
Tietoa videovalvonnasta BASF:illa 
Henkilötietojen suojaaminen on tärkeä asia BASF:ille. BASF:ille tämä tarkoittaa korkeaa 
läpinäkyvyyden tasoa. Haluaisimme siksi tiedottaa sinulle periaatteista, jotka ovat voimassa aina, 
kun BASF:in videokameroita käytetään suojaamaan tuotantopaikkoja tai tuotantolaitoksia. 

Haluaisimme myös kertoa sinulle, 

• mitä oikeuksia sinulla on suoritettavaan videovalvontaan liittyen, ja  
• kuka on rekisterinpitäjä tietosuojalain kannalta, sekä vastaavan tietosuojavastaavan tai 

tietojen yksityisyydestä vastaavan tahon yhteystiedot. 

1. Periaatteet 

Seuraavat periaatteet koskevat BASF:in suorittamaa videovalvontaa: 

a) Oikeutettu intressi 

BASF suorittaa videovalvontaa vain, jos se on välttämätöntä meidän oikeutettujen 
intressiemme suojaamiseksi.  BASF:in oikeutettu intressi koostuu tuotantopaikkojen ja 
tuotantolaitoksien suojaamisesta ja valvonnasta. 

Luonnollisesti julkisia alueita tai yksityisiä alueita (kuten asuinpaikkoja tai puutarhoja) 
ei valvota. 

b) Läpinäkyvyys 

Jos BASF suorittaa videovalvontaa, työntekijöille/vieraille ilmoitetaan tästä valvonnasta 
sopivalla tavalla (kuvamerkeillä, kamerasymboleilla, jne.) Lisäksi jokaisen videokameran 
alapuolella on ilmoitus, jossa ilmoitetaan, missä tämänhetkiset "Tiedot videovalvonnasta 
BASF:illa" voidaan katsoa. 

c) Turvallinen ja yksityisyysystävällinen suunnittelu 

Videovalvontajärjestelmien hankinnassa, asennuksessa ja käytössä BASF kiinnittää suurta 
huomiota turvalliseen (Art. 32 GDPR) ja yksityisyysystävälliseen (Art. 25 GDPR) 
suunnitteluun. Tarpeettomat toiminnot (esim. täysi valvonta kupolikameralla, 
zoomauskyky) deaktivoidaan tarvittaessa. 



d) Dokumentaatio 

BASF dokumentoi jokaisen videovalvontajärjestelmän tiedon yksityisyysvaatimuksia 
noudattaen. Videovalvonnan tarkoituksen lisäksi tämä dokumentaatio yleensä käsittää 
myös valvotun alueen esittelyn. 

e) Rekisterinpitäjä 

Yleisenä periaatteena on, että BASF käyttää videovalvontajärjestelmiä turvatakseen ja 
tarkkaillakseen heidän omia tuotantopaikkoja ja -laitoksiaan. Yleisen tietosuoja-asetuksen 
tarkoituksia varten kyseisen videovalvontajärjestelmän rekisterinpitäjä on se BASF-
ryhmän yritys, joka asentaa ja operoi sitä järjestelmää ("BASF"). Vastaava ryhmän yritys 
on myös vastuussa näiden periaatteiden noudattamisesta. 

2. Tiedot Artiklan 13 alla yleisessä tietosuoja-asetuksessa 

a) Rekisterinpitäjä 

Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksia varten rekisterinpitäjä on se BASF-ryhmän 
yritys, joka asentaa ja operoi videovalvontajärjestelmää ("BASF"). 

Kyseisen tietosuojavastaavan tai rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot ovat saatavilla 
osoitteessa basf.com/datenschutz-eu. 

b) Oikeudellinen perusta 

Videovalvonnan oikeudellinen perusta on yleisen tietosuoja-asetuksen (1) (1) (f) artikla 6 
BASF:in oikeutettu intressi koostuu kemiallisen tuotannon tuotantopaikkojen ja 
tuotantolaitoksien suojaamisesta ja tarkkailusta. Sinä et ole velvollinen antamaan meille 
henkilötietoja tältä osin, mutta sinulta saatetaan kieltää pääsy tarkkailtuihin 
tuotantopaikkoihin ja laitoksiin, jos et anna niitä. 

c) Säilytysaika 

Videovalvonnan tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos ne eivät enää ole 
tarpeellisia sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin (yleisen tietosuoja-
asetuksen (1) (a) art. 17 ). Jotta varmistetaan riittävä aika videotallenteiden turvaamisen 
välttämättömyyden määrittämiseen, poisto tapahtuu viimeistään 8 päivän jälkeen. Tiedot 
voidaan säilyttää tätä pidempään jos ja sikäli kuin näin on säädetty laissa. 

d) Mitä oikeuksia sinulla on? 

Pääsyoikeus: Oikeus tietoon sinun henkilötiedoistasi, jotka rekisterinpitäjä käsittelee; 



Oikeus oikaisuun: Voit oikaista henkilötietosi, jos ne ovat virheelliset tai puutteelliset; 

Oikeus poistoon: Nojaten "oikeuteen tulla unohdetuksi" voit vaatia, että sinun 
henkilötietosi poistetaan, ellei säilytysvelvollisuutta ole. Poisto-oikeuteen kohdistuvat 
tietyt poikkeukset Esimerkiksi, BASF saattaa jatkaa sinun henkilötietojesi käsittelyä, jos 
tämä käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, tai 
oikeudellisten vaateiden vaatimiseksi, täytäntöön panemiseksi tai niiltä 
puolustautumiseksi; 

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Tämä oikeus koostuu käytön tai käyttötyypin rajoittamisesta. 
Tämä oikeus on rajoitettu tiettyihin tapauksiin. Se on olemassa varsinkin, jos: (a) tiedot 
ovat virheelliset; (b) käsittely on laitonta, ja vastustat henkilötietojen poistoa; (c) BASF ei 
enää tarvitse tietoja, mutta sinä tarvitse niitä vaatiaksesi, pannaksesi täytäntöön ja 
puolustautuaksesi oikeudellisilta vaateilta. Jos käsittely on rajoitettu, BASF saattaa jatkaa 
tietojen säilytystä, mutta ei saa käyttää niitä. BASF pitää pitkää luetteloa ihmisistä, jotka 
ovat harjoittaneet oikeuttaan rajoittaa käsittelyä varmistaakseen, että tätä rajoitusta 
noudatetaan; 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Tämä oikeus tarkoittaa, että BASF:in pitää antaa sinulle 
sinun henkilötietosi (jos teknisesti mahdollista) jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneluettavassa muodossa, sinun omiin tarkoituksiisi; 

Vastustamisoikeus: Voit vastustaa sinun henkilötietojesi käsittelyä, jos niitä käsitellään 
oikeutettujen intressien nojalla; 

Voit käyttää tätä oikeutta ilmaiseksi. Sinun pitää tosin todistaa henkilöllisyytesi kahdella 
tavalla. Teemme kohtuullisia ponnisteluja oikeudellisten velvoitteidemme mukaisesti 
siirtääksemme sinun henkilötietosi meidän tiedostojärjestelmäämme tai korjataksemme 
tai poistaaksemme kyseiset tiedot. 

Käyttääksesi oikeuttasi tehdä valitus tai jättää muita pyyntöjä, ota yhteyttä meihin 
sähköpostitse tai kirjoita meille. Me pyrimme vastaamaan sinulle 30 päivän sisällä. 
Löydät pätevän tietosuojavastaavan tai rekisterinpitäjän yhteystiedot osoitteesta 
basf.com/datenschutz-eu.  

Jos saamme valituksen, otamme valituksen tehneeseen henkilöön yhteyttä jatkaaksemme 
asiaa. Jos emme voi ratkaista valitusta suoraan, teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa 
tarpeen mukaan, varsinkin tietosuojaviranomaisten kanssa. 

Jos olet tyytymätön sinun henkilötietoihisi liittyvän valituksen käsittelyyn, voit ohjata 
valituksesi pätevälle tietosuojaviranomaiselle. 

e) Pätevä valvontaviranomainen 

Voit ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen valituksella, etenkin siinä jäsenmaassa, jossa 
oleskelet, jossa sinun työpaikkasi on, tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut.  Voit myös 
ottaa yhteyttä: 



The State Representative for Data Protection and Informational Freedom of Rheinland-
Palatinate (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz) 

Hintere Bleiche 34 

55116 Mainz, Germany 

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

email:  poststelle@datenschutz.rlp.de   

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

