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Andmekaitset puudutav teave  

  

BASFi sotsiaalmeediakanalites  

  

  

  

Andmekaitse on BASFi (edaspidi meie) jaoks väga oluline. Loomulikult tähendab see 

läbipaistvuse kõrge taseme tagamist. Läbipaistvuse tagamiseks annab see dokument teavet 

selle kohta, kuidas BASF oma sotsiaalmeediakanalite külastajate (edaspidi külastajad või teie) 

isikuandmeid töötleb. Töötleme isikuandmeid ainult rangelt kooskõlas isikuandmete kaitset 

käsitlevate seadustega.  

  

  

Kes vastutab andmete töötlemise eest ja kes on andmekaitseametnik?  

  

Andmete töötlemise eest vastutab BASFi kontserni ettevõte, kes vastavat 

sotsiaalmeediakanalit haldab. BASFi kontserni ettevõtete kontaktandmed leiate lõigust 

„Info“ või sotsiaalmeediakanalitel oleva veebilingi kaudu.  

  

Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta aadressil:  

  

Alexandra Haug  

E-post: data-protection.eu@basf.com  

  

  

Milliseid isikuandmete kategooriaid ja millistel eesmärkidel me töötleme?  

  

Me töötleme teie isikuandmeid, kui külastate BASFi sotsiaalmeedias. Oma 

sotsiaalmeediakanalite kaudu soovime teile pakkuda laia valikut multimeediateenuseid ja 

vahetada teiega mõtteid teile olulistel teemadel. Lisaks sotsiaalvõrgustiku pakkumisele 
kogume ja töötleme oma sotsiaalmeediakanalite kasutajate isikuandmeid. Selle teatise kaudu 

teavitame teid sellest, milliseid andmeid me teilt seoses sotsiaalmeediakanalitega kogume, 

kuidas me neid kasutame ja kuidas te saate andmete kasutamisele vastuväiteid esitada. 

Andmetöötluseesmärkide ja andmekategooriate kohta lugege täpsemalt allpool loetletud 

sotsiaalmeediakanalite vastavates lõikudes.  

  

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:  

  

▪ suhtlemine BASFi sotsiaalmeediakanali külastajatega;  

▪ BASFi sotsiaalmeediakanali külastajate päringutele vastamine;  

▪ statistilise teabe hankimine BASFi sotsiaalmeediakanalite ulatuse kohta;  

▪ kliendiuuringute, turunduskampaaniate, turuanalüüsi, loteriide, võistluste või muude 

sarnaste tegevuste või ürituste läbiviimine;  

▪ vaidluste ja kohtuasjade lahendamine, õiguslike nõuete või kohtuvaidluste koostamine, 

teostamine või kaitsmine, olemasolevate lepingute jõustamine.  

  

  

Teie isikuandmete töötlemine on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks.  
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Kui selgesõnaliselt ei ole teisiti sätestatud, on töötlemise alus andmekaitse üldmääruse 

(edaspidi üldmäärus) artikli 6 lõik 1f. Meie õigustatud huvi on vastata teie sõnumitele ja 

päringutele ning analüüsida BASFi sotsiaalmeediakanalite ulatust ja kasutamist, et luua sobiv 

kujundus ning neid pidevalt täiustada. Kui soovite oma päringu tegemiseks astuda BASFiga 

lepingulistesse suhetesse, on andmete töötlemise alus üldmääruse artikli 6 lõik 1b.  

  

Kui me soovime töödelda teie isikuandmeid muul, eespool täpsustamata eesmärgil, teatame 

teile sellest ette.  

  

1. BASF Facebookis  

  

BASFi Facebooki fännilehti (edaspidi fännilehed) haldavad Facebook Ltd., 4 Grand Canal 

Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Iirimaa (edaspidi Facebook). Kui külastate meie 

fännilehti, töötleb Facebook teie isikuandmeid vastavalt nende privaatsuspoliitikale, mille 

leiate  siit   .     

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:  

  

▪ teie Facebooki kasutajanimi, meie fännilehtedele postitatud kommentaarid ja meie 

fännilehtede kaudu saadetud sõnumid;  

▪ teie tegevus meie fännilehtedel Facebooki ülevaateteenuse kaudu, nt meie veebilehe 

külastused, panuse ulatus, külastuste ja videote vaatamise keskmine kestus, teave 

selle kohta, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad pärit on, külastajate sugu 

puudutav statistika;  

▪ muu teave, mis on vajalik külastajate taotluste täitmiseks või külastajate tuvastamiseks 

meie süsteemides.  

  

Ühine vastutava töötleja roll Facebookiga  

  

Me kasutame oma fännilehtedega seonduvaid statistilisi andmeid (nt meie veebilehe 

külastused, panuse ulatus, külastuste ja videote vaatamise keskmine kestus, teave selle 

kohta, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad pärit on, külastajate sugu puudutavad 

andmed), mille Facebook oma ülevaateteenuse kaudu kättesaadavaks teeb, 

anonüümsetena. BASF ei saa konkreetsete kasutajate kohta järeldusi teha ega nende 

kasutajaprofiilidele juurde pääseda.  

  

Lisateavet Facebooki ülevaateteenuse kohta võite leida  siit   .    

  

Sellest tulenevalt loetakse BASFi ja Facebooki üldmääruse tähenduses ühiseks vastutavaks 

töötlejaks ja üldmääruse nõuete täitmiseks on sõlmitud nn ühise vastutava töötleja leping. 

Ühise vastutava töötleja lepingu võite leida  siit   .   Siit leiate kõik andmed, mis on teie kui 

andmesubjekti jaoks olulised, eriti seoses teie õiguste kasutamisega vastavalt 

andmekaitseseadusele.  

  

Peale selles privaatsusteatises nimetatud isikuandmete töötlemise ei ole BASFil fännilehtede 

kasutamisega seotud isikuandmete töötlemisele mingit mõju.  

  

  

2. BASF Instagramis  

  

https://www.facebook.com/policy.php
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BASFi Instagrami-lehti haldavad Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, D2 Dublin, Iirimaa, Instagrami teenusepakkuja. Kui külastate BASFi Instagrami-

lehti, töötleb Instagram teie isikuandmeid vastavalt nende privaatsuspoliitikale, mille leiate siit 

.  

  

Me kasutame BASFi Instagrami-lehtedega seonduvaid statistilisi andmeid (nt meie veebilehe 

külastused, panuse ulatus, teave selle kohta, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad 

pärit on, külastajate sugu puudutavad andmed), mille Instagram oma ülevaateteenuse kaudu 
kättesaadavaks teeb, anonüümsetena. BASF ei saa konkreetsete kasutajate kohta järeldusi 

teha ega nende kasutajaprofiilidele juurde pääseda.  

  

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:  

  

▪ teie Instagrami kasutajanimi, BASFi Instagrami-lehtedele postitatud kommentaarid ja 

BASFi Instagrami-lehtede kaudu saadetud sõnumid;  

▪ teie tegevus BASFi Instagrami-lehtedel Instagrami ülevaateteenuse kaudu, nt meie 

veebilehe külastused, panuste ulatus, teave selle kohta, millistest riikidest ja linnadest 

meie külastajad pärit on, külastajate sugu puudutav statistika;  

▪ muu teave, mis on vajalik külastajate taotluste täitmiseks või külastajate tuvastamiseks 

meie süsteemides.  

  

3. BASF Twitteris  

  

Kui külastate BASFi Twitteris, kogub ja töötleb Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San 

Francisco, CA 94103, USA, isikuandmeid oma privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses.  

Privaatsuspoliitika võite leida  siit   .    

  

Me kasutame BASFi Twitteri-lehtedega seonduvaid statistilisi andmeid (nt meie veebilehe 

külastused, panuse ulatus, teave selle kohta, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad 

pärit on, külastajate sugu puudutavad andmed), mille Twitter oma analüüsiteenuse kaudu 

kättesaadavaks teeb, anonüümsena. BASF ei saa konkreetsete kasutajate kohta järeldusi 

teha ega nende kasutajaprofiilidele juurde pääseda.  

  

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:  

  

▪ teie Twitteri kasutajanimi, BASFi Twitteri-lehtedele postitatud kommentaarid ja BASFi 
Twitteri-lehtede kaudu saadetud sõnumid;  

▪ teie tegevus BASFi Twitteri-lehtedel Twitteri analüüsiteenuse kaudu, nt meie veebilehe 

külastused, panuse ulatus, teave selle kohta, millistest riikidest ja linnadest meie 

külastajad pärit on, külastajate sugu puudutavad andmed;  

▪ muu teave, mis on vajalik külastajate taotluste täitmiseks või külastajate tuvastamiseks 

meie süsteemides.  

  

Kui saadate meile vastava sõnumi, siis me ei salvesta ega töötle teie isikuandmeid, välja 

arvatud teie Twitteri kasutajanime.  

  

4. BASF LinkedInis  

  

https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/de/privacy
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https://twitter.com/de/privacy
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BASFi LinkedIni lehekülgi haldab LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 

2, Iirimaa. Kui külastate BASFi LinkedIni-lehti, töötleb LinkedIn teie isikuandmeid vastavalt 

nende privaatsuspoliitikale, mille leiate siit.  

  

  

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:  

  

▪ teie LinkedIni kasutajanimi, BASFi LinkedIni-lehtedele postitatud kommentaarid ja 

BASFi LinkedIni lehtede kaudu saadetud sõnumid;  

▪ muu teave, mis on vajalik külastajate taotluste täitmiseks või külastajate tuvastamiseks 

meie süsteemides.  

  

Ühine vastutava töötleja roll LinkedIniga  

  

Me kasutame BASFi LinkedIni-lehega seonduvaid statistilisi andmeid (nt meie veebilehe 

külastused, panuse ulatus, teave selle kohta, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad 

pärit on, külastajate töösuhteid puudutavad andmed), mille LinkedIn oma analüüsiteenuse 

kaudu kättesaadavaks teeb, anonüümsena. BASF ei saa konkreetsete kasutajate kohta 

järeldusi teha ega nende kasutajaprofiilidele juurde pääseda.  

  

Sellest tulenevalt loetakse BASFi ja LinkedIni üldmääruse tähenduses ühiseks vastutavaks 

töötlejaks ja üldmääruse nõuete täitmiseks on sõlmitud nn ühise vastutava töötleja leping. 

Ühise vastutava töötleja lepingu võite leida  siit   .   Siit leiate kõik andmed, mis on teie kui 

andmesubjekti jaoks olulised, eriti seoses teie õiguste kasutamisega vastavalt 

andmekaitseseadusele.  

  

Peale selles privaatsusteatises nimetatud isikuandmete töötlemise ei ole BASFil LinkedIni-

lehe kasutamisega seotud isikuandmete töötlemisele mingit mõju.  

  

  

5. BASF XINGis  

  

BASFi XINGi-lehekülgi haldab XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Saksamaa. 

Kui külastate BASFi XINGi-lehti, töötleb XING teie isikuandmeid vastavalt nende 

privaatsuspoliitikale, mille leiate siit.  

  

Me kasutame BASFi XINGi-lehtede kasutamisega seotud statistilisi andmeid (nt meie 

veebilehe külastused ja meie külastajate töösuhteid käsitlevad statistilised andmed), mida 

XING pakub oma statistikateenuse kaudu, anonüümsena. BASF ei saa konkreetsete 

kasutajate kohta järeldusi teha ega nende kasutajaprofiilidele juurde pääseda.  

  

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:  

  

▪ teie XINGi kasutajanimi, BASFi XINGi lehtedele postitatud kommentaarid ja BASFi 

XINGi lehtede kaudu saadetud sõnumid;  

▪ teie tegevus BASFi XINGi-lehtedel XINGi statistikateenuse kaudu, nt meie veebilehe 

külastused, panuse ulatus, külastused ja videote vaatamise keskmine kestus, teave 

selle kohta, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad pärit on, külastajate sugu 

puudutav statistika;  

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
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▪ muu teave, mis on vajalik külastajate taotluste täitmiseks või külastajate tuvastamiseks 

meie süsteemides.  

  

6. BASF YouTube’is  

  

Kui külastate BASFi YouTube’is, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 

4, Iirimaa, siis kogub ja töötleb YouTube isikuandmeid oma privaatsuspoliitikas kirjeldatud 

ulatuses. Privaatsuspoliitika võite leida siit   

  

Me kasutame BASFi YouTube’i-lehtede kasutamisega seonduvaid statistilisi andmeid (nt meie 
veebilehe külastused, panuse ulatus, videote vaatamise keskmine kestus, teave selle kohta, 

millistest riikidest ja linnadest meie külastajad pärit on, külastajate sugu puudutavad andmed), 

mille YouTube oma analüüsiteenuse kaudu kättesaadavaks teeb, anonüümsena. BASF ei saa 

konkreetsete kasutajate kohta järeldusi teha ega nende kasutajaprofiilidele juurde pääseda.  

  

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:  

  

▪ teie YouTube’i kasutajanimi ja BASFi YouTube’i kanalil postitatud kommentaarid;  

▪ teie tegevus BASFi YouTube’i kanalil YouTube’i analüüsiteenuse kaudu, nt meie 

veebilehe külastused, panuse ulatus, videote vaatamise keskmine kestus, teave selle 

kohta, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad pärit on, külastajate sugu 

puudutav statistika;  

▪ muu teave, mis on vajalik külastajate taotluste täitmiseks või külastajate tuvastamiseks 

meie süsteemides.  

  

Kui saadate meile vastava sõnumi, siis me ei salvesta ega töötle teie isikuandmeid, välja 

arvatud teie YouTube’i kasutajanime.  

  

YouTube'i sihtrühma muutmine  

 

Kasutame oma YouTube'i kanalitel teenust Google Ads, mida osutab Google LLC, D/B/A 

YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (edaspidi: Google). Google Ads 
võimaldab meil näidata YouTube'is reklaame konkreetsetele sihtrühmadele. Me määrame 

Google'i pakutavate kriteeriumide (nt asukoht, vanus ja huvid) alusel kindlaks, kes meie 

videoid näevad.  

 

Kasutame ka YouTube'is ümberturustamise võimalust, et näidata personaalseid reklaame 

vaatajatele YouTube'i ja videopartnerite saitidel, võttes aluseks nende varasemad 

kokkupuuted meie videote või YouTube'i kanaliga. 

 

 Me koostame ümberturustamise nimekirju, mille saavad isikud, kes on teinud järgmisi 

YouTube'iga seotud toiminguid:  

 

• vaadanud mõnda videot kanalil; 

• vaadanud konkreetseid videoid;  

• vaadanud kanalil mõnda videot (reklaamina);  

• vaadanud konkreetseid videoid (reklaamina);  

• tellinud kanali;  

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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• külastanud kanali avalehte;  

• märkinud kanali mõne video meeldivaks;  

• lisanud kanali mõne video esitusloendisse;  

• jaganud kanali mõnda videot.  

YouTube'is Google Adsi kasutades ei ole meil kunagi võimalik tuvastada konkreetseid 

kasutajaid. Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 

1 punkt f.  

 

Google'i privaatsuseeskirjad on saadaval siin: „Privaatsuseeskirjad – Privaatsus ja 

tingimused“ 

 

  

Kellele me teie isikuandmeid edastame?  

  

Meie ettevõttes saavad isikuandmetele juurdepääsu ainult need isikud ja asutused, kes 

vajavad isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.  

  

Me kasutame oma sotsiaalmeediakanalite haldamise vahendina Facelift Cloudi (Facelift BBT, 

Gerhofstraße 19, 20354 Hamburg, Saksamaa, https://www.facelift-bbt.com/en). 

Kommentaarid ja sõnumid, mille te jätate meie sotsiaalmeediakanalitele, kantakse sellesse 

süsteemi üle ja meie töötajad tegelevad nendega süsteemi kaudu.  

  

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et andmete töötlemisel meie sotsiaalmeediakanalite kaudu 

võidakse teie isikuandmeid töödelda väljaspool Euroopa Liidu territooriumi. See võib olla 

kasutajatele riskantne, sest võib näiteks raskendada õiguste kasutamist. Lisateabe saamiseks 

tutvuge sotsiaalmeediakanalite privaatsusavaldusega. Privaatsuskilbi alusel sertif itseeritud 

USA teenuseosutajate puhul juhime tähelepanu asjaolule, et need teenuseosutajad 

kohustuvad järgima ELi andmekaitsestandardeid.  

  

Me võime edastada isikuandmeid järelevalveasutustele, kohtutele või advokaadibüroodele 

niivõrd, kuivõrd see on vajalik kohaldatava õiguse järgimiseks või seaduslike õiguste 

teostamiseks, tõendamiseks või kaitsmiseks.  

  

  

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?  

  

Kui selgesõnaliselt ei ole teisiti sätestatud (nt konkreetse nõusoleku vormis), kustutame teie 

isikuandmed niipea, kui need ei ole enam eespool nimetatud eesmärkidel vajalikud, välja 

arvatud juhul, kui kustutamine või blokeerimine rikuks meie juriidilisi kohustusi andmeid 

esitada ja säilitada (nt säilitamine kaubandus- või maksuseadustega ettenähtud 
ajavahemikel). Teie meediakanalite kaudu saadetud sõnumid kustutatakse hiljemalt kolm 

kuud pärast vestluse lõppu, kui teie päringule on vastatud ning puuduvad muud põhjused ja 

kohustused neid teateid säilitada.  

  

  

Milliseid andmekaitseõigusi saate taotleda?  

  

Meie külastajad võivad vastavatelt BASFi kontserni ettevõtetelt taotleda teavet isikuandmete 

kohta, mida me nende suhtes säilitame ja töötleme. Lisaks võivad meie külastajad teatud 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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tingimustel nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist. Neil võib samuti olla 

õigus piirata isikuandmete töötlemist ning õigus esitatud andmete avalikustamisele 

struktureeritud, tavapärasel ja masinloetaval kujul.  

  

  

Õigus vastuväidet esitada  
  

Kui töötlemine põhineb nõusolekul, on meie külastajatel õigus igal ajal nendega seotud 

isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada. Kui me töötleme oma külastajate 

isikuandmeid selleks, et kaitsta oma õigustatud huve, võivad meie külastajad igal ajal 

andmete töötlemisest keelduda oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. 

Vastuväite esitamise korral lõpetame andmesubjekti isikuandmete töötlemise, välja 

arvatud juhul, kui saame pakkuda kaalukaid põhjusi, mis ületavad meie külastajate 

huvisid, õiguseid ja vabadusi või tõestavad, et töötlemine on vajalik juriidiliste nõuete 

või kohtuvaidluste koostamiseks, teostamiseks või kaitseks.  

  

Isikuandmete töötlemisel Facebooki ülevaateteenuse kaudu on esmane vastutus Facebookil. 

See puudutab ülevaateteenuse andmete töötlemist ja andmesubjektide õiguste rakendamist. 

Palun võtke ülevaateteenuse andmete töötlemise suhtes kõikide üldmäärusest tulenevate 

kohustustega seoses ühendust otse Facebookiga. Kuigi te saate oma õigusi teostada meie 

suhtes, edastame me teie sellekohased päringud Facebookile.  

  

Isikuandmete töötlemisel LinkedIni ülevaateteenuse kaudu on esmane vastutus LinkedInil. 

See puudutab ülevaateteenuse andmete töötlemist ja andmesubjektide õiguste rakendamist. 

Palun võtke ülevaateteenuse andmete töötlemise suhtes kõikide üldmäärusest tulenevate 

kohustustega seoses ühendust otse LinkedIniga. Kuigi te saate oma õigusi teostada meie 

suhtes, edastame me teie sellekohased päringud LinkedInile.  

  

  

Kuidas saab kaebusi esitada?  

  

Sõltumata mis tahes muudest haldusõiguse või riigisisese õiguse õiguskaitsevahenditest on 

meie külastajatel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eriti selles liikmesriigis, kus ta 

elab või kus väidetav rikkumine toimus, kui meie külastaja usub, et temaga seotud 

isikuandmete töötlemine on vastuolus ELi andmekaitse üldmäärusega.  

  

Järelevalveasutus, kellele kaebus esitatakse, teavitab kaebuse esitajat kaebuse olukorrast ja 

tulemustest, sealhulgas õiguskaitsevahendi valikust vastavalt ELi üldise andmekaitse 

määruse artiklile 78.  
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