Informacije o varstvu podatkov
za
stranke, zainteresirane strani in distribucijske partnerje družbe BASF

Varstvo podatkov je za družbo BASF (v nadaljevanju »mi« ali »nam«) izjemno pomembna
tema. To seveda vključuje tudi zagotavljanje visoke ravni preglednosti. Za zagotavljanje
preglednosti smo pripravili ta dokument, ki vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov
kontaktnih oseb naših strank, zainteresiranih strani ali distribucijskih partnerjev (v nadaljevanju
»naše kontaktne osebe«). Osebne podatke seveda obdelujemo samo ob strogem upoštevanju
ustrezne zakonodaje o varovanju osebnih podatkov.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in kdo je predstavnik za varstvo podatkov?
Odgovoren za obdelavo podatkov

BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana

Z našim predstavnikom za varstvo podatkov Lea Mocan lahko vzpostavite stik na naslednje
načine:
E-pošta: data-protection.si@basf.com

Katere kategorije podatkov uporabljamo in kje jih pridobimo?
Obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:
▪

kontaktni podatki naših kontaktnih oseb (ime in priimek, naslov in telefonska številka,
številka mobilnega telefona, številka faksa in e-poštni naslov);

▪

druge informacije, ki so potrebne za izvajanje pogodbenih obveznosti ali projekta z
našimi strankami in distribucijskimi partnerji (npr. podrobnosti o plačilu, podrobnosti o
naročilu itd.);

▪

druge informacije, ki so potrebne za izvrševanje zahtev naših kontaktnih oseb ali za
nedvoumno identifikacijo naših kontaktnih oseb v naših sistemih.

Osebne podatke naših kontaktnih oseb zbiramo neposredno pri naših kontaktnih osebah ali
pri naših strankah oziroma distribucijskih partnerjih med izvajanjem pogodbenih obveznosti.
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Poleg tega obdelujemo tudi osebne podatke, ki smo jih na ustrezen način dobili iz javnih virov.
Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo podatke?
Osebne podatke naših kontaktnih oseb obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe EU
o varstvu podatkov (GDPR) in drugo ustrezno zakonodajo.
Namen obdelave podatkov je naslednji:
▪

komuniciranje z našimi kontaktnimi osebami glede izdelkov, storitev in projektov (na
primer redna distribucija informacij in glasil);

▪

izvajanje zahtev naših kontaktnih oseb, strank, zainteresiranih strani ali distribucijskih
partnerjev;

▪

načrtovanje, izvajanje ali upravljanje (pogodbenih) obveznosti do naših strank,
distribucijskih partnerjev, zainteresiranih strani ali naših kontaktnih oseb, npr.
obdelovanje naročil, računovodski nameni, izvrševanje dobav in organiziranje prevoza;

▪

izvajanje anket med strankami, trženjskih akcij, tržnih analiz, žrebanj, natečajev ali
podobnih akcij oziroma dogodkov;

▪

vzdrževanje in zagotavljanje varnosti in varstva naših izdelkov in storitev ter zaščite in
funkcionalnosti naših spletnih mest; preprečevanje in prepoznavanje varnostnih
tveganj, goljufivih dejavnosti ali drugih kriminalnih oziroma zlonamernih dejanj;

▪

vzdrževanje in zagotavljanje varnosti naših poslovnih prostorov (npr. izvajanje nadzora
dostopa, izdajanje začasnih dovolilnic za vstop);

▪

skladnost s pravnimi zahtevami (npr. skladnost s fiskalnimi ali komercialnimi zahtevami
glede hrambe; preprečevanje pranja denarja ali gospodarskega kriminala);

▪

razreševanje sporov in tožb, uveljavljanje in izvajanje pravnih zahtevkov in sporov ter
zaščita pred njimi, izvrševanje obstoječih pogodb.

Obdelovanje zgoraj omenjenih kategorij podatkov je nujno za doseganje teh namenov.
Če ni drugače izrecno določeno, je pravna podlaga za obdelovanje člen 6(1)(b) in (f) Splošne
uredbe EU o varstvu podatkov.
Poleg tega pridobimo od naših kontaktnih oseb izrecno dovoljenje za zbiranje osebnih
podatkov v skladu s členom 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.
Če nameravamo obdelovati osebne podatke naših kontaktnih oseb za kakršen koli drug
namen, ki ni naveden zgoraj, bomo pred takšno obdelavo ustrezno obvestili naše kontaktne
osebe.
2
Internal

Komu so osebni podatki posredovani?
V našem podjetju bodo dostop do teh podatkov dobile le osebe in organi, ki za izpolnjevanje
zgoraj omenjenih namenov potrebujejo osebne podatke naših kontaktnih oseb.
Znotraj naše skupine podjetij se osebni podatki naših kontaktnih oseb zagotovijo določenim
podjetjem znotraj skupine, če ta podjetja centralno izvajajo ključna opravila za podružnice v
skupini podjetij ali izvajajo medpodjetne funkcije na podlagi organizacijske strukture ali če je
to potrebno za izpolnjevanje zgoraj omenjenih namenov.
Če je dovoljeno z zakonodajo, bomo osebne podatke naših kontaktnih oseb morda posredovali
nadzornim organom, sodiščem ali pravnim pisarnam, če je to potrebno za zagotavljanje
skladnosti z ustrezno zakonodajo ali za izvajanje, uveljavljanje ali branjenje zakonskih pravic.
Za izpolnjevanje zgoraj omenjenih namenov sodelujemo tudi s ponudniki storitev. Ti ponudniki
storitev v našem imenu in izključno v skladu z našimi navodili obdelujejo osebne podatke naših
kontaktnih oseb in so pogodbeno zavezani k spoštovanju ustrezne zakonodaje glede varstva
podatkov.
V nekaterih primerih razkrijemo osebne podatke ponudnikom storitev ali podjetjem znotraj
skupine, ki imajo sedež zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»tretje države«), kjer
zadostna raven varstva podatkov ni zagotovljena z ustrezno zakonodajo. V takšnih primerih
sprejmemo ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov naših kontaktnih oseb
in zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov. Osebne podatke naših kontaktnih oseb zato
razkrijemo prejemnikom zunaj naše skupine podjetij v tretjih državah samo, če so ti prejemniki
z nami sklenili standardne pogodbene klavzule EU ali če so ti prejemniki uvedli zavezujoča
poslovna pravila.
Dodatne informacije in kopijo sprejetih ukrepov je mogoče pridobiti pri zgoraj navedenih
kontaktih.

Kako dolgo hranimo osebne podatke naših kontaktnih oseb?
Če ni izrecno določeno drugače (npr. z določenim obrazcem za soglasje), izbrišemo ali
blokiramo osebne podatke naših kontaktnih oseb takoj, ko jih več ne potrebujemo za zgoraj
navedene namene, razen če bi takšno brisanje ali blokiranje podatkov kršilo naše pravne
obveznosti za zagotavljanje in hranjenje evidenc (npr. obdobja hranjenja, določena s
trgovinsko ali davčno zakonodajo).

Katere pravice glede varstva podatkov lahko uveljavijo zadevne strani?
Naše kontaktne osebe lahko na zgoraj navedenem naslovu zahtevajo informacije glede svojih
osebnih podatkov, ki jih hranimo in obdelujemo. Poleg tega lahko naše kontaktne osebe pod
določenimi pogoji zahtevajo popravek ali izbris svojih osebnih podatkov. Prav tako so morda
upravičene do omejitve obdelave osebnih podatkov in razkritja podatkov, ki so jih
zagotovile, v strukturirani, standardni in strojno berljivi obliki.
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Pravica do ugovora
Če obdelovanje podatkov temelji na soglasju, imajo naše kontaktne osebe kadarkoli
pravico ugovarjati obdelovanju osebnih podatkov, povezanih z njimi. Če obdelujemo
osebne podatke naših kontaktnih oseb z namenom varovanja naših legitimnih
interesov, lahko naše kontaktne osebe kadarkoli ugovarjajo tej obdelavi iz razlogov, ki
izhajajo iz njihovih specifičnih okoliščin. V primeru ugovora bomo prekinili obdelavo
osebnih podatkov zadevnega posameznika, razen če lahko navedemo tehtne razloge, ki
prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami naših kontaktnih oseb, ali lahko
dokažemo, da je obdelava podlaga za uveljavitev ali izvedbo pravnih zahtevkov oz.
sodnih postopkov ali za obrambo pred njimi.
Kje se lahko vložijo pritožbe?
Neodvisno od katerega koli drugega pravnega sredstva v upravnem ali sodnem postopku so
naše kontaktne osebe upravičene do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi
članici, kjer ta posameznik živi ali kjer se je domnevna kršitev zgodila, če naše kontaktne osebe
menijo, da obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, krši Splošno uredbo EU o
varstvu podatkov.
Nadzorni organ, pri katerem je pritožba vložena, bo pritožnika obvestil o nastali situaciji in o
rezultatu pritožbe, vključno s predlaganim pravnim sredstvom v skladu z 78. členom Splošne
uredbe EU o varstvu podatkov.
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