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Informações sobre a videovigilância na BASF
A BASF leva a proteção de dados muito a sério. Este documento
descreve nossas atitudes para garantir que a utilização de câmeras se
segurança em nossas instalações seja realizada em conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Ao longo deste documento, informaremos:
•

Direitos dos titulares em relação ao tratamento de seus dados
pessoais;

•

Mecanismos que adotamos

para garantir

um tratamento de

informações pessoais em conformidade com a legislação vigente;
•

Contato do responsável de Proteção de Dados da BASF no Brasil.

1. Necessidade e Finalidade do Tratamento
Os serviços de videovigilância apenas são realizados pela BASF quando
essencialmente

necessários

para proteger

nossos

interesses

enquanto

empresa, principalmente no tocante à segurança da BASF. Nesse sentido, as
finalidades para a utilização de videovigilância concernem a garantir e monitorar
as fábricas e instalações de produção.

2. Base Legal
Realizamos serviços de videovigilância com fundamento na base legal do
legítimo interesse, prevista no artigo 7, inciso IX, da Lei Geral de Proteção de
Dados, tendo em vista a necessidade de monitorar as instalações e fábricas da
BASF para fins de segurança da Companhia.

3. Transparência
Segundo a LGPD, a Transparência é um dos princípios basilares no
tratamento de dados pessoais. Por isso, os titulares de dados pessoais
(colaboradores ou visitantes), ao adentrarem em alguma instalação BASF, cuja
utilização dos serviços de videovigilância é realizada, serão avisados acerca da
existência de câmeras naquela localidade, por meio de avisos com símbolos de
câmeras, por exemplo.

4. Dados Pessoais Coletados

Internal

Quando utilizamos serviços de videovigilância em nossas instalações,
coletamos imagem e voz de pessoas físicas presentes nessas localidades.

5. Retenção de Dados Pessoais
Mantemos armazenadas as informações coletadas por intermédio de
câmeras de segurança durante prazo permitido por lei, ou enquanto necessárias
para nossas atividades.
Tais informações são retidas por prazo razoável, sendo deletadas após
esgotamento das finalidades pretendidas.

6. Direitos dos Titulares
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 de correção: Somos obrigados a corrigir dados incorretos.

•

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.

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.
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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