
Informații privind supravegherea video la 
BASF 
Protecția datelor cu caracter personal este un aspect de maximă importanță pentru BASF. Pentru 
BASF, acest lucru înseamnă un grad ridicat de transparență. Prin urmare, am dori să vă informăm 
despre principiile care se aplică de fiecare dată când camerele video BASF sunt utilizate pentru a 
proteja locațiile unde ne derulăm activitatea sau facilitățile de producție. 

De asemenea, vrem să vă comunicăm 

• drepturile dvs. în ceea ce privește supravegherea video care se efectuează la BASF 
și 

• cine este operatorul de date în sensul legii privind confidențialitatea datelor, și să cunoașteți 
în același timp și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale companiei 
responsabile de protecția datelor. 

1. Principii 

Următoarele principii se aplică supravegherii video realizate de BASF: 

a) Interes legitim 

BASF efectuează supraveghere video numai dacă acest lucru este necesar pentru a ne 
proteja interesele legitime. Interesul legitim al BASF constă în asigurarea și monitorizarea 
locurilor de producție și a instalațiilor sale. 

În mod firesc, zonele publice și zonele individuale (cum ar fi reședințele sau grădinile) 
nu vor fi supravegheate. 

b) Transparență 

Dacă BASF efectuează o supraveghere video, angajații/vizitatorii vor fi avertizați de o 
astfel de supraveghere într-o manieră adecvată (prin pictograme, simboluri de cameră 
etc.). În plus, sub fiecare cameră video există o notificare care indică locul unde pot fi 
vizualizate „Informațiile actuale privind supravegherea video la BASF”. 

c) Design securizat și confortabil 

În achiziționarea, instalarea și funcționarea sistemelor de supraveghere video, BASF 
acordă o atenție deosebită asigurării designului (Art. 32 RGPD) și a protecției vieții private 



(Art. 25 RGPD). Funcționalitățile inutile (de ex., supravegherea completă prin camera 
dome, capacitatea de zoom) sunt dezactivate potrivit necesităților. 

d) Documentare 

BASF documentează fiecare sistem de supraveghere video în conformitate cu cerințele 
privind confidențialitatea datelor. Pe lângă scopul supravegherii video, această 
documentație include, de obicei, o prezentare a zonei supravegheate. 

e) Operatorul de date 

Ca principiu general, BASF folosește sisteme de supraveghere video pentru a-și asigura 
și monitoriza propriile locații de producție și facilități. În sensul Regulamentului general 
privind protecția datelor, operatorul de date pentru sistemul de supraveghere video în 
cauză este compania din cadrul grupului BASF care instalează și operează acest sistem 
(„BASF”). Compania din cadrul respectivului grup este, de asemenea, responsabilă pentru 
respectarea acestor principii. 

2. Informații în temeiul articolului 13 din Regulamentul general 
privind protecția datelor 

a) Operatorul de date 

În sensul Regulamentului general privind protecția datelor, operatorul de date este 
compania din cadrul grupului BASF care instalează și operează acest sistem de 
supraveghere video („BASF”). 

Numele și informațiile de contact ale operatorului sau responsabilului cu protecția datelor 
în cauză sunt accesibile la adresa basf.com/datenschutz-eu. 

b) Temeiul legal 

Temeiul legal pentru supravegherea video este articolul 6 alineatul (1) punctul 1 litera (f) 
din Regulamentul general privind protecția datelor. Interesul legitim constă în asigurarea 
și monitorizarea locurilor de producție și a instalațiilor noastre de producție chimică. Nu 
sunteți obligat să ne furnizați date cu caracter personal în această privință, însă este posibil 
să vi se refuze intrarea în locațiile și facilitățile noastre de producție monitorizate, dacă nu 
faceți acest lucru. 

c) Perioada de depozitare 

Datele din supravegherea video vor fi șterse fără întârzieri nejustificate, dacă nu mai sunt 
necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate (articolul 17 alineatul (1) 



litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor). Pentru a asigura timp 
suficient pentru a determina necesitatea securizării înregistrărilor video, această ștergere va 
avea loc cel mai târziu după 8 zile. Datele pot fi stocate mai mult timp în cazul și în măsura 
în care acest lucru este prevăzut de lege. 

d) Care sunt drepturile dvs.? 

Dreptul de acces: Dreptul la informare cu privire la datele dvs. personale prelucrate de 
controlor; 

Dreptul de rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita ca datele dvs. personale să fie 
rectificate dacă acestea sunt incorecte sau incomplete; 

Dreptul la ștergere: Pe baza „dreptului de a fi uitat”, puteți cere ca datele dvs. cu caracter 
personal să fie șterse dacă nu există o obligație de retenție a acestora. Dreptul la ștergere 
nu este acordat fără excepții. De ex., BASF poate continua să prelucreze datele dvs. 
personale dacă o astfel de prelucrare este necesară pentru a respecta obligațiile legale sau 
pentru a afirma, exercita sau a se apăra împotriva revendicărilor legale; 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor: Acest drept se referă la restricționarea 
utilizării sau a tipului de utilizare. Acest drept se aplică numai anumitor cazuri. Acest drept 
se aplică în special dacă: (a) datele sunt incorecte; (b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți 
ștergerii datelor cu caracter personal; (c) BASF nu mai are nevoie de date, dar dvs. aveți 
nevoie de ele ca să afirmați, să exercitați sau să vă apărați împotriva revendicărilor legale. 
Dacă prelucrarea datelor este restricționată, BASF poate continua să stocheze datele, dar 
nu le poate folosi. BASF păstrează o listă a persoanelor care și-au exercitat dreptul de a 
solicita restricționarea prelucrării datelor, pentru a se asigura că această restricție este 
respectată; 

Dreptul la portabilitatea datelor: Acest drept înseamnă că BASF vă va furniza datele 
dvs. cu caracter personal (dacă este posibil din punct de vedere tehnic) într-un format 
structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic, în scopurile dvs.; 

Dreptul de opoziție: Puteți contesta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal dacă 
acestea sunt prelucrate pe baza unor interese legitime; 

Puteți exercita acest drept gratuit. Cu toate acestea, trebuie să vă dovediți identitatea în 
două modalități. Vom depune eforturi rezonabile, în conformitate cu obligațiile noastre 
legale, pentru a vă transfera datele personale în sistemele noastre de fișiere sau de a 
rectifica sau șterge aceste date. 

Pentru a vă exercita dreptul de a depune o reclamație sau de a trimite alte solicitări, 
contactați-ne prin e-mail sau prin poștă. Vom încerca să vă răspundem în termen de 30 de 
zile. Puteți găsi datele de contact ale operatorului sau responsabilului cu protecția datelor 
la adresa webbasf.com/datenschutz-eu.  



Dacă vom primi o plângere, vom contacta persoana care a depus plângerea pentru a-i da 
curs. Dacă nu putem rezolva direct plângerea, vom coopera cu autoritățile în funcție de 
necesități, în special cu autoritățile de protecție a datelor. 

Dacă sunteți nemulțumit de tratarea plângerii dvs. cu privire la datele dvs. cu caracter 
personal, puteți adresa plângerea mai departe autorității competente pentru protecția 
datelor. 

e) Autoritatea de supraveghere 

Puteți contacta autoritatea de supraveghere cu o plângere, în special în statul membru unde 
locuiți, unde se află locul dvs. de muncă sau locația încălcării presupuse. Puteți contacta, 
de asemenea, și: 

Reprezentantul de stat pentru protecția datelor și libertatea informațională din Rheinland-
Palatinat (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

