Adatvédelmi tájékoztató
a
BASF szállítói, szolgáltatói, viszonteladói és partnerei részére

A BASF (a továbbiakban „mi” vagy „minket”) kiemelt fontossággal kezeli az adatvédelem
kérdését. Természetesen ez nagyfokú átláthatóság biztosításával is együtt jár. Az átláthatóság
biztosítása érdekében a következő dokumentum tájékoztatást ad arról, hogyan kezeljük
szállítóink,
szolgáltatóink,
viszonteladóink,
szállítmányozóink
és
partnereink
kapcsolattartóinak (a továbbiakban „Kapcsolattartóink”) személyes adatait. Természetesen a
személyes adatok kezelése során szigorúan betartjuk a személyes adatok védelmével
kapcsolatban alkalmazandó jogszabályokat.

Ki az adatkezelő és ki az Adatvédelmi Képviselő?
Az adatkezelő a
Nunhems Hungary Kft.
Váci út 96-98.
1133 Budapest
Adatvédelmi képviselőnket Andrea Marlók a fenti címen és a következő e-mail címen érhető
el: : data-protection.hu@basf.com
Az adatok milyen kategóriáit használjuk, és honnan gyűjtjük az adatokat?
Személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:
▪

Kapcsolattartóink elérhetőségére vonatkozó adatokat (vezetéknév és utónév; cím és
telefonszám, mobil telefonszám, fax szám és e-mail cím);

▪

Szerződések teljesítéséhez vagy szerződések létrehozásához szükséges egyéb
személyes adatokat.

▪

A BASF informatikai rendszereinek használata során keletkezett protokolladatokat

▪

Biztonsági tesztek és szerződések teljesítésvizsgálatának eredményeit, amennyiben
Kapcsolattartóink munkát végeznek telephelyeinken

A személyes adatokat közvetlenül Kapcsolattartóinktól vagy szállítóinktól, szolgáltatóinktól,
viszonteladóinktól és partnereinktől szerezzük meg a szerződés teljesítése során.
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Amikor Kapcsolattartóink belépnek telephelyeinkre, akkor a telephely biztonsága érdekében
további személyes adatokat gyűjtünk. A BASF által a telephelyekre belépő személyek
adatainak kezeléséről és felhasználásáról a következő weboldalon talál további információkat:
www.basf.com/data-protection-eu

Mi a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja?
Kapcsolattartóink személyes adatait a EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és más
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
A személyes adatok kezelésének céljai a következők:
▪

A szállítóinkkal, szolgáltatóinkkal, viszonteladóinkkal és partnereinkkel kötött
szerződések előkészítése, teljesítése vagy adminisztrációja, pl. rendelések
feldolgozása, számviteli célok, szolgáltatások vagy szállításoknak kivitelezése és
szervezése;

▪

Termékeink szállításának előkészítése, a szállítás kivitelezése vagy adminisztrációja;

▪

Informatikai hálózatunk biztonságának, valamint weboldalaink biztonságának és
működőképességének biztosítása és védelme; biztonsági kockázatok, csalárd
tevékenységek vagy egyéb bűncselekmények és ártalmas cselekmények elkerülése
és észlelése;

▪

Üzemi területeink és létesítményeink biztonságának biztosítása és védelme (pl.
beléptetés ellenőrzése, ideiglenes belépési engedélyek kiadása);

▪

Jogszabályi előírások betartása (pl. pénzügyi vagy kereskedelmi adatmegőrzési
kötelezettség; gazdasági bűnözés vagy pénzmosás megelőzése)

▪

Vitás ügyek és jogviták megoldása, jogi igények előterjesztése, érvényesítése,
védelme; szerződések érvényesítése

A fenti kategóriájú adatok kezelése e célok elérése érdekében szükséges.
Eltérő megjelölés hiányában a személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) és f) pontja képezi.

Amennyiben Kapcsolattartóink személyes adatait a fenti céloktól eltérő célból kívánjuk kezelni,
a további adatkezelést megelőzően Kapcsolattartóinkat megfelelően tájékoztatni fogjuk.
Amennyiben a fenti kategóriájú adatokat nem bocsátják rendelkezésünkre, előfordulhat, hogy
a fent említett célokat nem tudjuk elérni.
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Kinek továbbítjuk a személyes adatokat?
Vállalatunkon belül csak azok a személyek és szervezetek férnek hozzá Kapcsolattartóink
személyes adataihoz, akiknek a fenti célok teljesítése céljából szükségük van az adatokra.
Vállalatcsoportunkon belül Kapcsolattartóink személyes adatait csak a csoport bizonyos
vállalatai kapják meg, amelyek fontos központi feladatokat látnak el a vállalatcsoport
tagvállalatai részére vagy a szervezeti felépítésünk alapján vállalatok közti keresztfunkciókat
látnak el, vagy ha az szükséges a fenti célok teljesítése érdekében.
Kapcsolattartóink személyes adatait továbbíthatjuk a felügyeleti hatóságok, bíróságok vagy
ügyvédi irodák részére, amennyiben az az alkalmazandó jogszabályok betartása vagy jogi
igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges.
A fenti célok teljesítése érdekében szolgáltatókat is alkalmazunk. A szolgáltatók a mi
nevünkben és kizárólag a mi utasításaink alapján kezelik kapcsolattartóink személyes adatait.
Szerződés kötelezi őket az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartására.
Egyes esetekben továbbítunk személyes adatokat a BASF csoport Európai Gazdasági
Térségen (EGT) kívüli („harmadik országok”) tagvállalatai vagy EGT-n kívüli szolgáltatók
részére, amely országokban az alkalmazandó jogszabályok nem biztosítanak megfelelő szintű
adatvédelmet. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk kapcsolattartóink személyes
adatainak védelme és a megfelelő adatvédelmi szint biztosítása érdekében. Ennélfogva csak
akkor továbbítjuk Kapcsolattartóink személyes adatait a BASF Csoport harmadik országbeli
tagvállalatain kívül található címzettek részére, ha az adott címzettek elfogadták az EU
általános szerződéses feltételeket vagy kötelező erejű vállalati szabályokat alkalmaznak.
További információk, valamint az intézkedések leírásának másolata a fenti elérhetőségen
keresztül kaphatók meg.

Mennyi ideig tároljuk kapcsolattartóink személyes adatait?
Kifejezett eltérő megjelölés (pl. kifejezett hozzájárulás rendelkezésre állása) hiányában
Kapcsolattartóink személyes adatait akkor töröljük vagy zároljuk, ha azokra már nincs szükség
a fenti célból. Csak akkor tárolunk adatokat azok felhasználási céljának megszűnése után, ha
jogszabály írja elő az adatok további megőrzését (pl. kereskedelmi vagy adójogszabályok által
előírt adatmegőrzési kötelezettség).

Az érintettek milyen adatvédelmi jogokat gyakorolhatnak?
Kapcsolattartóink a fenti címen tájékoztatást kérhetnek általunk tárolt és kezelt személyes
adataikról. Kapcsolattartóink ezenkívül bizonyos körülmények között kérhetik személyes
adataik helyesbítését vagy törlését. Joguk van kérniük személyes adataik kezelésének
korlátozását, valamint joguk van arra, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott, rájuk
vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható
formátumban megkapják.
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A tiltakozáshoz való jog
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Kapcsolattartóinknak joguk van arra, hogy
bármikor
tiltakozzanak
személyes
adataik
kezelése
ellen.
Amennyiben
Kapcsolattartóink személyes adatait jogos érdekeink érvényesítése érdekében
kezeljük, Kapcsolattartóink jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos
okokból tiltakozzanak adataik kezelése ellen. Tiltakozás esetén az érintett személyes
adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
Kapcsolattartóink érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hol lehet panaszt benyújtani?
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Kapcsolattartóink
jogosultak arra, hogy panaszt tegyenek a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helyük, a munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –
, ha Kapcsolattartóink megítélése szerint a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a GDPR rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
GDPR 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A számunkra illetékes fő felügyeleti hatóság, ahova a panaszt be lehet nyújtani, a
A Rajna-vidék-Pfalz Tartományi Adatvédelemért és Információszabadságért Felelős
Tisztviselő
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Németország
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