Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um
den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und
Suchen nicht ausgeführt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt
auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf
der Rechtsgrundlage des § 25 TTDSG und Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO beruht sowie für die Datenübermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
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d.

Verhinderungsmöglichkeit

Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach
dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht
nutzbar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

3.
a.

Vertragsdurchführung
Zweck der Datenverarbeitung

Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der
Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags umfasst.
Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertragsdurchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines
Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

b.

Dauer der Speicherung

Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der
wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147
Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren
zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1
Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen
beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

c.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c
DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung
erforderlichen Leistungen zu erbringen.

4.
a.

Kontaktaufnahme
Zweck der Datenverarbeitung

Ein Nutzer kann per E-Mail, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwerken, Telefax oder Telefon
mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, EMail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des
Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertragsaufnahme oder abwicklung erfolgt.
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Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden
sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke
und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

b.

Dauer der Speicherung

Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und
verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung
der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§
147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs
Jahren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen
zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257
Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die
Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

c.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im
Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage verhindern zu können.

5.
a.

Kundenkonto
Zweck der Datenverarbeitung

Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespeichert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten
sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung bestimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres
Vertrags mit dem Betroffenen.

b.

Dauer der Speicherung

Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer
Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. Ansonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten
Leistungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

c.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das
berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten
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der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und
zu erleichtern.

6.
a.

YouTube
Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google
(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern
von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten
Seiten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie,
indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy

b.

Dauer der Speicherung

Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“
finden sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

c.

Rechtsgrundlage

Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

7.
a.

Google Analytics
Zweck der Datenverarbeitung

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die
auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden
in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund
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der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite
auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn,
Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Google
https://policies.google.com/privacy

b.

Dauer der Speicherung

Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann
der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist.
Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften
Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.

c.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur
nach vorheriger Einwilligung.

d.

Verhinderungsmöglichkeit

Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach
dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht
nutzbar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google
sowie

die

Verarbeitung

dieser

Daten

durch

Google

verhindern,

indem

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.

Sie

das

unter
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8.
a.

Matomo
Zweck der Datenverarbeitung

Wir verwenden den Open-Source Software Analysedienst Matomo. Matomo verwendet Cookies. Dies
sind kleine Dateien, die im Browser platziert werden. Diese Dateien senden Informationen an unseren
Server, anhand derer das Nutzungsverhalten der Betroffenen ausgewertet werden kann und Statistiken
zum Besucherverkehr auf der Webseite erstellt werden können. Matomo erfasst dabei IP-Adressen nur
kurz vollständig, kürzt diese um die letzten beiden Ziffernblöcke (IPv4) oder das letzte Oktet (IPv6), bevor
diese weiterverarbeitet werden, so dass Betroffene anonym bleiben.

b.

Dauer der Speicherung

Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann
der Fall ist, wenn die Anonymisierung erfolgt ist. Dieser Vorgang dauert technisch bedingt unter einer
Sekunde.

c.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur
nach vorheriger Einwilligung.

d.

Verhinderungsmöglichkeit

Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach
dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht
nutzbar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

9.

Web-Anwendung für die digitale Leseplattform im Browser / LeseApp-Anwendung

Im Rahmen der Web-Anwendung für die digitale Leseplattform im Browser / LeseApp-Anwendung (im
Folgenden: App) werden der Abruf und die Darstellungen folgender Informationen ermöglicht: Die App
ermöglicht es Schülern über Videotelefonie, gemeinsam mit einem Mentor zu lesen und zu spielen, um
die Lesefähigkeit des Schülers spielerisch zu trainieren und dadurch nachhaltig zu verbessern. Bei der
Nutzung der App werden von uns personenbezogene Daten der Nutzer verarbeitet. Unter personenbezogenen Daten sind sämtliche Informationen zu verstehen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

a.

Informationen, die beim Download erhoben werden

Neben der Nutzungsmöglichkeit über den Browser, kann auch eine App auf das Endgerät heruntergeladen werden. Beim Download der App werden bestimmte erforderliche Informationen an den ausgewählten
App Store (z.B. Google Play oder Apple App Store) übermittelt, insbesondere können dabei der Nutzer-
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name, die E-Mail-Adresse, die Benutzerkennung des Accounts, der Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen sowie die individuelle Gerätekennziffer verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieser Daten
erfolgt ausschließlich durch den jeweiligen App Store und liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.

b.

Informationen, die automatisch erhoben werden

Im Rahmen der Nutzung der App erheben wir bestimmte Daten automatisch, die für die Nutzung der App
erforderlich sind. Hierzu gehören: interne Geräte-ID, Version Ihres Betriebssystems, Zeitpunkt des Zugriffs.
Diese Daten werden automatisch an uns übermittelt und gespeichert, (1) um den Dienst und die damit
verbundenen Funktionen zur Verfügung zu stellen; (2) die Funktionen und Leistungsmerkmale der App zu
verbessern und (3) Missbrauch sowie Fehlfunktionen vorzubeugen und zu beseitigen. Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen den
Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, oder (2) wir
ein berechtigtes Interesse daran haben, die Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb der App zu
gewährleisten und einen markt- und interessengerechten Dienst anbieten zu können, das hier die Rechte
und Interessen am Schutz personenbezogener Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO überwiegt.
10.

Erstellung eines Nutzeraccounts (Registrierung) und Anmeldung

Für den Nutzeraccount verwenden wir Zugangsdaten (Benutzername und Passwort), um den Zugang
zum Nutzeraccount zu gewähren und diesen zu verwalten („Pflichtangaben“). Die Kontaktangaben der
Nutzer und im Falle von Minderjährigen deren Erziehungsberechtigter sind Pflichtangaben, die zur erforderlichen Kontaktaufnahme mit dem Lesepaten bzw. dem Schüler notwendig sind. Pflichtangaben im
Rahmen der Registrierung sind mit einem Sternchen gekennzeichnet und sind für den Abschluss des
Nutzungsvertrages erforderlich. Werden diese Daten nicht angeben, kann kein Nutzeraccount erstellt werden.
Die Pflichtangaben verwenden wir, um die Nutzer beim Login zu authentifizieren und Anfragen zur Rücksetzung des Passwortes nachzugehen. Die im Rahmen der Registrierung oder einer Anmeldung eingegebenen Daten werden von uns verarbeitet und verwendet, (1) um die Berechtigung zur Verwaltung und
Nutzung des Nutzeraccounts zu verifizieren; (2) die Nutzungsbedingungen der App sowie alle damit verbundenen Rechte und Pflichten durchzusetzen und (3) mit den Nutzern in Kontakt zu treten, um technische oder rechtliche Hinweise, Updates, Sicherheitsmeldungen oder andere Nachrichten, die etwa die
Verwaltung des Nutzeraccounts betreffen, versenden zu können.
Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen den Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, oder (2) wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien
Betrieb der App zu gewährleisten, das hier Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO überwiegt.
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11.

Nutzung der App / Browser-Anwendung

Im Rahmen der App oder Browser-Anwendung kann per Videotelefonie an Lesesitzungen teilgenommen
werden, bei denen aus verschiedenen Werken vorgelesen wird und Spiele gespielt werden. In diesem
Rahmen werden diverse Informationen, Aufgaben und Aktivitäten eingeben, verwaltet und bearbeitet.
Diese Informationen umfassen nachfolgende Daten über die gemeinsamen Lesesitzungen: Titel des gelesenen Werks, die Anzahl der gelesenen Seiten, Datum der Lesesitzung, Name und Vorname des Nutzers, Benutzername des Nutzers, Datum und Uhrzeit des im Kalender hinterlegten Lesetermins, Zeit des
Anrufs, Dauer der Videoverbindung und Grund für das Ende der Videoverbindung (Betätigung des Auflegebuttons, Verbindungsfehler, Schüler schließt App/browser, Lesepate schließt App/Browser), Betätigung
des Lesebuttons, Betätigung des Spielbuttons, Name des Spiels, Dauer der Buchnutzung, Grund des
Schließens des Buchs (anderes Buch, Spiel, Ende der Sitzung), Wahl des Avatar. Es erfolgt eine BildTon-Übertragung im Rahmen der Lesestunden, wobei Videoaufzeichnungen zu keinem Zeitpunkt stattfinden. Der durch den Schüler gelesene Text kann innerhalb der App auf Veranlassung des Lesepaten als
Tondatei aufgezeichnet werden. Diese Sprachaufzeichnungen werden genutzt, um die Entwicklung der
Leseleistung im Zeitverlauf besser nachvollziehen und beurteilen zu können. Mithilfe der Sprachaufzeichnungen wird zudem eine Softwarelösung (künstliche Intelligenz) trainiert. Zu diesem Zweck werden die
Sprachaufzeichnungen anonymisiert und anschließend auf eine gesonderte Serverumgebung unseres
Auftragnehmers, der DigiSapiens Digital Learning GmbH in Langen, übertragen, auf der die Sprachaufzeichnungen anonymisiert und ausgewertet werden, um eine intelligente Software zu entwickeln, die zukünftig innerhalb der App eingesetzt werden kann. Die so entstehende künstliche Intelligenz soll künftig
dazu genutzt werden, Lesepaten bei der Einschätzung und Förderung der Lesefähigkeiten eines Kindes
zu unterstützen und dadurch die Lernerfolge der Schüler noch zielführender und schneller herbeizuführen.
Diese dient somit der Überprüfung des Lernzwecks der App und dem Qualitätsmanagement. Die damit
einhergehende Datenverarbeitung ist notwendig für die Vertragserfüllung und gestützt auf Art. 6 lit. b
DSGVO.
Die App erfordert darüber hinaus folgende Berechtigungen:
–

Internetzugriff: Dieser wird benötigt, um Eingaben auf unseren Servern zu speichern.

–

Kamerazugriff: Dieser wird für die Teilnahme an den Lesesitzungen per Videotelefonie benö-

tigt.
Die Verarbeitung und Verwendung von Nutzungsdaten erfolgt zur Bereitstellung des Dienstes. Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen
Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist.

12.

Weitergabe und Übertragung von Daten

Eine Weitergabe personenbezogener Daten ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung erfolgt neben den
explizit in dieser Datenschutzerklärung genannten Fällen lediglich dann, wenn es gesetzlich zulässig bzw.
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erforderlich ist. Dies kann u.a. der Fall sein, wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige
Interessen des Nutzers oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.
12.1 Zu Zwecken der Wissenschaft und Forschung über die Tauglichkeit, Wirksamkeit und Effizienz der
App zur Verbesserung der Lesefähigkeit von Kindern, insbesondere im Vergleich zu konventionellen, nicht digitalen Methoden werden den nachfolgend gelisteten teilnehmenden Hochschulen anonymisiert personenbezogene Daten der Nutzer zur dortigen Auswertung zur Verfügung gestellt:
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Saarstraße 21, 55122 Mainz;
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am
Main;
DIPF, Leibnitz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation Rostocker Str. 6, 60323
Frankfurt am Main.
Die Datenverarbeitung dient der Auswertung des Lesebetriebs und der Erforschung der Tauglichkeit
und Effizient des digitalen Leseprogramms zur Verbesserung der Lesefähigkeit von Kindern.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Verbindung mit § 27
BDSG.
12.2 Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen bzw. missbräuchlichen Nutzung der digitalen Leseplattform oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die
Strafverfolgungsbehörden oder andere Behörden sowie ggf. an geschädigte Dritte oder Rechtsberater weitergeleitet. Dies geschieht jedoch nur, wenn Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges bzw.
missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch stattfinden, wenn dies der
Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder anderen Rechtsansprüchen dient. Wir sind zudem
gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind
Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen, und
die Finanzbehörden.
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die
Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO in Verbindung mit nationalen rechtlichen Vorgaben zur Weitergabe von Daten
an Strafverfolgungsbehörden unterliegen, oder (2) wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die
Daten bei Vorliegen von Anhaltspunkten für missbräuchliches Verhalten oder zur Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen, anderer Bedingungen oder von Rechtsansprüchen an die genannten
Dritten weiterzugeben und Ihre Rechte und Interessen am Schutz personenbezogener Daten im
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen.
12.3 Wir sind für die Erbringung unseres Dienstes auf vertraglich verbundene Gesellschaften der ABASS
GmbH, Moselstraße 11, 63225 Langen als externe IT- Infrastruktur-Dienstleisterin angewiesen.
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Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die
Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist und (2) wir unsere Fremdunternehmen und externen
Dienstleister im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 DSGVO als Auftragsverarbeiter sorgfältig ausgewählt,
regelmäßig überprüft und vertraglich verpflichtet haben, sämtliche personenbezogenen Daten ausschließlich entsprechend unserer Weisungen zu verarbeiten.
12.4 Wir sind für die Erbringung unseres Dienstes auf vertraglich verbundene Gesellschaften der Digi
Sapiens- Digital Learning GmbH, Moselstraße 11, 63225 Langen als externe Anbieterin der
App- Infrastruktur angewiesen.
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass (1)
die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen Betroffenen und uns gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist und (2) wir unsere Fremdunternehmen
und externen Dienstleister im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 DSGVO als Auftragsverarbeiter sorgfältig ausgewählt, regelmäßig überprüft und vertraglich verpflichtet haben, sämtliche personenbezogenen Daten
ausschließlich entsprechend unserer Weisungen zu verarbeiten.
12.5 Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass sich die Struktur
unseres Unternehmens wandelt, indem die Rechtsform geändert wird, Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet, gekauft oder verkauft werden. Bei solchen Transaktionen werden die Kundeninformationen gegebenenfalls zusammen mit dem zu übertragenden Teil
des Unternehmens weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte
in dem vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung und dem anwendbaren Datenschutzrecht erfolgt.
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass wir ein
berechtigtes Interesse daran haben, unsere Unternehmensform den wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten entsprechend bei Bedarf anzupassen und Rechte und Interessen am Schutz
personenbezogener Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen.

13.

Datenübermittlungen in Drittländer

Wir verarbeiten Daten nicht in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“).

14.

Zweckänderungen

Verarbeitungen personenbezogener Daten zu anderen als den beschriebenen Zwecken erfolgen nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder ein Einwilligung in den geänderten Zweck der Datenverarbeitung vorliegt. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken als denen, für welche die Daten
ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir die Betroffenen vor der Weiterverarbeitung über diese
anderen Zwecke und stellen sämtliche weitere hierfür maßgeblichen Informationen zur Verfügung.
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15.

Zeitraum der Datenspeicherung

Wir löschen oder anonymisieren personenbezogene Daten, sobald sie für die Zwecke, für die wir sie nach
den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht mehr erforderlich sind. In der Regel speichern wir personenbezogene Daten für die Dauer des Nutzungs- bzw. des Vertragsverhältnisses über die
App zzgl. eines Zeitraumes von 7 Tagen, während welchem wir nach der Löschung Sicherungskopien
aufbewahren, soweit diese Daten nicht für die strafrechtliche Verfolgung oder zur Sicherung, Geltendmachung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen länger benötigt werden.
Spezifische Angaben in dieser Datenschutzerklärung oder rechtliche Vorgaben zur Aufbewahrung und
Löschung personenbezogener Daten, insbesondere solcher, die wir aus steuerrechtlichen Gründen aufbewahren müssen, bleiben unberührt.

III. Rechte des Betroffenen
Sofern personenbezogene Daten vom Nutzer auf unserer Webseite verarbeitet werden, so hat die betroffene Person (Betroffener) folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen gemäß DSGVO.

1.

Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO

Der Betroffene hat das Recht auf folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern
oder bei internationalen Organisationen;
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs.
1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
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i) werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt,
so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Wir stellen dem Betroffenen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung
sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.

2.

Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

3.

Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO

Der Betroffene hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass ihn betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig;
b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß § Art. 6 Abs. 1
lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung;
c) die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt
gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein;
d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;
e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt;
f) die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

4.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für
eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen,
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b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der
betroffenen Person überwiegen.

5.

Recht auf Unterrichtung nach Art. 19 DSGVO

Hat der Betroffene gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich seiner personenbezogenen Daten eine
Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, eine Löschung Art. 17 Abs. 1 DSGVO oder eine Einschränkung der
Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO geltend gemacht, und hat der Verantwortliche alle Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten des Betroffenen offengelegt wurden, über das Verlangen des
Betroffenen informiert (soweit dies nicht unmöglich oder mit unverhältnismäßigen Aufwand verbunden
war), so hat der Betroffene das Recht, vom Verantwortlichen über die Empfänger informiert zu werden.

6.

Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO

Der Betroffene hat das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, die er einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten,
und er hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a oder auf einem
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Rechte und Freiheiten anderer Personen dürfen dadurch nicht beeinträchtigen werden.
Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat der Betroffene das Recht,
zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
unberührt. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung
einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

7.

Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO

Der Betroffene hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e)
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oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art 21 DSGVO einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling.
Zur Begründung ist die Angabe von Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Betroffenen
ergeben und die gegen die Verarbeitung sprechen, erforderlich. Wir werden diese Gründe prüfen und die
Verarbeitung einstellen, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Abwägung des berechtigten oder
öffentlichen Interesses an der Verarbeitung gegenüber den Interessen des Betroffenen an deren Unterlassung nunmehr zu Gunsten der Interessen des Betroffenen ausfällt. Ist das der Fall, werden die Daten
nicht weiter verarbeitet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat der Betroffene das
Recht, jederzeit auch ohne weitere Begründung Widerspruch gegen die Verarbeitung ihn betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht der Betroffene der Verarbeitung
für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeitet.

8.

Recht auf Widerruf einer Einwilligung

Beruht eine Verarbeitung auf einer Einwilligung des Betroffenen, kann er diese Einwilligung jederzeit
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

9.

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall inkl. Profiling nach Art. 22 DSGVO

Der Betroffene hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihm gegenüber rechtliche
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und uns erforderlich
ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist
und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie
der berechtigten Interessen des Betroffenen enthalten oder
c) mit ausdrücklicher Einwilligung des Betroffenen erfolgt.
Diese Entscheidungen dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9
Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person
getroffen wurden.
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In den unter Ziffern a) und c) genannten Fällen treffen wir angemessene Maßnahmen, um die Rechte
und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen des Betroffenen zu wahren, wozu mindestens das
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person auf unserer Seite, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

10.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO

Jeder Betroffene hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
seines Aufenthaltsorts, seines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn der Betroffene der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de.

11.

Kontakt

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten haben
oder möchten Sie die unter Ziffer 6 und 7 genannten Rechte als betroffene Person ausüben, wenden Sie
sich bitte an info@leseallianz.de.

12.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir halten diese Datenschutzerklärung immer auf dem neuesten Stand. Deshalb behalten wir uns vor, sie
von Zeit zu Zeit zu ändern und Änderungen bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten
nachzupflegen. Die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung ist stets unter „Datenschutzerklärung“
innerhalb der App und der Browser-Anwendung abrufbar.

13.

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf nach Art. 79 DSGVO

Jeder Betroffene hat unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77
DSGVO das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn er der Ansicht ist, dass die
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ihm aufgrund der DSGVO zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit der DSGVO stehenden
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten verletzt wurden.

Für Klagen gegen uns oder gegen einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des
Mitgliedstaats zuständig, in dem wir oder Auftragsverarbeiter eine Niederlassung haben. Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem der Betroffene seinen Aufenthaltsort hat, es sei denn, es handelt sich bei uns oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde eines Mitgliedstaats,
die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist.
Stand:

April 2022

