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Informações sobre a proteção de dados pessoais dos
visitantes

A BASF leva a proteção de dados muito a sério. Este documento
informativo descreve os princípios que se aplicam quando a BASF recebe
visitantes nas suas instalações.
Além disso, gostaríamos de informar-lhe sobre:
•

a existência dos seus direitos em relação ao tratamento dos seus
dados pessoais;

•

o responsável pelo tratamento à luz da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD).

1. Tratamento de Dados Pessoais
Quando você visita as instalações ou um edifício operado pela BASF,
fábricas de produção química ou outras instalações, a BASF pode coletar e
tratar os seguintes dados pessoais:
a) Nome, a sua data de nascimento, o seu número de telefone e o número
de dias de visita.
b) Além disso, o visitante deve responder a perguntas realizadas em um
teste sobre comportamento para garantir a segurança nas Instalações.
Os resultados desse teste serão mantidos enquanto necessários pela
BASF.
c) A BASF emitirá um cartão de identidade que deve ser usado de
maneira visível enquanto

o visitante permanecer

em nossas

instalações (por exemplo, um cartão de identidade de um dia, um
cartão de identidade de motorista, um cartão de identidade de
substituição). No caso de motoristas, a BASF emite uma matrícula do
veículo utilizado. No caso de transportes de mercadorias perigosas, a
BASF examinará as tais mercadorias, documentando tal análise.
d) Quando um visitante ingressa nas nossas Instalações para cumprir um
contrato com a BASF, tratamos as informações da empresa para a
qual trabalha o prestador do serviço, bem como outros dados pessoais
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necessários para cumprimento integral de tal contrato.

2. Finalidade e Retenção dos Dados Pessoais
•

A BASF trata os dados pessoais que coleta com a finalidade de verificar
a autorização de acesso, visando a manter a segurança das instalações
e das pessoas que trabalham nestes locais. Esses dados pessoais são
coletados e tratados em total observância aos limites estabelecidos
pela LGPD, principalmente no tocante aos seus princípios basilares,
quais sejam, necessidade, finalidade, adequação e transparência .
Assim,

tratamos

apenas

dados

pessoais

necessários,

em

conformidade com as finalidades aqui descritas, de forma adequada ,
bem como detalhando aos visitantes os procedimentos que realizam os
com suas informações pessoais.
•

Importante destacar que os dados pessoais descritos anteriormente
serão mantidos enquanto

necessários para o atingimento das

finalidades acima mencionadas, sendo posteriormente descartados ou
realizada a anonimização de tais informações.

3. Bases Legais
Podemos tratar os dados pessoais mencionados no tópico I de acordo com
as bases bases legais do Legítimo Interesse ou de Execução de Contrato, as
quais estão definidas no artigo 7 da Lei Geral de Proteção de Dados.

4. Compartilhamento de Dados Pessoais com terceiros
Em determinadas situações, podemos coletar ou compartilhar os dados
pessoais mencionados no tópico 1 com parceiros responsáveis pelo tratamento
das informações para as finalidades descritas no tópico 2. O tratamento dessas
informações é realizado em total conformidade com a LGPD e seguindo
instruções da BASF para garantia de um tratamento seguro.

5. Como protegemos os seus dados pessoais?
A BASF implementou medidas técnicas e organizacionais para garantir
um nível adequado de segurança para proteger os seus dados pessoais contra
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quaisquer

incidentes,

sejam eles acidentais ou ilegais, resultando

destruição, perda ou divulgação não autorizada.

na

Tais medidas serão

continuamente aperfeiçoadas e atualizadas.

6. Direitos dos Titulares de acordo com a LGPD
A LGPD prevê alguns direitos que podem ser exercidos pelos titulares
perante a BASF, enquanto empresa que trata dados pessoais de pessoas
físicas. São eles:
•

Direito de confirmação e acesso aos dados: Todos os titulares de
dados poderão solicitar confirmação sobre se seus dados pessoais
estão sendo tratados por nós e, em caso afirmativo, ter acesso a quais
dados. O direito de acesso aos dados é um direito especial do titular
de dados: Não poderemos fornecer quaisquer informações a outras
pessoas

ou autoridades/órgãos

sem uma permissão legal ou

obrigação de fazê-lo.
•

Direito à eliminação ou anonimização de dados: Todos os titulares
de dados têm o direito de nos solicitar a exclusão ou anonimização de
seus dados pessoais.

•

Direito de correção: Somos obrigados a corrigir dados incorretos.

•

Direito de revogação de consentimento: Todos os titulares de
dados têm o direito de revogar um consentimento anteriormente
concedido.

•

Direito de informação de compartilhamento: Todos os titulares de
dados têm o direito de nos solicitar informações sobre com quem nós
compartilhamos

seus

dados

pessoais,

e

para

que

propósito/finalidade.
•

Direito de portabilidade:

Em determinadas circunstâncias, os

titulares de dados têm o direito de nos solicitar a portabilidade de seus
dados pessoais “brutos” para terceiros.

7. Responsável de Proteção de Dados
A BASF possui no Brasil um Data Protection Officer (DPO), profissional
nomeado para garantir que a Companhia esteja em conformidade com a LGPD.
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Este profissional pode ser contactado em caso de dúvidas relacionadas
ao tema de Proteção de Dados via e-mail: data-protection.br@basf.com.
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