
Tájékoztató a BASF-nél alkalmazott 
videómegfigyelő rendszerekről 
A BASF számára fontos a személyes adatok védelme. A BASF számára ez egyúttal nagyfokú 
átláthatóság fenntartását is jelenti. Ez okból tájékoztatni kívánjuk a BASF-nél az üzemi területek 
és létesítmények védelmére szolgáló videókamerák használatára vonatkozó alapelvekről. 

Egyúttal arról is szeretnénk tájékoztatni, hogy 

• milyen jogai vannak az alkalmazott videómegfigyelő rendszerekkel kapcsolatban, és 
hogy 

• az adatvédelmi jogszabályok szerint ki az adatkezelő, valamint az illetékes adatvédelmi 
tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy adatvédelmi szempontból ki a felelős 
partner. 

1. Alapelvek 

A következő alapelvek vonatkoznak a BASF-nél alkalmazott videómegfigyelő rendszerekre: 

a) Jogos érdek 

A BASF a videómegfigyelő rendszereket kizárólag jogos érdekeink védelme érdekében 
alkalmazza. A BASF jogos érdeke ezzel kapcsolatban az üzemi területek és létesítmények 
biztonságának védelme és megfigyelése. 

Természetesen közterületeket és magánterületeket (pl. lakóterületeket vagy kerteket) 
nem figyelünk meg. 

b) Átláthatóság 

A BASF a dolgozókat és látogatókat megfelelő módon tájékoztatja a videómegfigyelő 
rendszerek használatáról (piktogramokkal, kamera szimbólumokkal stb.). Továbbá 
minden videókamera alatt tájékoztatást helyeztünk el arra vonatkozóan, hol tekinthető 
meg a jelen „Tájékoztató a BASF-nél alkalmazott videómegfigyelő rendszerekről” című 
dokumentum. 

c) Biztonságos és adatvédelmet támogató kialakítás 

A BASF a videómegfigyelő rendszerek beszerzése, telepítése és üzemeltetése során nagy 
gondot fordít a rendszerek biztonságos (GDPR 32. cikk) és adatvédelmet támogató (GDPR 



25. cikk) kialakítására. Szükség esetén kikapcsoljuk a nem szükséges funkciókat (pl. dóm 
kamera esetében a teljes terület megfigyelését, zoom funkciót) 

d) Dokumentáció 

A BASF minden videómegfigyelő rendszerről az adatvédelmi jogszabályok által előírt 
dokumentációt készít. A dokumentáció a videómegfigyelés célján kívül tartalmazza a 
megfigyelt terület vagy helyiség leírását is. 

e) Adatkezelő 

Alapelvként a BASF az üzemi területek és létesítmények biztonságának védelme és 
megfigyelése céljából alkalmaz videómegfigyelő rendszereket. Az EU Általános 
Adatvédelmi Irányelv értelmében a szóban forgó videómegfigyelő rendszerek esetében a 
BASF Csoport rendszert telepítő és üzemeltető vállalata („BASF”) az adatkezelő. A 
csoport megfelelő vállalata felelős az említett alapelvek betartásáért is. 

2. A GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatás 

a) Adatkezelő 

Az EU Általános Adatvédelmi Irányelv értelmében a BASF Csoport videómegfigyelő 
rendszert telepítő és üzemeltető vállalata („BASF”) az adatkezelő. 

Az illetékes adatvédelmi tisztviselő és adatkezelő neve és elérhetősége a 
basf.com/datenschutz-eu weboldalon található meg. 

b) Az adatkezelés jogalapja 

A videómegfigyelő rendszerek alkalmazásának jogalapja a GDPR a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja. A jogos érdek ezzel kapcsolatban a vegyianyag gyártására 
szolgáló üzemi területek és létesítmények biztonságának védelme és megfigyelése. Ön 
nem köteles ezzel kapcsolatban személyes adatokat szolgáltatni számunkra, de ha 
megtagadja az adatszolgáltatást, előfordulhat, hogy nem engedélyezzük belépését a 
megfigyelt üzemi területekre és létesítményekbe. 

c) A személyes adatok tárolásának időtartama 

A videómegfigyelő rendszerek által gyűjtött adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
töröljük, ha azokra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 
(GDPR 17. cikk (1) bekezdés a) pont). Annak érdekében, hogy a videófelvételek 
szükségességének ellenőrzésére elegendő időt biztosítsunk, a rögzített adatokat legkésőbb 



8 nap után töröljük. Csak akkor tárolunk adatokat ennél hosszabb időtartamban, ha és 
amilyen mértékben jogszabály írja elő az adatok további megőrzését. 

d) Ön milyen jogokkal rendelkezik? 

Hozzáférés joga: joga van tájékoztatást kapni az adatkezelő által kezelt személyes 
adatairól; 

Helyesbítéshez való jog: amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok pontatlanok 
vagy hiányosak, joga van személyes adatai helyesbítését kérni; 

Törléshez való jog: más szóval „elfeledtetéshez való jog”, Önnek joga van személyes 
adatai törlését kérnie, amennyiben az adatok további megőrzését nem írja elő jogszabály. 
A törléshez való jog bizonyos esetekben nem alkalmazható. Például a BASF továbbra is 
kezelheti személyes adatait, ha az adatkezelés jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükséges. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ez a jog az adatkezelés vagy az adatkezelés 
módjának korlátozását foglalja magában. Ez a jog bizonyos feltételek fennállása esetében 
gyakorolható. Ezek a feltételek különösen a következők: (a) az adatok pontatlanok; (b) az 
adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését; (c) a BASF-nek már 
nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Amennyiben Ön korlátozza 
az adatkezelést, abban az esetben a BASF továbbra is tárolhatja adatait, de már nem 
használhatjuk fel azokat. A személyes adataik használatának korlátozását kérő 
felhasználókról nyilvántartást vezetünk annak érdekében, hogy a jövőben is biztosítsuk a 
korlátozás tiszteletben tartását; 

Az adathordozhatósághoz való jog:  ez ezt jelenti, hogy a BASF-nek az Ön személyes 
adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban az Ön saját céljaira 
rendelkezésére kell bocsátania (ha ez technikailag megvalósítható); 

A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak jogos 
érdekből történő kezelése ellen; 

Jogát díjmentesen gyakorolhatja, azonban személyazonosságát kétféle módon igazolnia 
kell. Jogi kötelezettségeinkkel összefüggésben ésszerű erőfeszítéseket teszünk személyes 
adatainak adatnyilvántartási rendszereinkbe történő továbbítása, valamint az adatok 
helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Panasz vagy kérelem benyújtása céljából kérjük, forduljon hozzánk e-mailben vagy 
levélben. Törekedni fogunk arra, hogy 30 napon belül választ adjunk Önnek. Az illetékes 
adatvédelmi tisztviselő és az adatkezelő elérhetősége a következő weboldalon található 
basf.com/datenschutz-eu.  

Panasz benyújtása esetén a panasz további ügyintézése céljából felvesszük a kapcsolatot a 
panaszt benyújtó személlyel. Amennyiben egy panaszt nem tudunk közvetlenül rendezni, 



abban az esetben szükség esetén együttműködünk a hatóságokkal, különösen az 
adatvédelmi felügyeleti hatóságokkal. 

Amennyiben nem találja kielégítőnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban 
benyújtott panasza rendezésének módját, abban az esetben panaszt tehet az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. 

e) Illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság 

Ön jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, különösen a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. 
Ezenkívül fordulhat a 

Rajna-vidék-Pfalz Tartományi Adatvédelemért és Információszabadságért Felelős 
Tisztviselőhöz 

Hintere Bleiche 34 

55116 Mainz 

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

email:  poststelle@datenschutz.rlp.de   
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