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Informacje o ochronie danych   
dla 

dostawców, usługodawców, sprzedawców i partnerów BASF 
 

 
 
Temat ochrony danych jest traktowany priorytetowo przez BASF (w niniejszym dokumencie 
określany jako „my” lub „nas”). Oczywiście temat ten obejmuje również zapewnienie 
wysokiego poziomu przejrzystości. Aby zapewnić ową przejrzystość, w niniejszym 
dokumencie zawarto informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych osób 
kontaktowych u naszych dostawców, usługodawców, spedytorów, sprzedawców i partnerów 
(w niniejszym dokumencie określanych jako „nasze osoby kontaktowe”). Oczywiście 
przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.   
 
 
 
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i kto jest Przedstawicielem ds. 
ochrony danych?   
 
Za przetwarzanie danych odpowiedzialność ponosi 

Chemetall Polska Sp. z o.o. 
ul. Przeclawska 8  
03-879 Warszawa 
+48 22 510 1130 
 
Z naszym Przedstawicielem ds. Ochrony Danych Beata Pobiedzinska można się 
kontaktować pod podanym powyżej adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
data-protection.pl@basf.com 
 
 
Jakie kategorie danych stosujemy i skąd one pochodzą? 
 
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:   
 
 Informacje kontaktowe naszych osób kontaktowych (imię i nazwisko; adres i numer 

telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu i adres poczty e-mail); 
 
 Inne dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy lub do zawarcia 

stosunku umownego.  
 

 Protokół danych zapisany podczas stosowania systemów IT zapewnionych przez 
BASF 
 

 Wyniki badań bezpieczeństwa i oceny realizacji umowy, jeśli nasze osoby kontaktowe 
pracują w naszych zakładach 
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Zbieramy dane osobowe naszych osób kontaktowych bezpośrednio od nich lub od naszych 
dostawców, usługodawców, sprzedawców i partnerów podczas realizowania zobowiązań 
umownych.    
 
W przypadku odwiedzania naszych zakładów przez nasze osoby kontaktowe, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa zakładu będą zbierane dodatkowe dane osobowe Szczegółowe 
informacje na temat tego w jaki sposób BASF przetwarza i wykorzystuje dane osobowe osób 
odwiedzających zakłady BASF można znaleźć pod adresem www.basf.com/data-protection-
eu 
 
 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? 
 
Przetwarzamy dane osobowe naszych osób kontaktowych zgodnie z postanowieniami 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jak również wszelkich innych 
stosownych przepisów.  
 
Przetwarzanie danych służy do następujących celów:   
 
 Planowanie, wykonywanie lub zarządzanie naszymi stosunkami umownymi z naszymi 

dostawcami, dostawcami usług, sprzedawcami i partnerami, np. w celu realizacji 
zamówień, do celów księgowych, w celu wykonania i organizacji świadczenia usług lub 
transportu; 
 

 Planowanie, realizowanie i zarządzanie transportem i przesyłkami naszych produktów 
i towarów; 

 
 Utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszej sieci, jak również bezpieczeństwo i 

funkcjonalność naszych stron internetowych; unikanie i wykrywanie zagrożeń 
bezpieczeństwa, nieuczciwych działań lub innych czynów przestępczych lub 
zabronionych; 
 

 Utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszych pomieszczeń i zakładów (np. 
prowadzenie kontroli dostępu, wydawanie tymczasowych zezwoleń dostępu); 

 
 Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi (np. przestrzeganie zobowiązań 

fiskalnych lub zobowiązań w zakresie przetrzymania danych; zapobieganie praniu 
pieniędzy lub przestępstwom gospodarczym)  
 

 Rozwiązywanie sporów i spraw sądowych, ustanawianie, wykonywanie lub obrona 
przed roszczeniami lub sporami, egzekwowanie istniejących umów 

 
Przetwarzanie powyżej wspomnianych kategorii danych jest niezbędne do zrealizowania tych 
zadań.  
 
Jeśli nie zostało wyraźnie ustalone inaczej, podstawą prawną dla przetwarzania jest artykuł 6 
(1) (b) i (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).  
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Jeśli zamierzamy przetwarzać dane osobowe naszych osób kontaktowych dla innych celów 
niewspomnianych powyżej, odpowiednio wcześniej poinformujemy o tym nasze osoby 
kontaktowe. 
 
Jeśli nie otrzymamy powyżej wspomnianych kategorii danych, możemy nie być w stanie 
zrealizować opisanych celów. 
 
 
Komu przekazywane są dane osobowe? 
 
W obrębie naszej spółki dostęp do takich danych uzyskają wyłącznie osoby i organy, które 
potrzebują danych osobowych naszych osób kontaktowych, aby zrealizować wyżej 
wymienione cele.  
 
W obrębie spółek naszej grupy, dane osobowe naszych osób kontaktowych są przekazywane 
określonym spółkom w ramach grupy, jeśli one wykonują kluczowe zadania dla podmiotów 
stowarzyszonych w grupie spółek, pełnią funkcje międzyfirmowe na podstawie struktury 
organizacyjnej lub jeśli to konieczne w celu realizacji wyżej wymienionych celów. 
 
Możemy przekazywać dane osobowe naszych osób kontaktowych do organów nadzorczych, 
sądów i kancelarii, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa lub wykonywania, dochodzenia lub obrony prawa (jeśli jest to prawnie 
dozwolone). 
 
Współpracujemy również z dostawcami usług w celu spełnienia wyżej wymienionych celów.  
Dostawcy usług przetwarzają dane osobowe naszych osób kontaktowych w naszym imieniu i 
zgodnie z naszymi zaleceniami. Są oni umownie zobowiązani do przestrzegania przepisów z 
zakresu ochrony danych.  
 
W niektórych przypadkach możemy ujawniać dane osobowe dostawcom usług lub spółkom 
należącym do grupy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie"), u których 
odpowiedni poziom ochrony danych nie jest gwarantowany przez obowiązujące prawo. W 
takich przypadkach podejmujemy odpowiednie środki ochrony danych naszych osób 
kontaktowych oraz środki do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W 
związku z tym możemy ujawniać dane osobowe naszych osób kontaktowych adresatom spoza 
naszej grupy spółek zlokalizowanych w krajach trzecich, tylko wtedy, gdy z tymi adresatami 
zawarliśmy standardowe klauzule umowne lub jeśli ci odbiorcy wdrożyli wiążące reguły 
korporacyjne.   
 
Dalsze informacje, jak również kopie informacji na temat podjętych środków można uzyskać 
od powyżej określonych osób kontaktowych. 
 
 
Jak długo przechowujemy dane naszych osób kontaktowych? 
 
Jeśli wyraźnie nie postanowiono inaczej (np. w formie konkretnej zgody), usuwamy lub 
blokujemy dane osobowe naszych osób kontaktowych gdy tylko nie są już potrzebne do celów 
wyżej wymienionych, chyba że usunięcie lub zablokowanie stanowiłoby naruszenie naszych 
obowiązków prawnych do dostarczenia i przechowywania danych (takich jak okresy 
przechowywania wymagane przez przepisy handlowe lub podatkowe).   
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Jakie prawa dotyczące ochrony danych mogą być dochodzone przez zainteresowane 
strony? 
 
Pod powyższym adresem, nasze osoby kontaktowe mogą żądać udostępnienia 
przechowywanych i przetwarzanych przez nas informacji dotyczących danych osobowych 
na ich temat. Ponadto w szczególnych okolicznościach nasze osoby kontaktowe mogą 
zażądać korekty lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących. Może im również 
przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo 
do ujawnienia przekazanych danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym i nadającym się do odczytu maszynowego.  
 
 
Prawo do wniesienia sprzeciwu 
 
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, nasze osoby kontaktowe mają w 
każdej chwili prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
z nimi związanymi. Jeśli przetwarzamy dane osobowe naszych Osób kontaktowych w 
celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, nasze osoby kontaktowe mogą w 
dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z ich 
konkretnej sytuacji.  W przypadku sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane osobowe 
odpowiednich osób, których dane dotyczą, o ile możemy przedstawić istotne powody, 
które mają pierwszeństwo przez interesami, prawami i swobodami naszych Osób 
kontaktowych lub udowodnić, że przetwarzanie odbywa się dla celów ustanowienia, 
wykonania, obrony roszczeń prawnych lub postępowania sądowego. 
 
 
Gdzie można składać skargi? 
 
Niezależnie od wszelkich innych środków prawnych w obszarze prawa administracyjnego lub 
sądowego i jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, nasze osoby kontaktowe są uprawnione do składania 
skargi w organie nadzorczym, zwłaszcza w kraju członkowskim będącym jednoczesnie ich 
miejscem zamieszkania lub w miejscu domniemanego naruszenia.  
 
Organ nadzorczy, do którego złożono skargę zawiadamia skarżącego o sytuacji oraz wynikach 
rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka odwoławczego na mocy 
artykułu 78 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  
 
Naszym główny organem nadzorczym, do którego można składać skargi jest:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Niemcy 
 


