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Informações sobre a proteção de dados   
para 

fornecedores, prestadores de serviços e parceiros da BASF 
 

 
 

O tema da proteção de dados é de extrema prioridade para a BASF (doravante referida como 
“nós” ou “nos”). Naturalmente, isto também inclui a garantia de um alto nível de transparência. 
Para garantir esta transparência, o documento a seguir fornece informações sobre como 
tratamos os dados pessoais dos contactos dos nossos fornecedores, prestadores de serviços, 
agentes de transporte e parceiros (doravante denominados “Os Nossos Contactos”). 
Naturalmente, tratamos os dados pessoais apenas em estrita conformidade com as leis 
aplicáveis sobre a proteção de dados pessoais.   
 

 
 

Quem é responsável pelo tratamento de dados e quem é o representante de proteção 
de dados?   
 
O responsável pelo tratamento de dados é  

BASF Portuguesa, S.A. 
 
Rua 25 de Abril, 1 
2685-368 Prior Velho 
 
 
O nosso representante de proteção de dados Susana Costa Gray pode ser contactado 

através do endereço supramencionado e através de e-mail: data-protection.pt@basf.com 

 

 
Que categorias de dados usamos e qual a proveniência? 
 
Tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:   

 

▪ Informações de contacto dos nossos contactos (nome e apelido, endereço e número 
de telefone, número de telemóvel, número de fax e endereço de e-mail); 

 
▪ Outros dados pessoais necessários para a execução de um contrato ou para 

estabelecer uma relação contratual.  
 

▪ Dados do protocolo registados durante o uso dos sistemas de TI fornecidos pela BASF 
 

▪ Resultados de testes de segurança e desempenho contratual, se os contactos 
trabalharem nas nossas instalações 
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Recolhemos as informações pessoais dos Nossos Contactos diretamente dos mesmos ou 

dos nossos fornecedores, prestadores de serviços e parceiros durante o estabelecimento da 

relação contratual.    

 

Se os Nossos Contactos entrarem nas nossas instalações, recolhemos dados pessoais 

adicionais para garantir a segurança das instalações. As informações detalhadas sobre como 

a BASF trata e utiliza os dados pessoais de pessoas que entram nas instalações da BASF 

estão disponíveis em www.basf.com/data-protection-eu 

 
 
 
Para que finalidades e com que fundamento jurídico são tratados os dados? 
 
Tratamos os dados pessoais dos Nossos Contactos em conformidade com as disposições do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE (RGPD), bem como todas as outras 

leis relevantes.  

 

O tratamento de dados cumpre as seguintes finalidades:   

 

▪ Planear, executar ou administrar a nossa relação contratual com os nossos 

fornecedores, prestadores de serviços e parceiros, por exemplo, para processar 

encomendas, para fins de contabilidade, para executar e organizar a prestação de 

serviços ou transporte; 

 

▪ Planear, executar ou administrar o transporte e o envio dos nossos produtos e 

mercadorias; 

 

▪ Manter e proteger a segurança da nossa rede, bem como a segurança e 

funcionalidade dos nossos websites; evitar e detetar riscos de segurança, atividades 

fraudulentas ou outros atos criminosos ou mal-intencionados; 

 

▪ Manter e proteger a segurança das nossas instalações e estabelecimentos (por 

exemplo, realizar controlo de acesso, emitir autorizações temporárias de acesso); 

 

▪ Conformidade com os requisitos legais (por exemplo, conformidade com as obrigações 

de retenção fiscal ou comercial; prevenção de branqueamento de capitais ou crime 

económico)  

 

▪ Resolver disputas e ações judiciais, declarar, exercer ou defender contra processos 

judiciais ou litígios, aplicar contratos existentes 

 

O tratamento das categorias de dados supramencionadas é necessário para alcançar estes 

objetivos.  

 

Se não for expressamente estipulado, o fundamento jurídico para o tratamento são as alíneas 

b) e f) do n.º 1 do Artigo 6.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE.  
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Se pretendermos tratar dados pessoais dos Nossos Contatos para qualquer outra finalidade 

não mencionada acima, informaremos os Nossos Contactos em conformidade antes de tal 

tratamento. 

 

Se não recebermos as categorias de dados mencionadas acima, poderá não ser possível 

alcançar as finalidades descritas. 

 
 
Para quem são transmitidos os dados pessoais? 
 
Dentro da nossa empresa, apenas as pessoas e órgãos que necessitarem dos dados pessoais 

dos Nossos Contactos para cumprir as finalidades supramencionadas terão acesso a tais 

dados.  

 

Dentro do nosso grupo de empresas, os dados pessoais dos Nossos Contactos são 

disponibilizados a empresas específicas dentro do grupo se executarem centralmente tarefas 

importantes para as afiliadas dentro do grupo de empresas ou executarem funções 

interempresariais com base na estrutura organizacional ou se tal for necessário para cumprir 

as finalidades supramencionadas. 

 

Podemos transferir os dados pessoais dos Nossos Contactos para as autoridades de controlo, 
os tribunais ou os escritórios de advocacia na medida do necessário para assegurar o 
cumprimento da lei aplicável ou para estabelecer, aplicar ou defender direitos legais, se 
legalmente permitido. 
 
Trabalhamos também com prestadores de serviços para cumprir as finalidades 
supramencionadas. Esses prestadores de serviços tratam os dados pessoais dos Nossos 
Contactos em nosso nome e exclusivamente de acordo com as nossas instruções. Estão 
contratualmente obrigados a aderir aos regulamentos sobre a proteção de dados aplicáveis.  
 
Em alguns casos, divulgamos os dados pessoais a prestadores de serviços ou empresas do 

grupo localizadas fora do Espaço Económico Europeu (“países terceiros”), nos quais um nível 

adequado de proteção de dados não é garantido pelas leis aplicáveis. Em tais casos, tomamos 

as medidas adequadas para salvaguardar a proteção dos dados pessoais dos Nossos 

Contactos e para garantir um nível adequado de proteção de dados. Consequentemente, 

divulgamos as informações pessoais dos Nossos Contactos a destinatários fora do nosso 

grupo de empresas localizados num país terceiro apenas se esses destinatários tiverem 

celebrado as Cláusulas Contratuais Padrão da UE connosco ou se esses destinatários tiverem 

implementado as Regras Corporativas Vinculativas.  

 

É possível obter mais informações, bem como uma cópia das medidas tomadas, através dos 

contactos especificados acima. 

 
 
Por quanto tempo mantemos os dados pessoais dos Nossos Contactos? 
 
Se não for explicitamente estipulado de outra forma (por exemplo, num formulário de 

consentimento específico), apagaremos ou bloquearemos os dados pessoais dos Nossos 

Contactos assim que deixarem de ser necessários para as finalidades supramencionadas, a 

menos que o apagamento ou o bloqueio viole as nossas obrigações legais de fornecer e 
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preservar registos (tal como os períodos de retenção dispostos nas leis comerciais ou 

tributárias).   

 
 
Que direitos de proteção de dados podem ser reivindicados pelas partes 
interessadas? 
 
Os Nossos Contactos podem solicitar informações sobre os dados pessoais que 

conservamos e tratamos a seu respeito através do endereço acima. Além disso, sob 

circunstâncias específicas, os Nossos Contactos podem solicitar que os seus dados sejam 

corrigidos ou apagados. Podem também ter o direito de limitar o tratamento dos 

respetivos dados, bem como o direito à divulgação dos dados fornecidos por eles num 

formato estruturado, comum e legível por máquina.  

 

 

Direito à oposição 
 
Se o tratamento for baseado num consentimento, os Nossos Contactos têm o direito 
de se opor ao tratamento de dados pessoais a seu respeito a qualquer momento. Se 
tratarmos os dados pessoais dos Nossos Contactos para salvaguardar os nossos 
interesses legítimos, os Nossos Contactos podem opor-se ao tratamento a qualquer 
momento por razões resultantes da sua situação específica. Em caso de objeção, 
deixaremos de tratar os dados pessoais do respetivo titular, a menos que possamos 
fornecer razões imperiosas que prevalecem sobre os interesses, os direitos e as 
liberdades dos Nossos Contactos ou provar que o tratamento serve o estabelecimento, 
exercício ou defesa de processos judiciais ou litígios. 

 
 
Para onde podem ser enviadas as reclamações? 
 
Independentemente de qualquer outro recurso legal sob a lei administrativa ou recurso 

judicial, os Nossos Contactos têm o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade 

de controlo, particularmente no Estado-Membro nos quais são residentes ou onde a suposta 

violação ocorreu, caso acreditem que o tratamento de dados pessoais a seu respeito está em 

violação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE.  

 

A autoridade de controlo à qual a reclamação é apresentada deve notificar o requerente da 

situação e os resultados da reclamação, incluindo a opção de um recurso legal em 

conformidade com o Artigo 78.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE.  

 
A nossa principal autoridade de controlo à qual uma reclamação pode ser enviada é:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Alemanha 
 


