
Informacje na temat nadzoru wideo w BASF 
Ochrona danych osobowych jest ważną kwestią dla BASF. Dla BASF oznacza to wysoki stopień 
przejrzystości. W związku tym chcielibyśmy poinformować o zasadach, które mają zastosowanie 
zawsze, gdy kamery wideo BASF służą do ochrony miejsc produkcji lub zakładów. 

Chcielibyśmy również poinformować,  

• jakie prawa przysługują w odniesieniu do pełnionego nadzoru wideo, 
• kto jest administratorem danych w rozumieniu prawa prywatności danych oraz jakie są dane 

kontaktowe do właściwego inspektora ochrony danych lub strony odpowiedzialnej za 
prywatność danych. 

1. Zasady 

Następujące zasady dotyczą nadzoru wideo przeprowadzanego przez BASF:  

a) Uzasadniony interes 

BASF prowadzi nadzór wideo tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony naszych 
uzasadnionych interesów. Uzasadniony interes BASF polega na zabezpieczaniu i 
monitorowaniu zakładów produkcyjnych i obiektów. 

Oczywiście miejsca publiczne i obszary prywatne (np. rezydencje i ogrody) nie będą 
nadzorowane. 

b) Przejrzystość 

W przypadku prowadzenia przez BASF nadzoru wideo, pracownicy/goście zostaną 
poinformowaniu o takim nadzorze w odpowiedni sposób (za pomocą piktogramów, 
symboli kamer, itp.). Ponadto, pod każdą kamerą wideo znajduje się informacja 
wskazująca, gdzie można przeglądać bieżące „Informacje na temat nadzoru wideo w 
BASF”. 

c) Bezpieczeństwo i szacunek dla prywatności 

W zakresie zakupu, instalacji oraz eksploatacji systemów nadzoru wideo, BASF przykłada 
wielką dbałość do zabezpieczeń (art. 32 RODO) oraz respektującego prywatności projektu 
(art. 25 RODO). Funkcje o mniejszym poziomie potrzebności (np. kompleksowy nadzór 
za pośrednictwem kamery kopułkowej, powiększanie) są używane stosownie do potrzeb. 



d) Dokumentacja 

BASF prowadzi dokumentację dla każdego systemu nadzoru wideo, zgodnie z wymogami 
dotyczącymi prywatności danych. Poza celem nadzoru wideo, niniejsza dokumentacja 
obejmuje zazwyczaj prezentację nadzorowanego obszaru. 

e) Administrator 

Z reguły, BASF używa systemów nadzoru wideo do zabezpieczania i monitorowania 
własnych zakładów produkcyjnych i obiektów.  Do celów Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych, administratorem dla systemu nadzoru wideo jest spółka grupy BASF, 
która instaluje i obsługuje ten system („BASF”). Odpowiednia spółka grupy jest również 
odpowiedzialna za przestrzeganie tych zasad. 

2. Informacje zgodne z artykułem 13 Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych 

a) Administrator 

Do celów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, administratorem jest spółka grupy 
BASF, która instaluje i obsługuje system nadzoru wideo („BASF”).  

Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub danego administratora są 
dostępne pod adresem basf.com/datenschutz-eu. 

b) Podstawa prawna 

Podstawą prawną do nadzoru wideo jest artykuł 6 (1) (1) (f) Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych. Uzasadniony interes polega na zabezpieczaniu i monitorowaniu 
zakładów produkcji i obiektów do produkcji chemicznej. Nie macie Państwo obowiązku 
dostarczania nam danych osobowych w tym zakresie, ale w przypadku odmowy, możecie 
Państwo nie otrzymać zgody na wejście do monitorowanych zakładów produkcyjnych i 
obiektów. 

c) Okres przechowywania 

Dane z nadzoru wideo zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeśli nie będą już potrzebne 
do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane (Art. 17 (1) (a) Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych). W celu zapewnienia odpowiedniego czasu dla ustalenia konieczności 
zabezpieczenia zapisów wideo, kasowanie zapisów będzie miało miejsce najpóźniej po 8 
dniach.  Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, o ile jest to przewidziane 
przez prawo. 



d) Jakie są Państwa prawa związane z danymi? 

Prawo dostępu do danych:Prawo do informacji o Państwa danych osobowych, które są 
przetwarzane przez administratora; 

Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli 
są nieprawidłowe lub niekompletne; 

Prawo do usunięcia: W oparciu o „prawo do bycia zapomnianym”, możecie Państwo 
zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte, o ile nie istnieje obowiązek retencji. 
Prawo do usunięcia danych nie jest prawem absolutnym. Na przykład, BASF może w 
dalszym ciągu przetwarzać Państwa dane, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do 
spełnienia wymogów ustawowych lub dochodzenia, wykonania lub obrony przed 
roszczeniami prawnymi; 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Prawo to obejmuje ograniczenia 
stosowania lub rodzaju zastosowania.  Prawo to jest ograniczone do konkretnych 
przypadków. Prawo obowiązuje w szczególności, jeśli: (a) dane są niepoprawne; (b) 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiacie się Państwo skasowaniu danych 
osobowych; (c) BASF nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne Państwu do 
dochodzenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.  Jeśli przetwarzanie 
jest ograniczone, BASF może w dalszym ciągu przechowywać dane, ale nie może ich 
używać. BASF przechowuje wykaz osób, które skorzystały z prawa do ograniczenia 
przetwarzania w celu zapewnienia, że ograniczenie to jest przestrzegane; 

Prawo do przenoszenia danych: Prawo to oznacza, że BASF musi zapewnić Państwa 
dane osobowe dla Państwa własnych celów (jeśli jest to technicznie możliwe) w formacie 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego; 

Prawo wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu 
odnośnie przetwarzania danych osobowych, jeśli są one przetwarzane na podstawie 
uzasadnionych interesów; 

Mogą Państwo skorzystać z tego prawa za darmo. Jednak, muszą Państwo potwierdzić 
swoją tożsamość na dwa sposoby. Podejmiemy odpowiednie wysiłki zgodnie z naszymi 
wymaganiami prawnymi, aby przekazać Państwa dane osobowe do naszych systemów 
plików, sprostować lub usunąć te dane. 

Aby skorzystać z prawa do złożenia skargi lub złożyć inny wniosek, należy skontaktować 
się z nami pocztą e-mail lub zwykłą.  Postaramy się odpowiedzieć w przeciągu 30 dni. 
Dane kontaktowe właściwego inspektora ochrony danych lub administratora są dostępne 
pod adresem basf.com/datenschutz-eu.  

Po otrzymaniu skargi skontaktujemy się z osobą, która ją złożyła, aby mogła śledzić etapy 
rozpatrywania skargi.  Jeśli nie będziemy mogli bezpośrednio rozpatrzyć skargi, będziemy 
w miarę potrzeb współpracować z odpowiednimi władzami, w szczególności z organami 
ochrony danych. 



Jeśli jesteście Państwo niezadowoleni z obsługi skargi dotyczącej danych osobowych, 
możecie skierować skargę od właściwego organu ochrony danych.  

e) Właściwy organ nadzorczy 

W przypadku skargi możecie Państwo skontaktować się z organem nadzorczym, 
szczególnie w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub 
lokalizacji domniemanego naruszenia. Mogą się Państwo także skontaktować 
bezpośrednio z: 

Krajowym przedstawicielem do spraw ochrony danych i swobody informacji Nadrenii-
Palatynatu (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

