
Information om videoövervakning hos BASF 
Skydd av personuppgifter är viktigt för BASF. För BASF betyder det en hög grad av insyn. Vi vill 
därför upplysa dig om de principer vi använder oss av när BASF:s videokameror används för att 
skydda produktionsanläggningar eller egendomar. 

Vi vill även upplysa dig om 

• vilka rättigheter du har i förhållande till den videoövervakning som görs samt 
• vem som är personuppgiftsansvarig i förhållande till dataskyddslagen, samt 

kontaktuppgifter för respektive dataskyddsombud eller den part som har ansvar för 
dataskydd. 

1. Principer 

Följande prinipcer tillämpas för den videoövervakning som görs av BASF: 

a) Legitimt intresse 

BASF utför videoövervakningen endast om det är nödvändigt för att skydda våra legitima 
intressen. BASF:s legitima intressen består av att säkra och övervka 
produktionsanläggningar och egendomar. 

Offentliga områden och privata områden (såsom egendomar eller trädgårdar) kommer 
naturligtvis inte att övervakas. 

b) Insyn 

Om BASF utför videoövervakning kommer anställda och besökare att underättas om 
sådan övervakning på lämpligt sätt (via piktogram, kamerasymboler, etc.). Dessutom finns 
det under alla videokameror ett anslag som upplyser om var aktuell ”information om 
videoöverakning hos BASF” finns tillgänglig. 

c) Säker och sekretessvänlig utformning 

Vid uppköp, installation och drift av vårt videoövervakningssystem är BASF noga med en 
säker (Art. 32 GDPR) och sekretessvänlig (Art. 25 GDPR) utformning. Onödiga funktioner 
(som t.ex. omfattande övervakning via kupolkameror, zoom-funktion) inaktiveras utifrån 
behov. 



d) Dokumentation 

BASF dokumenterar alla videoövervakningssystem i enlighet med kraven för 
datasekretess. Bortsett från videoövervakningssyften så omfattar denna dokumentation 
normalt en presentation av det övervakade området.. 

e) Personuppgiftsansvarig 

Som en generell princip använder BASF videoövervakningssystem för att säkra och 
övervaka sina egna produktionsanläggningar och egendomar. Med hänsyn till den 
allmänna uppgiftsskyddsförordningen är det den personuppgiftsansvarige för 
videoövervakningssystemet i BASF-gruppens företag som installerar och driver systemet 
(”BASF”). Respektive gruppföretag har även ansvar för att uppfylla dessa principer. 

2. Information under artikel 13 i den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) 

a) Personuppgiftsansvarig 

Med hänsyn till den allmänna uppgiftsskyddsförordningen är det den 
personuppgiftsansvarige som är det BASF-gruppföretag som installerar och driver 
systemet (”BASF”). 

Namn och kontaktuppgifter till dataskyddsombud eller personuppgiftsansvarig finns 
tillgängligt på basf.com/datenschutz-eu. 

b) Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för videoövervakning är artiklel 6 (1) (1) (f) i den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen. Det legitima intresset består av att säkra och övervaka 
produktionsanläggningar och egendomar för kemikalieproduktion. Du har inte skyldighet 
att ge oss personuppgifter men du kan nekas inträde till övervakade 
produktionsanläggningar och egendomar om du inte gör det. 

c) Lagringsperiod 

Uppgifter från videoövervakning tas bort utan onödigt dröjsmål om de inte längre behövs 
för att uppfylla syftet för vilket de samlades in (art. 17 (1) (a) i den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen). För att säkerställa lämplig tid för att avgöra om det är 
nödvändigt att spara videoinspelningarna kommer radering ske senast efter 8 dagar. 
Uppgifterna kan lagras längre än detta om och såtillvida det är i enlighet med lagen. 



d) Vilka rättigheter har du? 

Rättighet till tillgång: rättighet till information om dina personuppgifter som behandlas 
av den personuppgiftsansvarige. 

Rätt till korrigering: du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga 
eller ofullständiga. 

Rätt till borttagning: baserat på ”rätten att glömmas bort” kan du begära att dina 
personuppgifter tas bort om det inte finns ett krav på bevarande. Rätten till borttagande är 
inte utan undantag. BASF kan till exempel fortsätta att behandla dina personuppgifter om 
sådan behandling är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller för att hävda, 
utföra eller försvara mot rättsanspråk. 

Rätt till begränsad behandling: denna rättighet omfattar begräsning av användning eller 
typ av användning. Denna rättighet är begränsad till vissa omständigheter. Den existerar 
speciellt om: a) uppgifterna är felaktiga, b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig 
radering av personuppgifterna, c) BASF behöver inte längre uppgifterna men du behöver 
dem för att hävda, utföra eller försvara dig mot rättsanspråk. Om behandlingen är 
begränsad kan BASF fortsätta lagra uppgifterna men får inte använda dem. BASF har en 
förteckning över personer som har utövat sin rätt att begränsa behandling för att säkra att 
begränsningen efterlevs. 

Rätt till dataportabilitet: Denna rätt innebär att BASF måste tillhandahålla dig dina 
personuppgifter (om tekniskt möjligt) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 
format för dina egna syften.  

Rätt till att göra invändningar: Du kan invända mot behandlingen av dina 
personuppgifter om de behandlas baserat på legitima intressen. 

Denna rättighet kan utövas utan kostnad. Du måste dock bevisa din identitet på två sätt. 
Vi kommer att göra rimliga ansträngningar i enlighet med våra juridiska skyldigheter för 
att överföra dina personuppgifter till våra lagringssystem eller att korrigera eller radera 
dessa uppgifter. 

För att utöva din rätt att inge ett klagomål eller skicka in andra frågor ska du kontakta oss 
via e-post eller post. Vi försöker svara inom 30 dagar. Kontaktuppgifter för behörigt 
dataskyddsombud eller personuppgiftsansvarig finns på basf.com/datenschutz-eu.  

När vi får klagomål kontaktar vi personen som skickat in klagomålet för uppföljning. Om 
vi inte kan lösa ett klagomål direkt kommer vi att samarbeta med nödvändiga myndigheter, 
särskilt dataskyddsmyndigheter. 

Om du är missnöjd med behandlingen av ditt klagomål avseende dina personuppgifter kan 
du inge klagomål direkt till behörig dataskyddsmyndighet. 



e) Behörigt dataskyddsombud 

Du kan kontakta en tillsynsmyndighet för ett klagomål, särskilt i den medlemsstat där du 
bor, för din arbetsplats eller för platsen för det påstådda brottet. Du kan även kontakta: 

Det statliga ombudet för dataskydd och informationsfrihet för 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

