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Informatie in verband met gegevensbescherming   
voor 

leveranciers, serviceproviders, verkopers en partners van BASF 
 

 
 
De kwestie van gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit voor BASF (hierna "wij" of 
"ons" genoemd). Natuurlijk houdt dit ook in dat we moeten zorgen voor een hoog niveau van 
transparantie. Met het oog op deze transparantie, geeft het volgende document informatie over 
hoe we de persoonsgegevens van onze leveranciers, serviceproviders, expediteurs, verkopers 
en partners (hierna "Onze Contactpersonen" genoemd), verwerken. Natuurlijk verwerken we 
persoonsgegevens alleen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op de 
bescherming van persoonsgegevens.   
 
 
 
Wie is er verantwoordelijk voor gegevensverwerking en wie is de vertegenwoordiger 
voor gegevensbescherming?   
 
Verantwoordelijk voor gegevensverwerking is  

Wintershall Nederland B.V. 
 
Bogaardplein 47 
2284 DP Rijswijk 
Tel.: +31 (0)70 358 3100 
 
 
Onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming Sevim Gunes kan worden 
gecontacteerd op het hierboven vermelde adres en via e-mail: data-protection.nl@basf.com 
 
 
Welke gegevenscategorieën gebruiken wij en waar komen zij vandaan? 
 
We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:   
 
 Contactinformatie van onze contactpersonen (naam en voornaam; adres en 

telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres); 
 
 Andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of 

om een contractuele relatie aan te gaan.  
 

 Protocolgegevens die worden geregistreerd tijdens het gebruik van de IT-systemen 
van BASF 
 

 Resultaten van beveiligingstests en contractuele prestaties als onze contactpersonen 
op onze sites werken. 
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We verzamelen de persoonlijke informatie van onze contactpersonen rechtstreeks van onze 
contactpersonen of via onze leveranciers, serviceproviders, verkopers en partners tijdens onze 
contractuele relatie.    
 
Wanneer onze personen onder contract onze sites betreden, zullen wij extra 
persoonsgegevens verzamelen om de veiligheid op de site te verzekeren. Gedetailleerde 
informatie over de manier waarop BASF persoonsgegevens verzamelt van personen die de 
BASF-sites betreden is te vinden op www.basf.com/data-protection-eu 
 
 
 
Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden de gegevens verwerkt? 
 
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze contactpersonen in overeenstemming met de 
voorschriften van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alsook alle 
andere relevante wetten.  
 
De gegevensverwerking dient voor volgende doeleinden:   
 
 voor het plannen, uitvoeren of beheer van onze contractuele relatie met onze 

leveranciers, serviceproviders, verkopers en partners, bv. om bestellingen te 
verwerken, voor boekhoudkundige doeleinden en om de levering van onze diensten of 
het transport uit te voeren en te organiseren; 
 

 voor het plannen, uitvoeren of beheren van het transport en de verzending van onze 
producten en goederen; 

 
 voor het behoud en de bescherming van de beveiliging en veiligheid van ons netwerk 

en de beveiliging en functionaliteit van onze websites; het vermijden van en het 
detecteren van beveiligingsrisico's, frauduleuze activiteiten of andere criminele 
activiteiten of kwaadwillig gedrag; 
 

 voor het behoud en de bescherming van de beveiliging van onze terreinen en 
gebouwen (bv. toegangscontrole doen, tijdelijke toegangstoestemmingen afleveren); 

 
 voor de naleving van de wettelijke vereisten (bv. naleving van fiscale of commerciële 

bewaarplicht; om het witwassen van geld of economische criminaliteit te voorkomen)  
 

 voor het oplossen van geschillen en rechtszaken, indienen van, uitvoeren van en 
verdedigen tegen rechtsvorderingen of procesvoering, handhaven van bestaande 
contracten 

 
De verwerking van de hierboven vermelde gegevenscategorieën is noodzakelijk om deze 
doeleinden te bereiken.  
 
Indien niet uitdrukkelijk anders is bepaald, is artikel 6 lid 1 onder (b) en (f) van de EU Algemene 
Verordening Gegevensbescherming de wettelijke basis voor de gegevensverwerking.  
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Als we de persoonsgegevens van onze contactpersonen willen verwerken voor een ander 
doeleinde dan dewelke hierboven zijn vermeld, zullen we onze contactpersonen daarvan op 
de hoogte stellen voorafgaand aan deze verwerking. 
 
Als we de hierboven vermelde gegevenscategorieën niet ontvangen, bestaat de kans dat we 
de beschreven doeleinden niet halen. 
 
 
Aan wie worden persoonsgegevens doorgegeven? 
 
Binnen ons bedrijf krijgen alleen personen en entiteiten die deze persoonsgegevens nodig 
hebben om de hierboven vermelde doeleinden te vervullen, toegang tot deze gegevens.  
 
Binnen onze groep van bedrijven worden persoonsgegevens van onze contactpersonen 
verstrekt aan bepaalde bedrijven binnen de groep als zij centrale sleutelrollen vervullen voor 
gelieerde bedrijven binnen de bedrijfsgroep of afdelingsoverschrijdende functies vervullen op 
basis van de organisatorische structuur of wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde 
doeleinden. 
 
We kunnen persoonsgegevens van onze contactpersonen doorgeven aan toezichthoudende 
autoriteiten, rechtbanken of advocatenkantoren voor zover dit nodig is om de toepasselijke wet 
na te leven of om de wettelijke rechten uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen waar 
dit wettelijk is toegestaan. 
 
We werken ook samen met serviceproviders om de hierboven vermelde doeleinden te 
vervullen. Deze serviceproviders verwerken persoonsgegevens van onze contactpersonen 
namens ons en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies. Ze zijn contractueel 
verplicht om de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften na te leven.  
 
In sommige gevallen geven we persoonsgegevens vrij aan serviceproviders of bedrijven van 
de groep die buiten de Europese Economische Ruimte ("externe landen") zijn gevestigd, in 
welk geval er geen voldoende gegevensbeschermingsniveau wordt verzekerd door de 
toepasselijke wetten.  In dergelijke gevallen nemen we gepaste maatregelen om de 
bescherming van de persoonsgegevens van onze contactpersonen veilig te stellen en een 
gepast gegevensbeveiligingsniveau te verzekeren. Bijgevolg geven we de persoonlijke 
informatie van onze contactpersonen aan ontvangers buiten onze groep bedrijven die in een 
extern land zijn gevestigd alleen vrij als deze ontvangers de standaard contractbepalingen van 
de EU met ons zijn overeengekomen of aan die ontvangers die bindende bedrijfsvoorschriften 
hebben ingevoerd.  
 
Meer informatie en een exemplaar van de genomen maatregelen kunnen worden verkregen 
bij de hierboven gespecificeerde contacten. 
 
 
Hoelang bewaren we persoonsgegevens van onze contactpersonen? 
 
Indien niet uitdrukkelijk anders is bepaald (bv. met een specifiek toestemmingsformulier) 
verwijderen of blokkeren we de persoonsgegevens van onze contactpersonen zodra we deze 
niet langer meer nodig hebben voor de doeleinden die hierboven zijn vermeld, tenzij wissen of 
blokkeren in strijd zou zijn met onze wettelijke verplichtingen om deze gegevens te verstrekken 
en te bewaren (zoals bewaartermijnen die voorzien zijn door commerciële of fiscale wetten).   



 
 

4 
 

 
 
Welke gegevensbeschermingsrechten kunnen de betrokken partijen doen gelden? 
 
Onze contactpersonen kunnen op het adres hierboven informatie vragen in verband met de 
persoonsgegevens die wij van haar of hem bewaren en verwerken. Daarnaast kunnen onze 
contactpersonen onder specifieke omstandigheden vragen om correctie of wissen van de 
persoonsgegevens van haar of hem. Ze kunnen ook recht hebben op beperking van de 
verwerking van persoonsgegevens en ook recht op de vrijgave van de door hen verstrekte 
gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat.  
 
 
Recht om bezwaar te maken 
 
Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, hebben onze contactpersonen te 
allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens die met hem of haar verband houden. Als we persoonsgegevens 
van onze contactpersonen verwerken om onze rechtmatige belangen veilig te stellen, 
kunnen onze contactpersonen te allen tijde bezwaar maken vanwege zijn of haar 
specifieke situatie. In geval van bezwaar zullen we de verwerking van 
persoonsgegevens van de desbetreffende betrokkene stopzetten, tenzij we dwingende 
redenen hebben die voorrang hebben op de belangen, rechten en de vrijheden van onze 
contactpersonen of bewijzen dat de verwerking ten dienste is van de vaststelling van, 
uitvoering van, of verdediging tegen wettelijke vorderingen of rechtsgeschillen. 
 
 
Welke klachten kunnen worden ingediend? 
 
Ongeacht andere wettelijke middelen onder administratief recht of rechtsmiddel hebben onze 
contactpersonen het recht om een klacht in de dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in het 
bijzonder in de lidstaat waar hij of zij gevestigd is of waar de vermeende inbreuk zich voordeed, 
als onze contactpersonen geloven dat de verwerking van de persoonsgegevens in verband 
met hem of haar in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.  
 
De toezichthoudende autoriteit bij dewelke de klacht wordt ingediend zal de verzoeker op de 
hoogte brengen van de resultaten van de klacht, met inbegrip van de optie van een 
rechtsmiddel in overeenstemming met artikel 78 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van de EU.  
 
Onze leidende autoriteit waar een klacht kan worden ingediend, is:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Duitsland 
 


