
Informacije o videonadzoru v družbi BASF 
Varstvo osebnih podatkov je za družbo BASF zelo pomembno. Družba BASF želi s tem namenom 
zagotoviti visoko raven preglednosti, zato bi vas radi obvestili o načelih, ki veljajo vedno, ko družba 
BASF uporabi videokamere za varovanje proizvodnih lokacij ali objektov. 

Želimo vas seznaniti tudi: 

• z vašimi pravicami z zvezi z videonadzorom, ki se izvaja, 
• s tem, kdo je upravljavec v smislu zakonodaje o varstvu podatkov, in s kontaktnimi podatki 

zadevne pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali osebe, ki je odgovorna za varstvo 
podatkov. 

1. Načela 

Naslednja načela veljajo za videonadzor, ki ga izvaja družba BASF: 

a) Zakoniti interesi 

BASF izvaja videonadzor samo, če je to potrebno za zaščito naših zakonitih interesov. 
Zakoniti interesi družbe BASF se nanašajo na varovanje in nadzorovanje proizvodnih 
lokacij in objektov. 

Javnih območij in zasebnih prostorov (na primer prebivališča ali vrtovi) seveda ne 
nadziramo. 

b) Preglednost 

Če bo družba BASF izvajala videonadzor, bo o tem na primeren način obvestila 
zaposlene/obiskovalce (s piktogrami, simboli kamere itd.). Poleg tega bo pod vsako 
videokamero nameščeno obvestilo o tem, kje so na voljo trenutne »informacije o 
videonadzoru v družbi BASF«. 

c) Zasnova, ki je varna in varuje zasebnost 

Pri nabavi, namestitvi in upravljanju sistemov za videonadzor je družba BASF izredno 
pozorna na to, da je njihova zasnova varna (32. člen uredbe GDPR) in varuje zasebnost 
(25. člen uredbe GDPR). Nepotrebne funkcije (npr. obsežen nadzor s kupolasto kamero, 
zmožnost povečave) se po potrebi onemogočijo. 



d) Dokumentacija 

Družba BASF dokumentira vse sisteme videonadzora v skladu z zahtevami s področja 
varstva podatkov. Poleg namena videonadzora je v tej dokumentaciji običajno vključena 
tudi predstavitev nadzorovanega območja. 

e) Upravljavec 

Na splošno velja, da družba BASF uporablja videonadzor za varovanje in nadzorovanje 
lastnih proizvodnih lokacij in objektov. Za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov je 
upravljavec zadevnega sistema za videonadzor podjetje skupine BASF, ki namesti in 
upravlja sistem (»BASF«). Zadevno podjetje skupine je prav tako odgovorno za skladnost 
s temi načeli. 

2. Informacije v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu 
podatkov 

a) Upravljavec 

Za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov je upravljavec podjetje skupine BASF, ki 
namesti in upravlja sistem za videonadzor (»BASF«). 

Ime in kontaktni podatki zadevne pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali upravljavca 
so na voljo na spletni strani basf.com/datenschutz-eu. 

b) Pravna podlaga 

Pravna podlaga za videonadzor je člen 6(1)(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
Zakoniti interesi se nanašajo na varovanje in nadzorovanje proizvodnih lokacij in objektov 
za proizvodnjo kemikalij. Svojih osebnih podatkov nam v tem smislu niste dolžni razkriti, 
vendar vam lahko v nasprotnem primeru zavrnemo dostop do nadzorovanih proizvodnih 
lokacij ali objektov. 

c) Obdobje hrambe 

Podatke videonadzora bomo izbrisali takoj, ko jih ne bomo več potrebovali za doseganje 
namenov, za katere so bili pridobljeni (člen 17(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov). 
Brisanje se bo izvedlo najpozneje po 8 dneh, da se zagotovi zadosten čas za določitev 
potrebne zaščite videogradiva. Podatki se lahko hranijo dlje, če in kolikor je to določeno z 
zakonodajo. 



d) Kakšne pravice imate? 

Pravica do dostopa: pravica do informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih obdeluje 
upravljavec. 

Pravica do popravka: pravica do popravka vaših osebnih podatkov, če so nepravilni ali 
nepopolni. 

Pravica do izbrisa: na podlagi »pravice do pozabe« lahko zahtevate, da se vaši osebni 
podatki izbrišejo, razen če za njih velja obveznost hrambe. Za pravico do izbrisa obstajajo 
izjeme. Družba BASF lahko na primer še naprej obdeluje vaše osebne podatke, če je takšna 
obdelava nujna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali za uveljavitev in izvajanje 
pravnih zahtevkov ter obrambo pred njimi. 

Pravica do omejitve obdelave: ta pravica vključuje omejitev uporabe ali vrsto uporabe. 
Ta pravica je omejena na določene primere. Obstaja zlasti, če: (a) so podatki nepravilni; 
(b) je obdelava nezakonita in vi nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; (c) družba BASF 
podatkov ne potrebuje več, vendar pa jih potrebujete vi za uveljavitev in izvajanje pravnih 
zahtevkov ali obrambo pred njimi. Če je obdelava omejena, lahko družba BASF še naprej 
hrani podatke, vendar pa jih ne sme uporabljati. Družba BASF vodi seznam oseb, ki so 
uveljavile svojo pravico do omejitve obdelave, da zagotovi upoštevanje te omejitve. 

Pravica do prenosljivosti podatkov: ta pravica pomeni, da vam mora družba BASF 
osebne podatke posredovati (kjer je tehnično mogoče) v strukturirani, splošno uporabljani 
in strojno berljivi obliki za vaše lastne namene. 

Pravica do ugovora: obdelavi vaših osebnih podatkov lahko ugovarjate, če se obdelujejo 
na podlagi zakonitih interesov. 

To pravico lahko uveljavite brezplačno, vendar pa morate svojo identiteto dokazati na dva 
načina. Izvedli bomo vse razumne ukrepe v skladu z našimi pravnimi obveznostmi, da 
bomo vaše osebne podatke prenesli v naše datotečne sisteme ali da bomo popravili 
oziroma izbrisali te podatke. 

Če želite uveljaviti svojo pravico do vložitve pritožbe ali vložiti kateri koli drug zahtevek, 
se na nas obrnite prek e-pošte ali pa nam pošljite dopis. Potrudili se bomo, da vam 
odgovorimo v roku 30 dni. Kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali 
upravljavca lahko najdete na spletni strani basf.com/datenschutz-eu.  

Če prejmemo pritožbo, se bomo obrnili na osebo, ki jo je vložila, da nadaljujemo postopek. 
Če pritožbe ne moremo neposredno rešiti, bomo po potrebi sodelovali z organi oblasti, 
zlasti z organi za varstvo podatkov. 

Če niste zadovoljni z obravnavo vaše pritožbe glede vaših osebnih podatkov, lahko 
pritožbo posredujete pristojnemu organu za varstvo podatkov. 



e) Pristojen nadzorni organ 

S pritožbo se lahko obrnete tudi na nadzorni organ, zlasti v državi članici, v kateri je vaše 
prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve. Lahko se obrnete tudi na: 

državnega predstavnika za varstvo podatkov in informacijsko svobodo zvezne dežele 
Porenje - Pfalška (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-pošta:  poststelle@datenschutz.rlp.de   

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

