
Informace o video sledováni ve společnosti 
BASF 
Ochrana osobních údajů je pro společnost BASF důležitou záležitostí. Pro společnost BASF to 
znamená vysoký stupeň transparentnosti. Proto by jsme vás rádi informovali o zásadách, které platí, 
kdykoliv se videokamery společnosti BASF používají na ochranu výrobních prostorů anebo 
zařízení. 

Taky by jsme vám rádi oznámili 

• jaké práva máte s ohledem na video sledování, které se vykonává, a 
• kdo je kontrolorem za účelem zákona soukromí údajů, a kontaktních údajů pro příslušného 

úředníka pro ochranu údajů anebo strany, která je odpovědná za soukromí údajů. 

1. Zásady 

Pro video sledování, které vykonává společnost BASF, platí následující zásady: 

a) Legitimní zájem 

Společnost BASF provádí video sledování, pouze když je to potřebné na ochranu našich 
legitimních zájmů. Legitimní zájem společnosti BASF spočívá v zabezpečení a 
monitorování produkčních prostorů a zařízení. 

Přirozeně, veřejné prostory a jednotlivé oblasti (jako rezidence anebo zahrady) nebudou 
sledované. 

b) Transparentnost 

Pokud společnost BASF provádí video sledování, zaměstnancům/návštěvníkům bude 
takové sledování oznámeno vhodným způsobem (prostřednictvím piktogramů, symbolů 
kamery atd.). Kromě toho, pod každou videokamerou je oznámení indikující, kde je 
možné si prohlídnout současné "Informace o video sledování v společnosti BASF". 

c) Bezpečný a k zachování soukromí přátelský dizajn 

V zaopatření, instalaci a provozu systémů video sledování, společnost BASF věnuje 
značnou pozornost bezpečnému (Čl. 32 GDPR) a k zachování soukromí přátelskému (Čl. 
25 GDPR) dizajnu. Nepotřebné funkce (např. souhrnné sledování prostřednictvím klenuté 
kamery, možnost přiblížení) jsou podle potřeby deaktivovány. 



d) Dokumentace 

Společnost BASF dokumentuje každý systém video sledování v souladu s požadavky 
soukromí údajů. Kromě účelu video sledování tato dokumentace obyčejně taky zahrnuje 
prezentaci sledované oblasti. 

e) Kontrolor 

Jako obecná zásada, společnost BASF používá systémy video sledování pro zabezpečení 
a monitorování svých vlastních výrobních prostorů a zařízení. Na účely Obecního nařízení 
pro ochranu údajů je kontrolorem pro systémy video sledování, kterého se to týče, 
společnost skupiny BASF, která ten systém instaluje a provozuje ("BASF"). Příslušná 
skupinová společnost je taky odpovědná za vyhovění těmto zásadám. 

2. Informace pod Článkem 13 Obecního nařízení pro ochranu údajů 

a) Kontrolor 

Na účely Obecního nařízení pro ochranu údajů je kontrolorem pro systémy video 
sledování, kterého se to týče, společnost skupiny BASF, která ten systém instaluje a 
provozuje ("BASF"). 

Jméno a kontaktní informace úředníka pro ochranu údajů anebo kontrolora, kterého se to 
týče, jsou přístupné na basf.com/datenschutz-eu. 

b) Právní základ 

Právní základ pro video sledování je Článek 6 (1) (1) (f) obecního nařízení pro ochranu 
údajů. Legitimní zájem spočívá v zabezpečení a monitorování produkčních prostorů a 
zařízení pro chemickou výrobu. Nemáte povinnost poskytnout nám osobní údaje v tomto 
ohledu, ale vám možná bude zamítnut vstup do výrobních prostorů a zařízení, pokud je 
neposkytnete. 

c) Úložní doba 

Údaje z video sledování se vymažou bez přílišného odkladu, pokud nejsou víc potřebné 
pro dosáhnutí účelu, na který byly sesbírány (Čl. 17 (1) (a) Obecního nařízení pro ochranu 
údajů). Pro zabezpečení adekvátního času pro určení nevyhnutnosti zabezpečení video 
záznamů se to vymazání uskuteční nejpozději po 8 dnech. Údaje se mohou uložit na delší 
dobu, než je tato, pokud a natolik, jako je to uvedeno v zákoně. 



Jaká práva máte? 

Právo přístupu: Právo na informace o vašich osobních údajích, které zpracuje kontrolor; 

Právo na opravu: Vaše osobní údaje se mohou opravit, pokud jsou nesprávné anebo 
neúplné; 

Právo na vymazání: Na základě "práva na zapomenutí" můžete požadovat, aby vaše 
osobní údaje byly vymazány, pokud neexistuje povinnost ponechání. Právo na vymazání 
není bez výjimek. Například, společnost BASF může pokračovat v zpracovávání vašich 
osobních údajů, pokud takové zpracování je potřebné kvůli souladu se zákonnými závazky 
anebo pro prosazení, vykonání anebo hájení vůči právním nárokům; 

Právo na omezení zpracování: Tohle právo zahrnuje omezení používání anebo typ 
používání. Tohle právo je omezené na určité případy. Existuje zvlášť, pokud: (a) údaje jsou 
nesprávné; (b) zpracování je nelegální a bráníte se vymazání osobních údajů; (c) společnost 
BASF už víc nepotřebuje ty údaje, ale potřebujete je kvůli prosazení, vykonání anebo 
hájení právních nároků. Pokud je zpracování omezené, společnost BASF může nadále 
údaje ukládat, ale nesmí je použít. Společnost BASF uchovává seznam lidí, kteří uplatnili 
svoje právo na omezení zpracování, aby se zabezpečilo, že toto omezení se zachová; 

Právo na přenositelnost údajů: Toto právo znamená, že společnost BASF vám musí 
poskytnout vaše osobní údaje (pokud je to technicky možné) v strukturovaném, běžně 
používaném a zařízením čitelném formátu, a to na vaše vlastní účely; 

Právo namítat: Můžete namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto 
zpracovávány na základě legitimních zájmů; 

Toto právo si můžete uplatnit zdarma. Ačkoliv, musíte prokázat vaši totožnost dvěma 
způsoby. Budeme se značně snažit v souladu s našimi právními závazky, aby jsme přenesli 
vaše osobní údaje do souborových systémů, anebo je opravili nebo vymazali. 

Pro uplatnění vašeho práva na podání stížnosti anebo předložení jiných požadavků nás, 
prosím, kontaktujte prostřednictvím emailu anebo nám napište. Pokusíme se odpovědět 
vám během 30 dnů. Kontaktní údaje kompetentního úředníka pro ochranu údajů anebo 
kontrolora můžete najít na basf.com/datenschutz-eu.  

Když obdržíme stížnost, budeme kontaktovat osobu, která podala stížnost, abychom 
pokračovali v řešení. Pokud nemůžeme přímo vyřešit stížnost, budeme podle potřeby 
spolupracovat s úřady, zvlášť s úřady pro ochranu údajů. 

Když nejste spokojen se zacházením s vaší stížností ohledně vašich osobních údajů, vaši 
stížnost můžete směrovat na kompetentní úřad pro ochranu údajů. 



e) Kompetentní dozorní úřad 

Kvůli stížnost můžete kontaktovat dozorní úřad, zvlášť v členském státu vašeho bydliště, 
vašeho pracoviště anebo místa údajného porušení. Můžete taky kontaktovat: 

Státní zástupce pro Ochranu údajů a mezinárodní svobodu Reinland-Palatinate (pověřenec 
země pro ochranu údajů a informační svobodu Rheinland-Pfalz) 

Hintere Bleiche 34 

55116 Mohuč 

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

email:  poststelle@datenschutz.rlp.de   

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

