
Informatie over videobewaking bij BASF 
Voor BASF is de bescherming van persoonsgegevens een ernstige zaak. Voor BASF betekent dit 
een hoge mate van transparantie. Daarom informeren wij u graag over de beginselen die van 
toepassing zijn telkens wanneer BASF videocamera's gebruikt voor de bescherming van 
productielocaties of faciliteiten. 

We willen ook dat u weet 

• welke rechten u heeft met betrekking tot de videobewaking die we uitvoeren, en 
• wie de beheerder is voor de doeleinden van de privacywetgeving en de contactgegevens 

kent van de desbetreffende functionaris voor gegevensbescherming of van de partij die 
verantwoordelijk is voor de privacy van gegevens. 

1. Beginselen 

De volgende beginselen zijn van toepassing op de videobewaking die BASF uitvoert: 

a) Rechtmatig belang 

BASF doet alleen aan videobewaking als dit noodzakelijk is om onze rechtmatige 
belangen te beschermen. Het rechtmatig belang van BASF bestaat uit het beveiligen en 
het bewaken van productielocaties en faciliteiten. 

Publieke ruimten en afzonderlijke gebieden (zoals woningen of tuinen) zullen uiteraard 
niet in het oog worden gehouden. 

b) Transparantie 

Als BASF aan videobewaking doet, zullen medewerkers/bezoekers hiervan op een 
gepaste manier op de hoogte worden gebracht (via pictogrammen, camerasymbolen enz.). 
Daarnaast bevindt er zich onder elke videocamera een bericht dat aangeeft waar de recente 
"Informatie over videobewaking van BASF" kan worden bekeken. 

c) Veilig en privacyvriendelijk ontwerp 

Bij de aankoop, installatie en werking van de videobewakingssystemen besteedt BASF 
veel aandacht aan een veilig (Art. 32 AVG) en privacyvriendelijk (Art. 25 AVG) ontwerp. 
Onnodige functies (bv. uitgebreide bewaking met een koepelcamera, zoomvermogen) 
worden uitgeschakeld wanneer dat nodig is. 



d) Documentatie 

BASF documenteert elk videobewakingssysteem in naleving van de vereisten voor de 
privacy van gegevens. Naast het doeleinde van de videobewaking, houdt deze 
documentatie meestal ook een presentatie in van de bewaakte zone. 

e) Beheerder 

Als algemeen beginsel gebruikt BASF videobewakingssystemen om hun 
productielocaties en faciliteiten te beveiligen en te bewaken. Voor de doeleinden van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is de beheerder voor de 
videobewakingssystemen in kwestie het bedrijf van de BASF-groep dat dit systeem 
installeert en bedient ("BASF"). Het desbetreffende bedrijf van de groep is ook 
verantwoordelijk voor het naleven van deze beginselen. 

2. Informatie onder Artikel 13 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

a) Beheerder 

Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is de 
beheerder voor de videobewakingssystemen in kwestie het bedrijf van de BASF-groep dat 
dit systeem installeert en bedient ("BASF"). 

De naam en de contactinformatie van de functionaris voor gegevensbescherming of de 
beheerder in kwestie zijn toegankelijk via basf.com/datenschutz-eu. 

b) Wettelijke basis 

De wettelijke basis voor videobewaking is Artikel 6 (1) (1) (f) van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Het rechtmatig belang bestaat uit het beveiligen en 
het bewaken van productielocaties en faciliteiten. In dit opzicht bent u niet verplicht om 
ons persoonsgegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet bestaat de kans dat u de 
toegang tot de bewaakte productielocaties en faciliteiten wordt geweigerd. 

c) Opslagperiode 

De gegevens van de videobewaking zullen onverwijld worden gewist als ze niet langer 
nodig zijn om het doeleinde te bereiken waarvoor ze werden verzameld (Art. 17 (1) (a) van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om te zorgen dat er voldoende tijd is 
om de noodzaak van de beveiliging van de videoregistraties te bepalen, zal het wissen ten 
laatste 8 dagen later gebeuren. De gegevens kunnen langer worden bewaard indien en voor 
zover dat dit is voorzien door de wet. 



d) Welke rechten hebt u? 

Recht op toegang: Het recht om informatie te krijgen over uw persoonsgegevens die 
worden verwerkt door de beheerder; 

Recht op rectificatie: U kunt uw persoonsgegevens laten rectificeren als deze niet correct 
of onvolledig zijn; 

Recht op wissen: Op basis van het "recht op vergetelheid", kunt u vragen dat uw 
persoonsgegevens worden gewist, tenzij er een bewaarplicht bestaat. Het recht op wissen 
heeft uitzonderingen. Zo kan BASF bijvoorbeeld doorgaan met het verwerken van uw 
persoonsgegevens als deze verwerking noodzakelijk is om statutaire verplichtingen na te 
komen of om wettelijke vorderingen in te dienen, uit te oefenen of ons tegen te verdedigen; 

Recht op beperking van verwerking: Dit recht bestaat uit de beperking van het gebruik 
of het soort gebruik. Dit recht is beperkt tot bepaalde gevallen. Het bestaat met name 
wanneer: (a) de gegevens niet correct zijn; (b) de verwerking illegaal is en u zich verzet 
tegen het wissen van de persoonsgegevens; (c) BASF de gegevens niet langer nodig heeft 
maar u ze wel nodig heeft om wettelijke vorderingen in te dienen, uit te oefenen of zich 
tegen te verdedigen. Als de verwerking beperkt is, kan BASF de gegevens verder bewaren 
maar deze niet langer gebruiken. BASF houdt een lijst bij van mensen die hun recht hebben 
uitgeoefend om de verwerking te beperken om ervoor te zorgen dat deze beperking 
gewaarborgd is; 

Recht op gegevensportabiliteit: Dit recht betekent dat BASF u uw persoonsgegevens 
moet verstrekken (indien dit technisch mogelijk is) in een gestructureerde, algemeen 
bruikbare en machineleesbaar formaat, voor uw eigen doeleinden; 

Recht om bezwaar te maken: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van rechtmatige belangen; 

U kunt deze rechten gratis uitoefenen. U moet echter wel op twee manieren uw identiteit 
aantonen. We zullen redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze 
wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens over te brengen naar onze 
bestandssystemen of om die gegevens te rectificeren of te wissen. 

Om uw recht uit te oefenen om een klacht in te dienen of om andere verzoeken in te 
dienen, gelieve ons te contacteren via e-mail of ons te schrijven. We zullen proberen u 
binnen de 30 dagen te antwoorden. U kunt de contactgegevens voor de bevoegde 
functionaris of beheerder voor gegevensbescherming vinden op basf.com/datenschutz-eu.  

Wanneer wij een klacht ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die deze 
heeft ingediend om er gevolg aan te geven. Als we een klacht niet rechtstreeks kunnen 
verhelpen, zullen we, indien nodig, samenwerken met de autoriteiten, in het bijzonder met 
de gegevensbeschermingsautoriteiten. 



Als u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht in verband met uw 
persoonsgegevens, kunt u uw klacht richten aan de bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit. 

e) Bevoegde toezichthoudende autoriteit 

U kunt bij een klacht contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, in het 
bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de locatie van de vermeende 
inbreuk. U kunt ook contact opnemen met: 

De staatsvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid van 
Rheinland-Pfalz (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/ 

e-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de   

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

