Informace o ochraně údajů
pro
dodavatele, poskytovatele služeb, prodejce a partnery společnosti BASF

Téma ochrany údajů je největší prioritou pro společnost BASF (dále zde uvedené jako “my”
anebo “nás”). Přirozeně, tohle taky zahrnuje zabezpečení vysoké úrovně transparentnosti. Pro
zabezpečení této transparentnosti poskytuje následující dokument informace o tom, jak
zpracováváme osobní údaje kontaktních osob našich dodavatelů, poskytovatelů služeb,
dopravců, prodejců a partnerů (dále zde uvedené jako „Naše kontaktní osoby “). Samozřejmě
zpracováváme osobní údaje pouze v přísném souladu s platnými zákony o ochraně osobních
údajů.

Kdo je odpovědný za zpracování údajů a kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?
Odpovědný za zpracování údajů je
Chemetall Kft.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10-Malešice

Našeho zástupce ochrany údajů Eva Mouckova je možné kontaktovat na výše uvedené
adrese a prostřednictvím emailu: data-protection.cz@basf.com

Jaké kategorie údajů používáme a odkud pocházejí?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
▪

Kontaktní informace našich kontaktních osob (jméno a příjmení; adresa a telefonní
číslo, číslo mobilního telefonu, číslo faxu a emailová adresa);

▪

Jiné osobní údaje, které jsou potřebné pro vykonání smlouvy anebo pro vstup do
smluvního vztahu.

▪

Protokolové údaje zaznamenané během používání IT systémů, které poskytla
společnost BASF

▪

Výsledky bezpečnostních testů a smluvního výkonu, pokud naše kontaktní osoby
pracují na našich pracovištích

Osobní informace našich kontaktních osob sbíráme přímo od našich kontaktních osob anebo
od našich dodavatelů, poskytovatelů služeb, prodejců a partnerů, zatímco vykonáváme
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smluvní vztah.
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Pokud naše kontaktní osoby vstoupí na naše pracoviště, sesbírají se dodateční osobní údaje
pro zabezpečení bezpečnosti pracoviště. Detailní informace o tom, jak společnost BASF
zpracovává a používá osobní údaje osob vstupujících na pracoviště společnosti BASF, je
možné najít na www.basf.com/data-protection-eu

Za jakými účely a na jakém právním základě se údaje zpracovávají?
Osobní údaje našich kontaktních osob zpracováváme v souladu s ustanoveními Obecního
nařízení ochrany údajů EU (GDPR), jakož i všemi ostatními souvisejícími právními předpisy.
Zpracování údajů slouží pro následující účely:
▪

Plánování, vykonávání anebo zpravování našeho smluvního vztahu s našimi
dodavateli, poskytovateli služeb, prodejci a partnery, např. pro zpracovávání
objednávek, na účtovní účely, pro vykonávání a organizování poskytování služeb
anebo dopravu;

▪

Plánování, vykonávání anebo zpravování dopravy a přepravy našich produktů a tovaru;

▪

Udržování a ochrana bezpečnosti naší sítě, a taky bezpečnosti a funkčnosti našich
webových stránek; zamezování a odhalování bezpečnostních rizik, podvodných aktivit
anebo jiných trestních anebo škodlivých činů;

▪

Udržování a ochrana bezpečnosti našich prostor a vybavení (např. vedení kontroly
přístupu, vydávání dočasných povolení přístupu);

▪

Soulad s právními požadavky (např. soulad s finančními anebo obchodními retenčními
závazky; zamezování praní špinavých peněz anebo hospodářskému trestnímu činu)

▪

Řešení sporů a soudních procesů, zavedení, vykonávání anebo obhajoba vůči právním
nárokům anebo sporům, provozování existujících smluv

Zpracovávání výše uvedených kategorií údajů je potřebné pro dosáhnutí těchto účelů.
Pokud není výslovně stanoveno jinak, právní základ pro zpracování je článek 6 Ods. 1 písm.
(b) a (f) Obecní nařízení EU o ochraně údajů.

Pokud zamýšlíme zpracovávat osobní údaje našich kontaktních osob na jakýkoliv jiný účel, o
kterém jsme se nezmínili výše, budeme naše kontaktní osoby patřičně informovat před
takovým zpracováním.
Pokud nedostaneme výše uvedené kategorie údajů, možná nebudeme moct dosáhnout
popsané účely.
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Komu se osobní údaje přenášejí?
V rámci naší společnosti dostanou přístup k takovým údajům pouze osoby a orgány, které
potřebují osobní údaje našich kontaktních osob pro splnění výše uvedených účelů.
V rámci naší skupiny společností jsou osobní údaje našich kontaktních osob poskytovány
konkrétním společnostem uvnitř skupiny, pokud centrálně provádějí klíčové úlohy pro pobočky
uvnitř firemní skupiny nebo provádí funkce napříč společností na základě organizační
struktury, anebo když je to potřebné pro splnění výše uvedených účelů.
Osobní údaje našich kontaktních osob můžeme přenášet na dozorní úřady, soudy anebo
právní kanceláře, pokud je to potřebné pro zabezpečení souladu s platnými zákony anebo pro
vykonání, prosazení anebo hájení zákonných práv, pokud je o legálně povolené.
Spolupracujeme taky s poskytovateli služeb pro splnění výše uvedených účelů. Tito
poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje našich kontaktních osob v našem jméně a
výhradně podle našich pokynů. Jsou smluvně povinní dodržovat platná nařízení o ochraně
údajů.
V některých případech odhalujeme osobní údaje poskytovatelům služeb anebo skupinovým
společnostem, které se nachází mimo Evropského hospodářského prostoru (“krajiny třetí
strany”), ve kterých platné zákony nezaručují adekvátní úroveň ochrany údajů. V takových
případech podnikáme vhodná opatření pro zabezpečení ochrany osobních údajů našich
kontaktních osob a pro zabezpečení adekvátní úrovně ochrany údajů. Z toho důvodu
odhalujeme osobní informace našich kontaktních osob příjemcům mimo skupiny společností
sídlících v krajině třetí strany, jen když tito příjemci s námi uzavřeli standardní smluvní
podmínky EU, anebo když tito příjemci implementovali závazná korporativní nařízení.
Další informace, a taky kopii učiněných opatření je možné získat od výše uvedených kontaktů.
Jak dlouho si ponecháváme osobní údaje našich kontaktních osob?
Pokud to není výslovně stanovené jinak (např. v specifickém formuláři o souhlasu), osobní
údaje našich kontaktních osob vymažeme anebo blokujeme hned, jakmile nejsou víc potřebné
pro účely uvedené výše, pokud by vymazání anebo blokování nenarušilo naše právní závazky
pro poskytování a uchovávání záznamů (jak období ponechání poskytnuté obchodními anebo
daňovými zákony).
Jaká práva na ochranu údajů můžou uplatňovat dotčené strany?
Naše kontaktní osoby můžou požadovat informace týkající se osobních údajů, které
ukládáme a zpracováváme a týkají se jí nebo jeho na výše uvedené adrese. Dále za zvláštních
okolností můžete požádat o opravu nebo vymazání svých údajů. Můžete být rovněž
oprávněni na právo omezit zpracování osobních údajů, jakož i právo na zveřejnění údajů,
které poskytli ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.
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Právo namítat
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, naše kontaktní osoby mají právo kdykoliv
namítat vůči zpracování osobních údajů, které se jich týkají. Pokud zpracujeme osobní
údaje našich kontaktních osob pro chránění našich legitimních zájmů, naše kontaktní
osoby mohou namítat vůči zpracování kdykoliv z důvodů plynoucích z jejich specifické
situace. V případě namítání zastavíme zpracovávání osobních údajů příslušného
předmětu údajů, pokud nemůžeme poskytnout přesvědčivé důvody, které převáží nad
zájmy, právi a svobodami našich kontaktních osob, anebo prokážou, že zpracování
slouží k zavedení, vykonávání, obhajování právních nároků anebo sporu.
Kde je možné podávat stížnosti?
Bez ohledu na jakékoliv jiný opravný prostředek pod správným právem anebo soudním
opravným prostředkem, naše kontaktní osoby jsou oprávněné podat stížnost na dozorním
úřadě, zvlášť v členském státu, ve kterém on anebo ona bydlí, anebo kde se uskutečnilo
údajné narušení, když naše kontaktní osoby věří, že zpracování osobních údajů, které se jich
týká, je porušením Obecního nařízení EU o ohraně údajů.
Dozorní úřad, na kterém se podá stížnost, má žadatele vyrozumět o situaci a výsledcích
stížnosti, včetně možnosti opravného prostředku v souladu s článkem 78 Obecního nařízení
EU o ochraně údajů.
Náš vedoucí dozorní úřad, na kterém je možné podat stížnost, je:
Spolková pověřená osoba pro ochranu údajů a informační svobodu Porýní-Falc
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Německo
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