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Oplysninger om databeskyttelse   
til 

leverandører, serviceudbydere, leverandører og partnere af BASF 
 

 
 

Emnet for databeskyttelse er yderst prioriteret for BASF (heri refereret til som "vi" eller "os"). 
Dette omfatter naturligvis også en høj grad af gennemsigtighed. For at sikre denne 
gennemsigtighed indeholder følgende dokument oplysninger om, hvordan vi behandler 
personoplysninger for kontaktpersoner hos vores leverandører, tjenesteydere, speditører, 
leverandører og partnere (i det følgende benævnt "Dine Kontaktpersoner“). Selvfølgelig 
behandler vi kun personoplysninger i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning om 
beskyttelse af personoplysninger.   
 

 
 

Hvem er ansvarlig for databehandling og hvem er databeskyttelsesrepræsentanten?   
 
Ansvarlig for databehandling er 

BASF A/S  

Kalvebod Brygge 45, 2. Sal  

1560 Kobenhavn V  

Denmark 

 
Vores Databeskyttelsesrepræsentant Camila Gismondi Fosdal kan kontaktes under 

ovennævnte adresse og via e-mail: data-protection.dk@basf.com 

 

 
Hvilke datakategorier bruger vi og hvor kommer de fra? 
 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:   

 

▪ Kontaktoplysninger af vores kontaktpersoner (navn og efternavn; adresse og 
telefonnummer, mobilnummer, faxnummer og e-mail-adresse); 

 
▪ Andre personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en kontrakt eller 

indgåelse af kontraktforhold.  
 

▪ Protokoldata registreret under brug af IT-systemer leveret af BASF 
 

▪ Resultater af sikkerhedsprøvninger og kontraktmæssige præstationer, hvis vores 
kontaktpersoner arbejder på vores websteder 
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Vi indsamler vores kontaktpersoners personlige oplysninger direkte fra vores kontaktpersoner 

eller fra vores leverandører, serviceudbydere, leverandører og partnere, mens du gennemfører 

kontraktforholdet.    

 

Hvis vores kontraktpersoner indtaster vores websteder, vil der blive indsamlet yderligere 

personoplysninger for at sikre sidens sikkerhed. Detaljerede oplysninger om, hvordan BASF 

behandler og bruger personoplysninger af personer, der går ind på BASF-websteder, findes 

under www.basf.com/data-protection-eu 

 
 
 
Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles data? 
 
Vi behandler personoplysninger fra vores kontaktpersoner i overensstemmelse med 

bestemmelserne i den generelle EU-databeskyttelsesforordning (GDPR) samt alle andre 

relevante love.  

 

Databehandling tjener følgende formål:   

 

▪ Planlægning, gennemførelse eller administration af vores kontraktlige forhold med 

vores leverandører, serviceudbydere, leverandører og partnere, e.g. at behandle ordrer 

i regnskabsøjemed at udføre og organisere serviceydelser eller transport; 

 

▪ Planlægning, udførelse eller administration af transport og forsendelse af vores 

produkter og varer; 

 

▪ Vedligeholdelse og beskyttelse af sikkerheden i vores netværk samt sikkerhed og 

funktionalitet af vores hjemmesider; undgå og opdage sikkerhedsrisici, bedrageriske 

aktiviteter eller andre kriminelle eller ondsindede handlinger; 

 

▪ Vedligeholdelse og beskyttelse af sikkerheden for vores lokaler og virksomheder (e.g. 

udføre adgangskontrol, udstedelse af midlertidige adgangstilladelser); 

 

▪ Overholdelse af lovkrav (e.g. overholdelse af skatte- eller handelspligten; forebyggelse 

af hvidvaskning af penge eller økonomisk kriminalitet)  

 

▪ Løse tvister og retssager, etablere, udøve eller forsvare sig mod juridiske krav eller 

retssager, håndhæve eksisterende kontrakter 

 

Behandlingen af ovennævnte datakategorier er nødvendig for at opnå disse formål.  

 

Hvis ikke andet udtrykkeligt er fastsat, er retsgrundlaget for forarbejdningen artikel 6 afsnit. 1 

lit (b) og (f) EU Generel databeskyttelsesforordning.  

 

 

Hvis vi har til hensigt at behandle personlige data fra vores kontaktpersoner til ethvert andet 

formål, som ikke er nævnt ovenfor, informerer vi vores kontaktpersoner i overensstemmelse 

hermed forud for sådan behandling. 
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Hvis vi ikke modtager ovennævnte datakategorier, kan vi muligvis ikke nå de beskrevne formål. 

 
 
Til hvem overføres personlige data? 
 
Inden for vores firma vil kun personer og organer, der har brug for personlige data fra vores 

kontaktpersoner til at opfylde ovennævnte formål, få adgang til sådanne data.  

 

Inden for vores gruppe af virksomheder leveres personlige data til Vores Kontaktpersoner til 

specifikke virksomheder inden for koncernen, hvis de centralt udfører nøgleopgaver for 

datterselskaber inden for koncernen eller udfører tværfaglige funktioner på grundlag af 

organisationsstrukturen eller hvis det er nødvendigt at opfylde ovennævnte formål. 

 

Vi kan overføre personlige data fra vores kontaktpersoner til tilsynsmyndigheder, domstole 
eller advokatkontorer, så vidt det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende 
lovgivning eller at udøve, hævde eller forsvare juridiske rettigheder, hvis det er lovligt tilladt. 
 
Vi arbejder også med tjenesteudbydere for at opfylde ovennævnte formål. Disse udbydere 
behandler personoplysninger fra vores kontaktpersoner i vores navn og udelukkende i henhold 
til vores instruktioner. De er kontraktligt forpligtet til at overholde de gældende 
databeskyttelsesbestemmelser.  
 
I nogle tilfælde oplyser vi personoplysninger til tjenesteudbydere eller koncernselskaber uden 

for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“tredjepartslande”), hvor et tilstrækkeligt 

databeskyttelsesniveau ikke er garanteret af gældende love. I sådanne tilfælde træffer vi 

passende foranstaltninger for at beskytte beskyttelsen af vores kontaktpersoners 

personoplysninger og for at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Derfor offentliggør 

vi personlige oplysninger fra vores kontaktpersoner til modtagere uden for vores gruppe af 

virksomheder, der kun er beliggende i et tredjeland, hvis disse modtagere har indgået EU's 

standardkontraktsklausuler med os, eller hvis disse modtagere har implementeret Bindende 

selskabsregler.  

 

Yderligere oplysninger samt en kopi af de trufne foranstaltninger kan fås ved henvendelse til 

ovennævnte kontaktpersoner. 

 
 
Hvor længe opbevarer vi personoplysninger fra vores kontaktpersoner? 
 
Hvis ikke udtrykkeligt fastsat andet (e.g. i en særlig samtykkeformular) vi sletter eller blokerer 

personlige data for vores kontaktpersoner, så snart de ikke længere er nødvendige for 

ovennævnte formål, medmindre sletning eller blokering ville krænke vores lovmæssige 

forpligtelser til at levere og bevare optegnelser (såsom opbevaringsperioder fastsat i handels- 

eller skattelove).   

 
 
Hvilke rettigheder til databeskyttelse kan hævdes af berørte parter? 
 
Vores kontaktpersoner kan anmode om oplysninger vedrørende de personlige data, vi 

opbevarer og behandler vedrørende hende eller ham på ovenstående adresse. Derudover kan 

under særlige omstændigheder vores kontaktpersoner kræve rettelse eller sletning af de 

personlige data vedrørende hende eller ham. De kan også have ret til en ret til at begrænse 
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behandlingen af personoplysninger samt en ret til offentliggørelse af de oplysninger, de 

har fremlagt i et struktureret, sædvanligt og maskinlæseligt format.  

 

 

Ret til indsigelse 
 
Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har vores kontaktpersoner ret til at gøre 
indsigelse mod behandlingen af personoplysninger relateret til ham eller hende til 
enhver tid. Hvis vi behandler personlige oplysninger fra vores kontaktpersoner for at 
sikre vores legitime interesser, kan vores kontaktpersoner til enhver tid protestere mod 
behandlingen af årsager som følge af hans eller hendes særlige situation. I tilfælde af 
en indsigelse vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne for det respektive 
registrerede, medmindre vi kan give overbevisende grunde, der hersker over 
interesserne, rettigheder og friheder hos vores kontaktpersoner eller bevise at 
forarbejdningen tjener etablering, motion, forsvar af juridiske krav eller retssager. 

 
 
Hvor kan klager indgives? 
 
Uanset eventuelle andre retsmidler i henhold til administrativ lovgivning eller retsmidler, Vores 

kontaktpersoner har ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden, især i den medlemsstat, 

hvor han eller hun er hjemmehørende, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted, hvis 

vores kontaktpersoner mener, at behandlingen af personoplysninger relateret til ham eller 

hende er i strid med EU's generelle databeskyttelsesforordning.  

 

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal underrette appellanten om situationen 

og klageens resultater, herunder muligheden for et retsmiddel i overensstemmelse med artikel 

78 i EU Generel databeskyttelsesforordning.  

 
Vores ledende tilsynsmyndighed, som en klage kan indgives til, er:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Tyskland 
 


