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Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων   

για 
προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, πωλητές και συνεργάτες της BASF 

 
 
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την BASF (εφεξής 
«εμείς» ή «μας»). Όπως είναι φυσικό, αυτό συνεπάγεται επίσης ένα υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας. Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια αυτή, δημιουργήσαμε το ακόλουθο έγγραφο 
με σκοπό να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων επικοινωνίας των προμηθευτών, των παρόχων 
υπηρεσιών, των πρακτόρων μεταφορών, των πωλητών και των συνεργατών μας (εφεξής «τα 
Πρόσωπα Επικοινωνίας μας»). Φυσικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποκλειστικά τηρώντας αυστηρώς την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   
 
 
Ποιος ευθύνεται για την επεξεργασία δεδομένων και ποιος είναι ο Εκπρόσωπος 
Προστασίας Δεδομένων;   
 
Την ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων έχει η  

BASF Hellas S.A.  
2 Paradissou Str. & Kifissias Ave.  
Marousi 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων μας Dimitra 
Chronopoulou στην πιο πάνω διεύθυνση και στη διεύθυνση email:  
data-protection.gr@basf.com 
 
 
Ποιες κατηγορίες δεδομένων χρησιμοποιούμε και από πού προέρχονται; 
 
Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:   
 
 Στοιχεία των Προσώπων Επικοινωνίας μας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και 

τηλέφωνο, κινητό, φαξ και διεύθυνση email), 
 
 Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας 

σύμβασης ή τη σύναψη μιας συμβατικής σχέσης  
 

 Δεδομένα πρωτοκόλλου τα οποία καταγράφονται κατά τη χρήση των συστημάτων 
πληροφορικής που παρέχει η BASF 
 

 Αποτελέσματα ελέγχων ασφαλείας και εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, εάν 
τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας εργάζονται στους χώρους μας 
 

 
Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες των Προσώπων Επικοινωνίας μας απευθείας από 
τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας ή από τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών, τους 
πωλητές και τους συνεργάτες μας κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης.    
 
Εάν τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας εισέλθουν στις εγκαταστάσεις μας, θα συλλεχθούν 
πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χώρων. 
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Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς η BASF επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που εισέρχονται στους χώρους της BASF 
διατίθενται στην ιστοσελίδα www.basf.com/data-protection-eu 
 
 
Για ποιους σκοπούς και επί ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων; 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Προσώπων Επικοινωνίας μας υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
της ΕΕ (General Data Protection Regulation - GDPR) καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
νομοθεσίας.  
 
Η επεξεργασία δεδομένων εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς:   
 
 τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη διαχείριση της συμβατικής μας σχέσης με τους 

προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών, τους πωλητές και τους συνεργάτες μας, 
όπως, για παράδειγμα, για την επεξεργασία παραγγελιών, για λογιστικούς σκοπούς, 
για την εκτέλεση και οργάνωση της παροχής μιας υπηρεσίας ή της μεταφοράς, 
 

 την οργάνωση, την εκτέλεση ή τη διαχείριση της μεταφοράς και της αποστολής των 
προϊόντων και των αγαθών μας, 

 
 τη διατήρηση και την προστασία της ασφάλειας του δικτύου μας, καθώς και της 

ασφάλειας και λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας, την αποφυγή και τον εντοπισμό 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια, δόλιες δραστηριότητες ή άλλες εγκληματικές και 
κακόβουλες ενέργειες, 
 

 τη διατήρηση και την προστασία της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των χώρων 
(πχ. διεξαγωγή ελέγχου πρόσβασης, έκδοση προσωρινών αδειών πρόσβασης), 

 
 τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις (πχ. συμμόρφωση με υποχρεώσεις 

φορολογικής ή εμπορικής τήρησης, πρόληψη ξεπλύματος χρήματος ή οικονομικού 
εγκλήματος),  
 

 την επίλυση διαφωνιών και αγωγών, την τεκμηρίωση, την άσκηση ή την αντίκρουση 
νομικών απαιτήσεων ή αγωγών, την επιβολή της εκτέλεσης συμβάσεων. 

 
Η επεξεργασία των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
σκοπών αυτών.  
 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η νομική βάση που διέπει την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία (β) και (στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
της ΕΕ.  
 
 
Σε περίπτωση που σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
Προσώπων Επικοινωνίας μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος δεν αναφέρεται 
ανωτέρω, θα ενημερώσουμε τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας συμφώνως πριν από αυτήν την 
επεξεργασία. 
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Εάν δεν λάβουμε τις προαναφερθείσες κατηγορίες δεδομένων, ενδεχομένως να μην 
μπορέσουμε να επιτύχουμε τους σκοπούς που αναλύσαμε. 
 
 
Σε ποιον μεταδίδονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 
 
Εντός της εταιρείας μας, μόνο τα άτομα και οι φορείς που χρειάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των Προσώπων Επικοινωνίας μας για να εκπληρώσουν τους 
προαναφερθέντες σκοπούς θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.  
 
Εντός του ομίλου μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Προσώπων Επικοινωνίας 
μας παρέχονται σε συγκεκριμένες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο, εφόσον διεκπεραιώνουν 
κεντρικά καθήκοντα για θυγατρικές στα πλαίσια του ομίλου εταιρειών ή διεκπεραιώνουν 
διεπιχειρηματικές λειτουργίες βάσει της οργανωτικής δομής ή εάν απαιτείται για την 
εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών. 
 
Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Προσώπων 
Επικοινωνίας μας σε εποπτικές αρχές, δικαστήρια ή νομικά γραφεία εάν χρειάζεται για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή την άσκηση, διεκδίκηση ή 
υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων εάν το επιτρέπει ο νόμος. 
 
Ακόμη, συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών ώστε να εκπληρώνουμε τους ανωτέρω 
σκοπούς. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των Προσώπων Επικοινωνίας μας για λογαριασμό μας και αποκλειστικά σύμφωνα 
με τις οδηγίες μας. Έχουν τη συμβατική υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 
κανονισμούς για την προστασία δεδομένων.  
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους 
υπηρεσιών ή σε εταιρείες του ομίλου που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου («τρίτες χώρες»), όπου η ισχύουσα νομοθεσία δεν εγγυάται ένα επαρκές επίπεδο 
προστασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Προσώπων 
Επικοινωνίας μας, καθώς και ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επομένως, 
κοινολογούμε προσωπικές πληροφορίες των Προσώπων Επικοινωνίας μας σε παραλήπτες 
εκτός του ομίλου εταιρειών μας που βρίσκονται σε τρίτη χώρα μόνο εάν οι εν λόγω παραλήπτες 
έχουν συνάψει τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ με εμάς ή εάν οι εν λόγω 
παραλήπτες έχουν εφαρμόσει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και ένα αντίτυπο των ληφθέντων μέτρων, μπορείτε να 
αποταθείτε στα πρόσωπα που ορίζονται ανωτέρω. 
 
 
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
Προσώπων Επικοινωνίας μας; 
 
Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά (π.χ. σε συγκεκριμένο έντυπο συγκατάθεσης), 
διαγράφουμε ή αποκλείουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Προσώπων 
Επικοινωνίας μας μόλις πάψουν να είναι αναγκαία για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο 
πάνω, εκτός εάν η διαγραφή ή ο αποκλεισμός τους θα παραβίαζε τις νομικές υποχρεώσεις 
μας για την παροχή και τήρηση αρχείων (όπως τις περιόδους τήρησης που προνοεί η 
εμπορική ή η φορολογική νομοθεσία).   
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Ποια δικαιώματα προστασίας των δεδομένων μπορούν να διεκδικήσουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 
 
Τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες που αφορούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε σε σχέση με αυτά 
στην πιο πάνω διεύθυνση.  Επιπλέον, σε ειδικές περιστάσεις, τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας 
μπορούν να απαιτήσουν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν. Μπορεί, επίσης, να έχουν δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και δικαίωμα διάθεσης των 
δεδομένων που παρέχουν σε μια δομημένη, τυπική και ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή.  
 
 
Δικαίωμα εναντίωσης 
 
Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας έχουν 
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των Προσώπων Επικοινωνίας μας για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων μας, τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας μπορούν να εναντιωθούν στην 
επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή, για λόγους που απορρέουν από τη δεδομένη 
προσωπική τους κατάσταση. Σε περίπτωση εναντίωσης, θα σταματήσουμε να 
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του σχετικού υποκειμένου των 
δεδομένων, εκτός εάν εμείς προβάλουμε επιτακτικούς λόγους που υπερισχύουν των 
συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών των Προσώπων Επικοινωνίας μας ή 
αποδείξουμε ότι η επεξεργασία εξυπηρετεί την τεκμηρίωση, άσκηση ή αντίκρουση 
νομικών απαιτήσεων ή αγωγών. 
 
 
Πού μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες; 
 
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη νομική προστασία δυνάμει του διοικητικού δίκαιου ή ένδικη 
προστασία, τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας δικαιούνται να υποβάλουν καταγγελία στην 
εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος-μέλος στο οποίο διαμένουν ή όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη 
παραβίαση, εάν τα Πρόσωπα Επικοινωνίας μας πιστεύουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων της ΕΕ.  
 
Η εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλεται το παράπονο θα ενημερώσει τον καταγγέλλοντα 
για την κατάσταση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, περιλαμβανομένης και της επιλογής 
νομικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 78 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων της ΕΕ.  
 
Η βασική εποπτική αρχή μας στην οποία μπορεί να υποβληθεί καταγγελία είναι:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Γερμανία 
 


