
Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιντεοπαρακολούθηση στην BASF 
Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει σημασία για την BASF. Για την BASF, αυτό 
συνεπάγεται έναν υψηλό βαθμό διαφάνειας. Επομένως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά 
με τις αρχές που ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται κάμερες παρακολούθησης στην BASF για την 
προστασία των χώρων ή των μονάδων παραγωγής. 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε 

• σχετικά με ποια δικαιώματα έχετε όσον αφορά τη βιντεοπαρακολούθηση που 
πραγματοποιείται και 

• ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων της ιδιωτικής ζωής, καθώς και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή του μέρους που ευθύνεται για τα δεδομένα της 
ιδιωτικής ζωής. 

1. Αρχές 

Οι ακόλουθες αρχές ισχύουν για τη βιντεοπαρακολούθηση που πραγματοποιεί η BASF: 

a) Έννομο συμφέρον 

Η BASF πραγματοποιεί βιντεοπαρακολούθηση μόνο εάν είναι απαραίτητο για την 
προστασία των έννομων συμφερόντων μας. Το έννομο συμφέρον της BASF συνίσταται 
στην προστασία και παρακολούθηση των χώρων και των μονάδων παραγωγής. 

Όπως είναι φυσικό, οι δημόσιοι και μεμονωμένοι χώροι (όπως οικίες και κήποι) δεν θα 
παρακολουθούνται. 

b) Διαφάνεια 

Σε περίπτωση που η BASF πραγματοποιεί βιντεοπαρακολούθηση, οι 
υπάλληλοι/επισκέπτες θα ενημερώνονται επί τούτου δεόντως (μέσω εικονογραμμάτων, 
συμβόλων κάμερας κ.λπ.) Ακόμη, κάτω από κάθε βιντεοκάμερα υπάρχει ειδοποίηση που 
ενημερώνει για το πού διατίθενται οι ενημερωμένες «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιντεοπαρακολούθηση στην BASF». 



c) Ασφαλής, φιλικός προς την ιδιωτικότητα σχεδιασμός 

Κατά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων 
βιντεοπαρακολούθησης, η BASF δίνει μεγάλη έμφαση στον ασφαλή (Άρθρο 32 του 
GDPR), φιλικό προς την ιδιωτικότητα (Άρθρο 25 του GDPR) σχεδιασμό. Μη απαραίτητες 
λειτουργικότητες (π.χ. ολοκληρωμένη παρακολούθηση μέσω κάμερας οροφής, 
δυνατότητα μεγέθυνσης) απενεργοποιούνται κατά περίπτωση. 

d) Τεκμηρίωση 

Η BASF τεκμηριώνει κάθε σύστημα βιντεοπαρακολούθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
προστασίας των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής. Πέρα από τον σκοπό της 
βιντεοπαρακολούθησης, η τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει συνήθως και παρουσίαση του 
παρακολουθούμενου χώρου. 

e) Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Ως γενική αρχή, η BASF χρησιμοποιεί τα συστήματα βιντεοπαρακολούθησης για να 
προστατεύει και να παρακολουθεί τους χώρους και τις μονάδες παραγωγής της. Για τους 
σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ο εν λόγω υπεύθυνος 
επεξεργασίας για το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης είναι η εταιρεία του ομίλου BASF 
που εγκαθιστά και λειτουργεί το σύστημα («BASF»). Η εν λόγω εταιρεία του ομίλου 
ευθύνεται επίσης και για τη συμμόρφωση με αυτές τις αρχές. 

2. Πληροφορίες δυνάμει του Άρθρου 13 του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων 

a) Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι η εταιρεία του ομίλου BASF που εγκαθιστά και λειτουργεί το 
σύστημα βιντεοπαρακολούθησης («BASF»). 

Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή του εν 
λόγω υπεύθυνου επεξεργασίας διατίθενται στην ιστοσελίδα basf.com/datenschutz-eu. 

b) Νομική βάση 

Η νομική βάση για τη βιντεοπαρακολούθηση είναι το Άρθρο 6 (1) (1) (στ) του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Το έννομο συμφέρον συνίσταται στην 
προστασία και παρακολούθηση των χώρων και των μονάδων παραγωγής. Δεν είστε 
υπόχρεοι να μας παρέχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εν προκειμένω, 



ωστόσο, ενδέχεται να σας αρνηθεί η πρόσβαση στους υπό παρακολούθηση χώρους και 
μονάδες παραγωγής εάν δεν το πράξετε. 

c) Περίοδος αποθήκευσης 

Τα δεδομένα από τη βιντεοπαρακολούθηση θα διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε περίπτωση που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο 
συλλέχθηκαν (Άρθρο 17 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). 
Για να διασφαλίσουμε επαρκές χρονικό διάστημα για τον καθορισμό της αναγκαιότητας 
να εξασφαλίσουμε τα αρχεία βίντεο, η διαγραφή θα λαμβάνει χώρα μετά από 8 ημέρες το 
αργότερο. Τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο διάστημα εάν και στο 
βαθμό που προνοεί ο νόμος. 

δ) Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας 
προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας προσωπικού 
χαρακτήρα εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, 

Δικαίωμα διαγραφής: Με βάση το «δικαίωμα στη λήθη», μπορείτε να απαιτήσετε τη 
διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση 
τήρησης. Δεν πρόκειται για γενικό δικαίωμα διαγραφής, υπάρχουν εξαιρέσεις. Για 
παράδειγμα, η BASF ενδέχεται να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας 
προσωπικού χαρακτήρα εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι αναγκαία για λόγους 
συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις ή για την τεκμηρίωση, άσκηση ή αντίκρουση 
νομικών απαιτήσεων 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Αυτό το δικαίωμα αφορά τον περιορισμό της 
χρήσης ή του είδους της χρήσης. Αυτό το δικαίωμα περιορίζεται σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Ισχύει συγκεκριμένα εάν: (α) τα δεδομένα είναι λανθασμένα, (β) η 
επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, (γ) η BASF πάψει να χρειάζεται τα δεδομένα, ωστόσο εσείς τα 
χρειάζεστε για την τεκμηρίωση, άσκηση ή αντίκρουση νομικών απαιτήσεων. Εάν η 
επεξεργασία περιοριστεί, η BASF ενδέχεται να συνεχίσει να τα αποθηκεύει, αλλά δεν θα 
δικαιούται να τα χρησιμοποιεί. Η BASF τηρεί κατάλογο με τα άτομα που άσκησαν το 
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζει ότι ο εν λόγω περιορισμός 
τηρείται, 

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Αυτό σημαίνει ότι η BASF θα πρέπει να σας 
παρέχει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό) σε 
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό 
μορφότυπο, για δικό σας σκοπό, 



Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των 
δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εάν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία στη βάση 
των έννομων συμφερόντων, 

Μπορείτε να ασκείτε το δικαίωμα αυτό χωρίς καμία χρέωση. Ωστόσο, θα πρέπει να 
επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας με δύο τρόπους. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη 
προσπάθεια σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας 
προσωπικού χαρακτήρα στα συστήματα αρχείων μας ή να διορθώσουμε ή να 
διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά. 

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υποβολή καταγγελίας ή για να υποβάλετε άλλα 
αιτήματα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή γραπτώς. Θα προσπαθήσουμε να σας 
απαντήσουμε εντός 30 ημερών. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ιστοσελίδα 
basf.com/datenschutz-eu.  

Εάν λάβουμε καταγγελία, θα επικοινωνήσουμε με το άτομο που την υπέβαλε για να 
δώσουμε συνέχεια. Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα, θα συνεργαστούμε με τις 
αρχές κατά περίπτωση, ιδίως με τις αρχές προστασίας δεδομένων. 

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο διαχείρισης της καταγγελίας σας σχετικά με 
τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνετε την καταγγελία σας 
στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. 

ε) Αρμόδια εποπτική αρχή 

Μπορείτε να απευθύνετε μια καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος-μέλος στο 
οποίο διαμένετε, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον: 

Κρατικό Εκπρόσωπο για την Προστασία των Δεδομένων και την Ελευθερία Πληροφόρησης 
Ρηνανίας-Παλατινάτου (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

