Information om dataskydd
för
BASF:s leverantörer, tjänsteleverantörer, återförsäljare och partners

Dataskydd är av största vikt för BASF (hädanefter kallade ”vi” eller ”oss”). Det omfattar
naturligtvis även en hög nivå av insyn. För att säkerställa insyn upplyser följande dokument
om hur vi bearbetar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra leverantörer,
tjänsteleverantörer, speditörer, återförsäljare och partners (hädanefter kallade ”våra
kontaktpersoner”). Vi behandlar naturligtvis personuppgifter i strikt enlighet med tillämpbara
lagar angående skydd av personuppgifter.

Vem ansvarar för uppgiftsbehandlingen och vem är personuppgiftsansvarig?
Ansvarig för uppgiftsbehandlin
Chemetall AB
Backa Strandgata
42246 Hisings Backa
Sverige
Vår personuppgiftsansvarige Mattias Landgren kan kontaktas på ovanstående adress och
via e-post: data-protection.se@basf.com

Vilka kategorier av uppgifter använder och var hämtar vi dessa?
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:
▪

kontaktupplysningar till våra kontaktpersoner (för- och efternamn, adress och
telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer och e-postadress),

▪

andra personuppgifter som är nödvändiga för att utföra ett kontrakt eller,

▪

protokolluppgifter registrerade under användning av de IT-system som tillhandahålls
av BASF,

▪

resultat från säkerhetstest och kontraktsenligt utförande om våra kontaktpersoner
arbetar på våra anläggningar.

Vi samlar in personuppgifter för våra kontaktpersoner direkt från våra kontaktpersoner eller
från våra leverantörer, tjänsteleverantörer, återförsäljare eller partners under utförande av
kontraktsenligt förhållande.
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Om våra kontaktpersoner kommer till våra anläggningar kommer ytterligare personuppgifter
att samlas in för att säkerställa anläggningens säkerhet. Detaljerad information om hur BASF
behandar och använder personuppgifter om personer som kommer till BASF:s anläggningar
finns på www.basf.com/data-protection-eu

I vilka syften och enligt vilka rättsliga grunder behandlar vi uppgifterna?
Vi behandlar personuppgifter om våra kontaktpersoner enligt bestämmelserna i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) och annan relevant lagstiftning.
Databehandlingen görs för följande syften:
▪

Planering, utförande eller administrering av vårt kontraktsenliga förhållande med våra
leverantörer, tjänsteleverantörer, återförsäljare och partners för t.ex. orderbehandling,
bokföringssyften, utföra och organisera leverans av tjänster eller transport

▪

Planering, utförande eller administrering av transport och leverans av våra produkter
och gods.

▪

Underhålla och skydda säkerheten av vårt nätverk samt säkerhet och funktion för våra
webbplatser, undvika och identifiera säkerhetsrisker, olagliga aktiviteter eller andra
kriminella eller skadliga handlingar.

▪

Underhålla och skydda säkerheten för våra anläggningar och egendomar (t.ex. utföra
tillgångskontroll, utfärda tillfälliga tillstånd för tillträde).

▪

Efterlevnad av våra rättsliga åtaganden (t.ex. efterlevnad av finansiella eller
kommersiella lagringsskyldigheter, att förhindra penningtvätt eller ekonomisk
brottslighet).

▪

Lösa tvister och stämningsansökningar, etablera, utföra och försvara mot rättsanspråk
eller rättstvister, genomdriva befintliga kontrakt

Behandlingen av ovan nämnda datakategorier är nödvändig för att uppnå dessa syften.
Om inget annat uttryckligen stipuleras är den rättsliga grunden för denna databehandling
artikle 6, paragraf 1 lit (b) och (f) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Om vi avser att behandla personuppgifter om våra kontaktpersoner för andra syften än de som
nämnts ovan kommer vi att informera våra kontaktpersoner innan sådan behandling utförs.
Om vi inte får ovan nämnda datakategorier kan vi eventuellt inte kunna uppnå de beskrivan
syftena.
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Vem överförs personuppgifter till?
Inom vårt företag får endast personer och enheter som behöver personuppgifter om våra
kontaktpersoner för att kunna uppfylla ovan nämnda syften tillgång till sådana uppgifter.
Inom vår företagsgrupp lämnas uppgifter om våra kontaktpersoner till särskilda företag inom
koncernen om dessa utför viktiga uppgifter för dotterbolag inom företagskoncernen eller sköter
funktioner som berör hela företaget mot bakgrund av organisationsstrukturen, eller om det
krävs för att kunna uppfylla ovan nämnda syften.
Vi kan behöva överföra personuppgifter om våra kontaktpersoner till tillsynsmyndigheter,
domstolar eller advokater för att säkerställa efterlevnad med tillämpliga lagar eller för att utföra,
bedöma eller försvara juridiska rättigheter om det är juridiskt tillåtet.
Vi arbetar även med tjänsteleverantörer för att uppfylla ovan nämnda syften. Dessa
tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter om våra kontaktpersoner i vårt namn och
endast i enlighet med våra anvisningar. De är bundna enligt kontrakt att följa tillämpliga
dataskyddsförordningar.
I vissa fall lämnar vi ut personuppgifter till tjänsteleverantörer eller företag inom gruppen som
befinner sig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredjepartsländer”), där
en tillräcklig dataskyddsnivå inte garanteras av tillämpliga lagar. Vid sådana tillfällen vidtar vi
lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter om våra kontaktpersoner skyddas och
för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd. Således lämnar vi endast ut personuppgifter
om våra kontaktpersoner till mottagare utanför vår företagsgrupp i ett tredjepartsland om dessa
mottagare har slutit EU:s standardmässiga avtalsvillkor med oss eller om dessa mottagare har
implementerat bindande företagsregler.
Ytterligare information samt en kopia av dessa åtgärder kan erhållas från ovan angivna
kontakter.

Hur länge behåller vi personuppgifter om våra kontaktpersoner?
Om det inte annars explicit anges (t.ex. i ett särskilt samtyckesformulär) raderar eller blockerar
vi personuppgifter om våra kontaktpersoner så snart de inte längre behövs för de syften som
angetts ovan, om inte radering eller blockering skulle bryta mot våra juridiska skyldigheter att
tillhandahålla och bevara dokumentation (som till exempel lagringstid enligt bolags- eller
skattelagar).

Vilka dataskyddsrättigheter gällande dataskydd kan berörd part hävda?
Våra kontaktpersoner kan begära information om de personuppgifter vi lagrar och behandlar
om dem på ovanstående adress. Utöver detta kan våra kontaktpersoner under särskilda
omständigheter kräva korrigering eller borttagning av sina personuppgifter. De kan även
vara berättigade till att begränsa behandlingen av sina personuppgifter samt rätten att
offentliggöra sina uppgifter
i ett strukturerat, allmänt förekommande/använt och
maskinläsbart format.
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Rätt att göra invändningar:
Om behandlingen är baserad på ett samtycke har våra kontaktpersoner rätt att
närsomhelst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om dem. Om vi
behandlar personuppgifter om våra kontaktpersoner för att säkra deras legitima
intressen så kan våra kontaktpersoner närsomhelst invända mot denna behandling för
orsaker resulterande från deras särskilda situation. Om en invändning sker stoppar vi
behandlingen av personuppgifter för motsvarande registrerad om vi inte kan inge
övertygande orsaker som går före våra kontaktpersoners intressen, rättigheter och
frihet eller som bevisar att behandlingen tjänar etablering, utförande, eller försvar av
rättsanspråk eller rättstvist.

Vart skickas klagomål?
Oavsett andra rättsliga åtgärder under förvaltningsrätt eller rättslig åtgärd har våra
kontaktpersoner rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten, speciellt i den medlemsstat
där denne är bosatt eller där det påstådda brottet har skett om våra kontaktpersoner menar att
behandlingen av deras personuppgifter bryter mot EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning.
Den tillsynsmyndighet som klagomålet skickats till ska meddela käranden om situationen och
resultatet från klagomålet, inklusive möjlighetn om rättslig åtgärd i enlighet med artikel 78 i
EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning.
Vår huvudsakliga tillsynsmyndighet till vilken klagomål ska skickas till är:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Tyskland
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