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Informacje na temat ochrony danych osobowych 
dla 

uczestników wydarzenia BASF 

Ochrona danych osobowych stanowi najwyższy priorytet dla BASF (dalej: „my”, „nami"). 
Oznacza to w szczególności troskę o wysoki poziom transparentności naszych działań.. W 
celu zapewnienia tej transparentności niniejszy dokument przedstawia informacje na temat 
sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe uczestników wydarzenia. Przetwarzamy dane 
osobowe wyłącznie w ścisłej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i kim jest Przedstawiciel ds. Ochrony 
Danych? 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest jednostka należąca do grupy 
BASF prowadząca działalność na danym terenie lub organizująca wydarzenie. 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, koordynatora danych 
osobowych oraz administratora są dostępne na stronie internetowej: basf.com/data-protection-
eu. 

Jakich kategorii danych używamy i skąd one pochodzą? 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych uczestników wydarzenia: 

▪ Dane kontaktowe (imię i nazwisko; adres i numer telefonu, numer telefonu 
komórkowego, numer faksu oraz adres e-mail); 

▪ Informacje związane z wydarzeniem (restrykcje żywieniowe, notatki osobiste itd.); 

▪ Dane związane z wykonywanym zawodem (stanowisko / funkcja); 

▪ Fotografie; 

▪ Nagrania video. 

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od uczestników wydarzenia podczas prowadzenia 
procesu potwierdzania rejestracji oraz składania oświadczeń o uczestnictwie w wydarzeniu. 
Nieprzedstawienie poszczególnych danych może wpłynąć na możliwość uczestnictwa 
w wydarzeniu. Jednakże nie dotyczy to przetwarzania fotografii oraz nagrań video. 

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł. 
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W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane? 

Przetwarzamy dane osobowe naszych osób do kontaktu zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO), a także wszystkich innych 
odpowiednich ( istotnych, właściwych ) przepisów. 

Przetwarzanie danych służy do następujących celów: 

▪ kontaktowania się z uczestnikami wydarzenia w związku z ich uczestnictwem; 

▪ odpowiedzi na żądania udzielenia informacji dotyczących wydarzenia dotyczących 
miejsca  ( dotyczących miejsca wydarzenia )oraz programu wydarzenia; 

▪ planowania wydarzenia, jego przeprowadzania lub administrowania nim oraz jego 
oceny; 

▪ ochrony naszych uzasadnionych interesów, w szczególności zabezpieczania i 
udzielania informacji na temat wewnętrznych wydarzeń BASF, spraw korporacyjnych 
oraz dokumentacji historycznej; 

▪ Public Relations; 

▪ zapewniania poparcia publicznego; 

▪ celów promocyjnych. 

Przetwarzanie wskazanych powyżej kategorii danych jest konieczne do osiągnięcia tych 
celów. 

Jeżeli nie zastrzeżono wprost inaczej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych. 

Ponadto uzyskujemy od uczestników wydarzenia wyraźne zgody na gromadzenie danych 
osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, 
w szczególności w stosunku do fotografii i nagrań video. 

Jeżeli zamierzamy przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia w jakimkolwiek innym 
celu niewymienionym powyżej, poinformujemy o tym nasze osoby do kontaktu przed 
przystąpieniem do przetwarzania. 

Do kogo przekazywane są dane osobowe? 

W naszej firmie dostęp do danych osobowych uczestników wydarzenia otrzymają tylko osoby 
i organy, które potrzebują tych danych do realizacji wymienionych wyżej celów. 

W ramach naszej grupy spółek dane osobowe uczestników wydarzenia są przekazywane 
określonym spółkom w grupie, jeśli centralnie wykonują one kluczowe zadania dla jednostek 
stowarzyszonych w ramach grupy lub pełnią funkcje międzyfirmowe stosownie do struktury 
organizacyjnej, bądź jeżeli jest to konieczne do realizacji wymienionych wyżej celów. 

Możemy przekazywać dane osobowe uczestników organom nadzorczym, sądom lub 
kancelariom prawnym, o ile jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującym 
prawem lub do wykonywania, dochodzenia lub ochrony praw, jeżeli jest to prawnie dozwolone. 
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W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów współpracujemy także z usługodawcami. 
Usługodawcy ci przetwarzają dane osobowe uczestników wydarzenia w naszym imieniu i 
wyłącznie stosownie do naszych wytycznych. Są oni zobowiązani umownie do przestrzegania 
obowiązujących regulacji dot. ochrony danych. 

W niektórych przypadkach ujawniamy dane osobowe usługodawcom lub grupom spółek 
mieszczącym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("Państwa Trzecie"), w których 
odpowiedni poziom ochrony danych nie jest gwarantowany obowiązującymi przepisami prawa. 
W takich przypadkach podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
danych osobowych uczestników wydarzenia oraz w celu zagwarantowania właściwego 
poziomu ochrony danych. Dlatego też ujawniamy dane osobowe uczestników wydarzenia 
odbiorcom spoza naszej grupy spółek mieszczącym się w Państwach Trzecich wyłącznie, 
jeżeli ci odbiorcy zawarli w umowach z nami Standardowe Klauzule Ochrony Danych lub jeżeli 
wdrożyli Wiążące Reguły Korporacyjne. 
Jeżeli zamierzamy przekazywać dane osobowe uczestników wydarzenia do odbiorców spoza 
grupy spółek, mieszczących się w Państwie Trzecim, poinformujemy o tym przed 
przystąpieniem do przetwarzania. 

Dalsze informacje, jak również kopię podjętych kroków, można uzyskać od osób 
upoważnionych do kontaktu wskazanych powyżej. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe uczestników wydarzenia? 

Jeżeli wprost nie postanowiono inaczej (np. w poszczególnym formularzu zgody), usuwamy 
lub blokujemy dane osobowe uczestników wydarzenia w momencie, gdy przestają być one 
potrzebne do wymienionych wyżej celów, chyba że usunięcie lub zablokowanie byłoby 
sprzeczne z nałożonym na nas prawnym obowiązkiem przedstawienia lub zachowania 
dokumentacji (takim jak okresy przechowywania przewidziane w prawie handlowym lub 
podatkowym). W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ograniczony 
sposób. 

Jakich praw do ochrony danych mogą dochodzić strony zainteresowane? 

Kontaktując się z BASF w sposób wskazany powyżej, uczestnicy wydarzenia mogą zażądać 
informacji dotyczących swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez 
BASF. Dodatkowo uczestnicy wydarzenia mogą zażądać sprostowania lub uzupełnienia 
dotyczących ich danych osobowych. Osobom tym może również przysługiwać prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  prawo do żądania dostarczenia 
danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i 
nadającym się do odczytu maszynowego. 
 
Prawo do wycofania zgody oraz prawo do sprzeciwu 
 
Jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody, uczestnicy wydarzenia mają prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. 
W przypadku przetwarzania danych  osobowych do celów wynikający z prawnie 
uzasadnionych interesów, uczestnicy wydarzenia mogą sprzeciwić się przetwarzaniu w 
dowolnym momencie z powodów wynikających z ich konkretnej sytuacji.  
W razie sprzeciwu BASF zaprzestanie przetwarzania danych osobowych osób, których dane 
dotyczą, chyba że możliwe będzie wykazanie przez BASF istnienia ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
uczestników wydarzania, lub podstaw do ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń lub 
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prowadzenia obrony w procesie. 
 
Uczestnicy wydarzenia mogą wycofać swoją zgodę na przetwarzanie fotografii lub nagrań 
video w każdym czasie. Uczestnicy wydarzenia nie muszą w takim przypadku podawać 
żadnego powodu wycofania zgody. W tym celu prosimy o udanie się do organizatora lub 
fotografa. 

Gdzie można składać skargi? 

Niezależnie od wszelkich innych środków odwoławczych przysługujących na podstawie prawa 
administracyjnego bądź w postępowaniu sądowym, uczestnicy wydarzenia mają prawo złożyć 
skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym 
mieszkają lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uczestnicy wydarzenia 
uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych odbyło się z naruszeniem Rozporządzenia 
UE o Ochronie Danych Osobowych. 

Organ nadzorczy, do którego składana jest skarga, powiadomi skarżącego o sytuacji oraz 
wynikach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka ochrony prawnej  na 
podstawie art. 78 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych. 

Organem nadzorczym, do którego skarga może zostać złożona jest m.in.: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz  
Hintere Bleiche 34  
55116 Mainz  
Niemcy 
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 
 


