
Информация за видеонаблюдението в 
BASF 
Защитата на личните данни е важен въпрос за BASF. За BASF това означава висока степен 
на прозрачност. Следователно бихме искали да Ви информираме за принципите, които се 
прилагат, когато се използват видеокамери на BASF за защита на производствените обекти 
или съоръжения. 

Съща така бихме искали да Ви информираме 

• какви права имате относно видеонаблюдението, което се извършва, и 
• кой е администраторът за целите на законодателството относно неприкосновеността 

на данните, и данните за контакт на съответния служител по защита на данните или 
страната, отговорна за неприкосновеността на данните. 

1. Принципи 

Видеонаблюдението, извършвано от BASF, се подчинява на следните принципи: 

a) Легитимен интерес 

BASF извършва видеонаблюдение само ако това е необходимо за защитата на 
нашите легитимни интереси. Легитимният интерес на BASF включва обезопасяване 
и наблюдение на производствени обекти и съоръжения. 

Естествено, обществените части и индивидуалните зони (като жилища или 
градини) няма да бъдат наблюдавани. 

b) Прозрачност 

Ако BASF извършва видеонаблюдение, служителите/посетителите ще бъдат 
уведомени за това по подходящ начин (чрез пиктограми, символи на камера и др.). 
Освен това под всяка видеокамера има съобщение, посочващо къде може да се види 
настоящата „Информация за видеонаблюдението в BASF“. 

c) Сигурен дизайн, гарантиращ личната неприкосновеност 

При осигуряването, инсталирането и работата на системите за видеонаблюдение, 
BASF обръща изключително внимание на сигурния дизайн (чл. 32 ОРЗД), 
гарантиращ личната неприкосновеност. Излишните функционалности (например 



цялостно наблюдение чрез куполна камера, възможност за оптично увеличение) се 
деактивират както бъде необходимо. 

d) Документация 

BASF документира всяка система за видеонаблюдение в съответствие с 
изискванията за неприкосновеност на данните. Освен за целите на 
видеонаблюдението, тази документация обикновено обхваща и представяне на 
зоната под наблюдение. 

e) Администратор 

Принципно BASF използва системи за видеонаблюдение, за да обезопаси и 
наблюдава своите производствени обекти и съоръжения. За целите на Общия 
регламент за защита на данните, администраторът за въпросната система за 
видеонаблюдение е компанията от групата на BASF, която инсталира и работи с 
тази система („BASF“). Съответната компания от групата е отговорна също и за 
спазването на тези принципи.  

2. Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на 
данните 

a) Администратор 

За целите на Общия регламент за защита на данните, администраторът е компанията 
от групата на BASF, която инсталира и работи със системата за видеонаблюдение 
(„BASF“). 

Името и данните за контакт на служителя по защита на данните или въпросния 
администратор са налични на basf.com/datenschutz-eu. 

b) Правно основание 

Правното основание за видеонаблюдението е чл. 6 (1) (1) (е) от Общия регламент за 
защита на данните. Легитимният интерес включва обезопасяване и наблюдение на 
производствените обекти и съоръжения за производство на химически продукти. 
Вие не сте длъжни да ни предоставяте лични данни в тази връзка, но в такъв случай 
може да Ви бъде отказан достъп до наблюдаваните производствените обекти и 
съоръжения. 



c) Срок на съхранение 

Данните от видеонаблюдението ще се изтриват без ненужно забавяне, ако вече не са 
необходими за постигането на целта, за която са събрани (чл. 17 (1) (а) от Общия 
регламент за защита на данните). За да се гарантира адекватен срок за определяне на 
необходимостта от запазването на видео записите, това изтриване ще се извършва 
най-късно след 8 дни. Данните могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок от 
този, ако и до степента, до която това се предвижда от закона. 

г) Какви права имате? 

Право на достъп: Правото на информация за Вашите лични данни, които се 
обработват от администратора; 

Право на коригиране: Може да изискате корекция на Вашите лични данни, ако те 
са неточни или непълни; 

Право на изтриване: Въз основа на „правото да бъдеш забравен“, можете да 
изискате Вашите лични данни да бъдат изтрити, освен ако не съществува 
задължение за запазване. Правото на изтриване има и изключения. Например BASF 
може да продължи да обработва Вашите лични данни, ако това е необходимо за 
спазването на законови задължения за поддържане, упражняване и защитата на 
правни претенции; 

Право на ограничение на обработването: Това право включва ограничение в 
употребата или вида употреба. Това право е ограничено до определени случаи. По-
специално то съществува, ако: (a) данните са неточни; (б) обработването е незаконно 
и Вие възразявате на изтриването на личните данни; (в) BASF не се нуждае повече 
от данните, но Вие се нуждаете от тях за поддържането, упражняването или 
защитата на правни претенции; Ако обработването е ограничено, BASF може да 
продължи да съхранява данни, но не може да ги използва. BASF поддържа списък с 
лица, които са упражнили своето право на ограничаване на обработването, за да 
гарантира, че това ограничение се спазва; 

Право на преносимост на данните: Това право означава, че BASF трябва да Ви 
предостави Вашите лични данни (ако има техническа възможност) по структуриран, 
широко използван и пригоден за машинно четене формат, за Ваши собствени цели; 

Право на възражение: Вие можете да възразите срещу обработването на Вашите 
лични данни, ако те се обработват на база на легитимни интереси; 

Това право може да бъде упражнено безплатно. Все пак трябва да докажете 
самоличността си по два начина. Ние ще положим всички разумни усилия, в 
съответствие с нашите законови задължения, да прехвърлим Вашите лични данни в 
нашите системи или да коригираме или заличим тези данни. 



За да упражните правото си да подадете жалба или други искания, моля, свържете 
се с нас по електронната поща или ни пишете. Ние ще се опитаме да Ви отговорим 
до 30 дни. Можете да откриете данни за контакт на компетентния служител по 
защита на данните или администратора на basf.com/datenschutz-eu.  

Ако получим жалба, ние ще се свържем с лицето, което я е подало, за да 
предприемем последващи действия. Ако не можем да разрешим директно дадена 
жалба, ще си сътрудничим с властите както бъде необходимо, особено с органите по 
защита на данните. 

Ако не сте удовлетворени от начина на разглеждане на Вашата жалба относно 
Вашите лични данни, можете да насочите жалбата си към компетентния орган по 
защита на данните. 

д) Компетентен надзорен орган 

Можете да се свържете с надзорния орган, подавайки жалба, особено в страната-
членка по Вашето пребиваване, работното място или мястото, където е извършено 
предполагаемото нарушение. Също така можете да се свържете с: 

Държавният представител за защита на данните и информационната свобода на 
Рейнланд-Пфалц (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz) 

Hintere Bleiche 34 

55116 Mainz 

https ://www. datenschutz de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/ 

email:  poststelle@datenschutz.rlp.de   

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

