
Informasjon om videoovervåkning hos BASF 
Beskyttelse av personlig data er en viktig sak for BASF. For BASF betyr dette en høy grad av 
gjennomsiktighet. Derfor vil vi informere deg om prinsippene som gjelder når BASF 
videokameraer brukes til å beskytte produksjonssteder eller -fasiliteter. 

Vi ønsker også la deg få vite 

• hvilke rettigheter du har i forhold til videoovervåkning som blir utført, og 
• hvem kontrolleren er i henhold til lov om personvern, og kontaktdata for den respektive 

databeskyttelsesansvarlig eller parten som er ansvarlig for personvernet. 

1. Prinsipper 

Følgende prinsipper gjelder for videoovervåkning utført av BASF: 

a) Legitim interesse 

BASF utfører videoovervåkning kun ved behov for å beskytte våre legitime interesser. 
Legitime interesse til BASF består av å sikre og overvåke produksjonsområder og -anlegg. 

Naturligvis, offentlige og individuelle områder (slik som bygningskomplekser og hager) 
vil ikke bli overvåket. 

b) Gjennomsiktighet 

Hvis BASF foretar videoovervåkning, vil ansatte / besøkende bli varslet om slik 
overvåkning på en passende måte (ved hjelp av piktogrammer, kamerasymboler, osv.). I 
tillegg er under hvert videokamera et varsel som viser hvor den nåværende "Informasjon 
om videoovervåkning ved BASF" kan ses. 

c) Sikker og privatlivsvennlig design 

Ved innkjøp, installasjon og drift av videoovervåkingssystemene, betaler BASF stor 
oppmerksomhet for å sikre (art 32 GDPR) og privatlivsvennlig (art 25 GDPR) design. 
Unødvendige funksjoner (for eksempel omfattende overvåkning via kuppelkamera, zoom-
funksjon) deaktiveres etter behov. 



d) Dokumentasjon 

BASF dokumenterer hvert videoovervåkingssystem i samsvar med krav til personvern. I 
tillegg til formålet med videoovervåkning omfatter denne dokumentasjonen vanligvis 
også en presentasjon av det overvåkede området. 

e) Kontrollør 

Som et generelt prinsipp bruker BASF videoovervåkingssystemer for å sikre og overvåke 
egne produksjonssteder og fasiliteter. I henhold til generell databeskyttelsesforordning er 
kontrolleren for det aktuelle videoovervåkningssystemet BASF-gruppeselskapet som 
installerer og driver det systemet ("BASF"). Henholdsvi gruppeselskap er også ansvarlig 
for å overholde disse prinsippene.. 

2. Informasjon under artikkel 13 av forskrift for generell 
databeskyttelse 

a) Kontrollør 

I henhold til generell databeskyttelsesforordning er kontrolleren for det aktuelle 
videoovervåkningssystemet BASF-gruppeselskapet som installerer og driver det systemet 
("BASF"). 

Navnet og kontaktinformasjonen til databeskyttelsesansvarlig eller kontrolleren er 
tilgjengelig under basf.com/datenschutz-eu. 

b) Juridisk grunnlag 

Juridisk grunnlag for videoovervåkning er artikkel 6 (1) (1) (f) til forskrift for generell 
databeskyttelse. Legitime interesse til BASF består av å sikre og overvåke 
produksjonsområder og -anlegg. Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysninger i 
denne forbindelse, men du kan bli nektet oppføring til overvåkede produksjonssteder og 
fasiliteter hvis du ikke gjør det. 

c) Oppbevaringsperiode 

Dataene fra videoovervåking vil bli slettet uten unødig forsinkelse dersom de ikke lenger 
er nødvendig for å oppnå formålet de ble samlet inn (artikkel 17 (1) (a) i generell 
databeskyttelsesforordning). For å sikre tilstrekkelig tid for å bestemme nødvendigheten 
av å sikre videoopptakene, vil denne slettingen finne sted senest 8 dager. Data kan lagres 
lenger enn dette dersom og forutsatt at dette er lovfestet. 



d) Hvilke rettigheter har du? 

Rett til tilgang: Rett til informasjon om din personlige data som blir behandlet av 
kontrolløren; 

Rett til rettelse: Du kan får din personlige data rettet hvis de er feilaktige eller 
ufullstendige; 

Rett til sletting: Basert på "rett til å bli glemt", kan du be om at din personlige data blir 
slettet uten at en tilbaktrekningsplikt eksisterer. Retten til å slette er ikke uten unntak. For 
eksempel kan BASF fortsette å behandle dine personopplysninger dersom slik behandling 
er nødvendig for å overholde lovbestemte forpliktelser eller å hevde, utøve eller forsvare 
seg mot rettslige krav; 

Rett til begrensning av behandling: Denne rettigheten omfatter begrensning av bruk eller 
brukstype. Denne rettigheten er begrenset i visse tilfeller. Det eksisterer spesielt hvis: (a) 
dataene er feilaktige; (b) behandlingen er ulovlig og du motsetter sletting av 
personopplysningene; (c) BASF trenger ikke lenger dataene, men du trenger dem til å 
hevde, trene eller forsvare seg mot rettslige krav. Hvis behandlingen er begrenset, kan 
BASF fortsette å lagre dataene, men kan ikke bruke dem. BASFBASF oppbevarer en liste 
over personer som har utøvd sin rett til å begrense behandlingen for å sikre at denne 
begrensningen blir observert; keeps a list of people who have exercised their right to restrict 
processing in order to ensure that this restriction is observed; 

Rett til dataportabilitet: Denne rettigheten betyr at BASF må gi deg dine personlige data 
(hvis det er teknisk mulig) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, til eget bruk; 

Rett til å avvise Du kan motsette seg behandling av dine personlige data dersom disse 
behandles på grunnlag av legitime interesser; 

Du kan utføre denne rettigheten gratis. Men, du må imidlertid bevise din identitet på to 
måter. Vi vil ta rimelig innsats i samsvar med våre juridiske forpliktelser for å overføre 
dine personlige data til våre filsystemer, eller for å rette opp eller slette disse dataene. 

For å utøve din rett til å sende inn en klage eller sende inn andre forespørsler, vennligst 
kontakt oss via e-post eller skriv til oss. Vi vil prøve å svare deg innen 30 dager. Du kan 
finne kontaktinformasjon for kompetent databeskyttelsesbetjent eller kontrollør under 
basf.com/datenschutz-eu.  

Hvis vi mottar en klage, kontakter vi personen som har innlevert det for å følge opp klagen. 
Hvis vi ikke umiddelbart kan løse en klage, samarbeider vi med myndighetene etter behov, 
spesielt databeskyttelsesmyndighetene. 

Hvis du er misfornøyd med behandlingen av klagen din om dine personlige opplysninger, 
kan du rette klagen din til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten 



Tilsynsmyndighet 

Du kan kontakte en tilsynsmyndighet med en klage, særlig i din bosteds medlemsstat, 
arbeidsplassen din eller plasseringen av det påståtte bruddet. Du kan også kontakte: 

Statsrepresentant for databeskyttelse og informasjonell frihet til Rheinland-Palatinate 
(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-post:  poststelle@datenschutz.rlp.de   

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

