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Информация относно защитата на данните   
за 

доставчици, доставчици на услуги, продавачи и партньори на BASF 
 

 
 
Темата за защитата на данните е от изключителен приоритет за BASF (наричано по-
долу „ние“ или „нас“). Това, естествено, включва и гарантирането на високо ниво на 
прозрачност. За да се гарантира тази прозрачност, следният документ предоставя 
информация за това как обработваме личните данни на лицата за контакт на нашите 
доставчици, доставчици на услуги, спедитори, продавачи и партньори (наричани по-
долу „наши лица за контакт“). Разбира се, ние обработваме лични данни само в строго 
съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.   
 
 
 
Кой е отговорен за обработката на данни и кой е представителят по защитата на 
данните?   
 
Отговорникът за обработването на данните е  

BASF EOOD 
Abacuss Business Center, Flour 1,  
bul Bulgaria 118 
1618 Sofia 
 
С нашия представител по защита на данните Stanimir Bojilov можете да се свържете 
на горепосочения адрес и по електронната поща: data-protection.bg@basf.com 
 
 
Кои категории данни използваме и откъде идват те? 
 
Ние обработваме следните категории лични данни:   
 
 Данни за връзка с нашите лица за контакт (име и фамилия, адрес и телефонен 

номер, мобилен номер, факс номер и електронна поща); 
 
 Други лични данни, необходими за изпълнението на даден договор или за 

осъществяване на договорни отношения.  
 

 Протоколни данни, записани по време на използването на ИТ системите, 
предоставени от BASF 
 

 Резултатите от тестовете за сигурност и изпълнението на договорите, ако нашите 
лица за контакт работят на нашите обекти 
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Ние събираме лична информация за нашите лица за контакт директно от тях или от 
нашите доставчици, доставчици на услуги, продавачи и партньори, докато изпълняваме 
договорните си задължения.    
 
Ако нашите лица за контакт посетят наши обекти, се събират допълнителни лични 
данни, за да се гарантира сигурността на обекта. Подробна информация за това как 
BASF обработва и използва лични данни на лицата, посещаващи обекти на BASF, ще 
откриете на адрес www.basf.com/data-protection-eu 
 
 
 
За какви цели и на какво правно основание се обработват данните? 
 
Ние обработваме личните данни на нашите лица за контакт в съответствие с 
разпоредбите на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД), както и 
всички други съответни закони.  
 
Обработването на данни служи за следните цели:   
 
 Планиране, осъществяване и управление на нашите договорни отношение с 

доставчици, доставчици на услуги, продавачи и партньори, например за 
обработка на поръчки, за счетоводни цели, за извършване и организиране на 
доставка на услуги или превоз; 
 

 Планиране, осъществяване или управление на транспортирането и спедицията 
на нашите продукти и стоки; 

 
 Поддържане и защита на сигурността и безопасността на нашата мрежа, както и 

сигурността и функционалността на нашите уебсайтове; избягване и откриване 
на рискове за сигурността, злоумишлени действия или други престъпни или 
зловредни действия; 
 

 Поддържане и защита на сигурността на нашите помещения и учреждения 
(например извършване на контрол на достъпа, издаване на временни 
разрешителни за достъп); 

 
 Спазване на законовите изисквания (например спазване на задълженията за 

запазване за данъчни или търговски цели, предотвратяване на прането на пари 
или на икономически престъпления)  
 

 Разрешаване на спорове и съдебни дела, установяване, упражняване или 
защита по правни претенции или спорове, принудително изпълнение на 
съществуващи договори 

 
Обработването на горепосочените категории данни е необходима за постигането на 
тези цели.  
 
Ако изрично не е предвидено друго, правното основание за обработването е чл. 6, ал. 1 
(б) и (е) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните.  

http://www.basf.com/data-protection-eu
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Ако възнамеряваме да обработваме лични данни на нашите лица за контакт за други 
цели, неупоменати по-горе, ние ще информираме съответните лица за контакт за това 
преди обработването. 
 
Ако не получим горепосочените категории данни, може да не сме в състояние да 
изпълним описаните цели. 
 
 
На кого се предават личните данни? 
 
В нашата компания само лицата и органите, които се нуждаят от личните данни на 
нашите лица за контакт с цел изпълнението на горепосочените цели, ще получават 
достъп до тези данни.  
 
В рамките на нашата група от компании, личните данни на нашите лица за контакт се 
предоставят на конкретни компании от групата, ако те изпълняват на централно ниво 
ключови задачи за филиали в групата или изпълняват междуфирмени функции въз 
основа на организационната структура, или ако е необходимо да изпълнят 
горепосочените цели. 
 
Ние можем да предаваме лични данни на нашите лица за контакт на надзорни органи, 
съдилища или правни кантори, доколкото е необходимо, за да се гарантира 
съответствие с приложимото законодателство или да се упражняват, удостоверяват или 
защитават законни права, ако е допустимо от закона. 
 
Ние също така работим с доставчици на услуги за изпълнението на горепосочените 
цели. Тези доставчици на услуги обработват личните данни на нашите лица за контакт 
от наше име и единствено по наши инструкции. Те са задължени по договор да спазват 
приложимите разпоредби за защита на данните.  
 
В някои случаи ние разкриваме лични данни на доставчици на услуги или на групи 
компании, които се намират извън Европейската икономическа зона („държави на трети 
страни“), в които не е гарантирано адекватно ниво на защита на данните от приложимите 
закони. В тези случаи ние предприемаме подходящи мерки, за да осигурим защитата на 
личните данни на нашите лица за контакт и да гарантираме адекватно ниво на защита 
на данните. Следователно ние разкриваме лична информация на нашите лица за 
контакт на получатели извън нашата група компании, разположени в държави на трети 
страни, само ако тези получатели са подписали стандартните договорни клаузи на ЕС с 
нас или ако тези получатели са внедрили обвързващи корпоративни правила.  
 
Допълнителна информация, както и копие от предприетите мерки, можете да получите 
от горепосочените лица за контакт. 
 
 
За какъв срок съхраняваме личните данни на нашите лица за контакт? 
 
Ако изрично не е предвидено друго (например в конкретен формуляр за съгласие), ние 
изтриваме или блокираме личните данни на нашите лица за контакт веднага щом те 
престанат да бъдат необходими за изпълнението на посочените по-горе цели, освен ако 
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изтриването или блокирането не нарушава нашите законови задължения да 
предоставяме и съхраняваме записи (като периодите на запазване, предвидени в 
търговското или данъчното законодателство).   
 
 
Кои права за защита на данните могат да се упражняват от засегнатите лица? 
 
Нашите лица за контакт могат да изискат информация относно техните лични данни, 
които съхраняваме и обработваме, на горепосочения адрес. В допълнение към това, 
при определени обстоятелства нашите лица за контакт могат да изискат корекция или 
изтриване на техните лични данни. Те могат също така да имат право да ограничат 
обработването на лични данни, както и право на разкриване на данните, 
предоставени от тях в структуриран, обичаен и пригоден за машинно четене формат.  
 
 
Право на възражение: 
 
Ако обработването се базира на съгласие, нашите лица за контакт имат правото 
да възразят на обработката на лични данни, свързани с тях, по всяко време. Ако 
обработваме лични данни на нашите лица за контакт за защитата на нашите 
легитимни интереси, нашите лица за контакт могат да възразят на обработката по 
всяко време поради причини, произтичащи от тяхната специфична ситуация. В 
случай на възражение, ние ще прекратим обработването на личните данни на 
съответния субект на данни, докато не бъдем в състояние да предоставим 
убедителни причини, които имат предимство пред интересите, правата и 
свободите на нашите лица за контакт или доказват, че обработването служи за 
установяване, упражняване или защита по правни претенции или съдебни 
спорове. 
 
 
Къде могат да се подават жалбите? 
 
Независимо от всякакви други правни удовлетворения съгласно административното 
законодателство или съдебни удовлетворения, нашите лица за контакт имат право да 
подадат жалба до надзорния орган и по-конкретно в страната-членка, в която те 
пребивават или в която е било извършено твърдяното нарушение, ако нашите лица за 
контакт считат, че обработването на техните лични данни е в нарушение на Общия 
регламент на ЕС относно защитата на данните.  
 
Надзорният орган, до който се подава жалбата, ще уведоми жалбоподателя за 
положението и резултатите от жалбата, включително за възможността за правно 
удовлетворение в съответствие с чл. 78 от Общия регламент на ЕС относно защитата 
на данните.  
 
Нашият водещ надзорен орган, до който може да се подават жалби, е:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Германия 
 


