
 

Информация за 
посетители относно 
защитата на данните 

 
 

1 от 2  май 2018 г. 

BASF приема сериозно защитата на личните 
данни. Тази информация описва принципите, които 
се прилагат, когато BASF има посетители на свой 
Обект. 
 
Освен това бихме искали да Ви информираме за: 
 
• съществуването на Вашите права по 

отношение на обработката на Вашите лични 
данни 

• администратора по смисъла на законите за 
защита на данните, и ако е приложимо, 
нашия служител по защитата на личните 
данни 

 
1. Обработване на данни 
 
Когато посещавате обект на BASF или сграда под 
управлението на BASF, съоръжения за 
производство на химически продукти или други 
помещения на BASF („Обект“), BASF обработва 
следните лични данни: 
 
a. По-конкретно BASF обработва Вашето име, 

дата на раждане, лицата, които посещавате, 
номера на Вашия паспорт, Вашия телефонен 
номер и броя на дните, за които ни посещавате. 
В зависимост от обстоятелствата, трябва да 
отговорите на въпроси под формата на тест за 
безопасното поведение на Обекта; резултатите 
от този тест ще се съхраняват. BASF ще издаде 
идентификационна карта, която трябва да се 
носи така, че да се вижда на Обекта (например 
еднодневна идентификационна карта, 
шофьорска идентификационна карта, 
идентификационна карта на заместник). В 
случаите, когато става въпрос за шофьори, 
BASF обработва регистрационния номер на 
използваното превозно средство. Когато 
превозвате опасни стоки, BASF ще провери 
опасните стоки и ще документира тази 
проверка. 
 

b. Когато посещавате наш Обект в изпълнение на 
договор с BASF, BASF обработва фирмата, за 
която работите, както и други лични данни, 
необходими за изпълнението на този договор. 

 
2. Цел и степен на обработване 

 
a. Целта на обработването съгласно Раздел 1 а 

е удостоверяване на Вашето право на достъп, 

потвърждението на Вашето съответствие със 
степента на това право на достъп и защитата 
и сигурността на Обекта и на хората, 
работещи на него. 

 
Личните данни, описани в Раздел 1а, ще се 
съхраняват до степента, необходима за 
горепосочените цели. Освен това BASF може 
да съхранява тези данни ако и до степента, до 
която се предвижда в приложимото 
законодателство. 

 
b. BASF обработва личните данни съгласно 

Раздел 1б до степента, необходима за 
изпълнението на съответния договор. В 
допълнение към това, BASF може да 
съхранява тази информация за защитата на 
данните за данни на посетителите, ако и до 
степента, до която се предвижда в 
приложимото законодателство (водене на 
отчетност). 

 
3. Правно основание 

 
Правното основание за обработването е чл. 6, ал. 
(1), точка (е) от Общия регламент относно 
защитата на данните. Легитимните интереси се 
определят от целите съгласно Раздел 2. Вие имате 
свободата да разкривате тези лични данни. Ако не 
предоставите тези данни, ние можем да откажем 
достъп до Обекта. 
 
4. Получатели 

 
В някои случаи ние предаваме данните, упоменати 
в Раздел 1 на лица, обработващи данни, 
установени в Европейския съюз за целите, 
определени в Раздел 2. Тези лица, обработващи 
данни, обработват личните данни само по наши 
указания, като обработването се извършва от 
наше име. Не възнамеряваме да предаваме 
Вашите лични данни на трета държава. 
 
5. Как защитаваме Вашите лични данни? 

 
BASF внедри технически и организационни мерки 
за гарантиране на подходящо ниво на сигурност за 
защита на Вашите лични данни срещу случайна 
или неправомерна промяна, унищожаване, загуба 
или неразрешено разкриване. Тези мерки ще 
бъдат непрекъснато усъвършенствани в 
съответствие с технологичното развитие. 
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6. Какви права имате? 
 

Право на достъп: правото да получавате достъп 
до Вашата информация (ако я обработваме) и 
определена друга информация (като тази, 
предоставена в настоящата Декларация за 
поверителност); 
 
Право на коригиране: ако Вашите лични данни са 
неточни или непълни, Вие имате право да изискате 
корекция на Вашата лична информация; 
 
Право на изтриване: известно още като „правото 
да бъдеш забравен“, иначе казано, имате право да 
поискате изтриването или премахването на 
Вашата информация, когато няма непреодолима 
причина да продължаваме да я използваме. Това 
не е общо право на изтриване; има изключения. 
Например имаме право да продължим да 
използваме Вашите лични данни, ако това 
използване е необходимо за спазване на нашите 
правни задължения или за установяване, 
упражняване или защита на правни претенции. 
 
Право на ограничаване на използването от 
наша страна на Вашата информация: правото да 
прекратите използването от наша страна на 
Вашата лична информация или да ограничите 
начина, по който можем да я използваме. Моля, 
имайте предвид, че това право е ограничено в 
определени ситуации и се прилага в следните 
случаи: (a) при неточност на данните; (б) ако 
нашата обработка е незаконна и Вие не желаете 
изтриване на Вашата лична информация; (в) ако 
вече не се налага да използваме данните за 
целите, за които сме ги събрали, но Вие се 
нуждаете от тези данни за правна претенция. 
Когато обработването е ограничено, ние все пак 
можем да съхраняваме Вашата информация, но не 
можем да я използваме по-нататък. Ние 
поддържаме списъци с хора, които са поискали 
ограничаване на използването на личната им 
информация, за да се уверим, че ограничението се 
спазва в бъдеще; 
 
Право на преносимост на данните: правото да 
изискате да преместим, копираме или прехвърлим 
(когато е технически осъществимо), Вашата лична 
информация в структуриран, широко използван и 
пригоден за машинно четене формат за Ваши 
собствени цели в сферата на различни услуги; 
 

Право на възражение: правото на възражение 
срещу употребата от наша страна на Ваши лични 
данни, когато тази употреба се базира на правното 
основание на легитимните интереси; 
 
Право на информираност: имате правото да 
получавате ясна, прозрачна и лесноразбираема 
информация за начина, по който използваме 
Вашата лична информация; 
 
Право на оттегляне на съгласие: Ако сте дали 
съгласието си за всичко, което правим с Вашата 
лична информация, имате право да оттеглите 
Вашето съгласие по всяко време (въпреки че ако го 
направите, това не означава, че всичко, което сме 
направили с Вашата лична информация с Ваше 
съгласие до този момент, е незаконно). 
 
Упражняването на тези права е безплатно за Вас, 
но от Вас се изисква да докажете самоличността си 
с 2 одобрени идентификации. Ние ще положим 
разумни усилия съобразно нашето законово 
задължение да предоставяме, коригираме или 
изтриваме Ваши лични данни в нашите файлове. 
 
За да правите запитвания или да упражнявате 
някое от правата си, посочени в настоящата 
Декларация за поверителност, и/или да подадете 
жалба, моля, свържете се с нас, като ни изпратите 
имейл или ни пишете, а ние ще се постараем да 
отговорим в рамките на 30 дни. Името и данните за 
контакт на отговорния служител по защита на 
данните са налични на basf.com/data-protection-eu.  
 
Когато получим жалби, ще се свържем с лицето, 
подало жалбата, за последващи действия. Ние 
работим със съответните регулаторни органи, 
включително местните органи за защита на 
данните, за да намерим решение на всички жалби, 
които не можем да разрешим директно. 
 
Ако не сте доволни от начина, по който 
обработваме някоя подадена от Вас жалба, 
свързана с Вашата лична информация, тогава 
можете да отнесете жалбата си до съответния 
надзорен орган по защита на данните. 
 
7. Надзорен орган 

 
Вие имате право да подадете жалба до надзорния 
орган и по-конкретно в страната-членка, в която 
обичайно пребивавате, на местоработата или на 
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мястото на предполагаемото нарушение. Като 
алтернатива можете да се свържете с: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz and die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
 
Hintere Bleiche 34  
55116 Mainz 
 
https://wwvv.datenschutz.rip.de/de/general-
storage/footedueber-den-lfdi/kontakt/  
 
Имейл: poststelle@datenschutz.rip.de  
 
8. Администратор и Служител по защита на 

данните 
 

Администратор по смисъла на законите за защита 
на данните по отношение на обработването, е 
юридическото лице на BASF-Group, което работи 
на съответния Обект ("BASF"). 
 
Името и данните за контакт на отговорния 
служител по защита на данните са налични на 
basf.com/data-protection-eu.  
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