Oplysninger om
databeskyttelse for
besøgende
BASF tager databeskyttelsen seriøst. Disse
oplysninger beskriver de principper, der gælder, når
BASF modtager besøgende på sit websted.

kan BASF lagre sådanne oplysninger, hvis og i
det omfang forudset ved gældende lovgivning.
b.

Desuden vil vi gerne informere dig om:
•
•

eksistensen af dine rettigheder vedrørende
behandling af dine personlige data
Controlleren
i
henhold
til
databeskyttelseslovgivningen og, hvis det er
relevant, vores databeskyttelsesofficer

BASF behandler personoplysningerne under
afsnit 1 b i det omfang det er nødvendigt for at
opfylde den respektive kontrakt. Desuden kan
BASF gemme sådanne oplysninger om
databeskyttelse for Besøgende data, hvis og i
den udstrækning, der er fastsat i gældende love
(registrering).

3. Retlig grund
1. Databehandling
Når du besøger webstedet BASF eller en bygning, der
drives af BASF, faciliteter til kemisk produktion eller
andre lokaler i BASF ("Site") behandler BASF følgende
personoplysninger:
a.

b.

BASF behandler især dit navn, fødselsdato, de
personer, du besøger, dit pasnummer, dit
telefonnummer og antallet af dage, du besøger
os. Hvis det er relevant, skal du svare på
spørgsmål i en test om sikker adfærd på
webstedet; resultaterne af en sådan test bliver
gemt. BASF udsteder et identitetskort, som skal
bæres synligt på webstedet (fx et-dagers
identitetskort,
driveridentitetskort,
udskiftningsidentitetskort). tilfælde af chauffører
behandler BASF nummerpladen på det brugte
køretøj. Når du transporterer farligt gods, vil
BASF undersøge farligt gods og dokumentere
sådan undersøgelse.
Når du indtaster vores hjemmeside for at
opfylde en kontrakt med BASF, behandler BASF
det firma, du arbejder for, og andre nødvendige
personlige data for at opfylde en sådan kontrakt.

Retsgrundlaget for behandlingen er punkt (f) i artikel 6
(1), Generel databeskyttelsesforordning. De legitime
interesser bestemmes af formålene i afsnit 2. Du er fri
til at videregive sådanne personlige oplysninger. Uden
at levere sådanne data kan vi nægte adgangen til
webstedet.
4. Modtagere
I nogle tilfælde overfører vi de data, der er nævnt i
afsnit 1, til dataprocessorer baseret i Den Europæiske
Union med det formål, der er fastsat i afsnit 2. Sådanne
dataprocessorer behandler kun personoplysninger på
instruktioner fra os, og behandlingen foregår på vegne
af os. Vi har ikke til hensigt at overføre dine personlige
data til et tredjeland.
5. Hvordan beskytter vi dine personlige data?
BASF har gennemført tekniske og organisatoriske
foranstaltninger
for
at
sikre
et
passende
sikkerhedsniveau for at beskytte dine personlige data
mod utilsigtet eller ulovlig ændring, ødelæggelse, tab
eller
uautoriseret
offentliggørelse.
Sådanne
foranstaltninger vil løbende blive forbedret i takt med
den teknologiske udvikling.

2. Formål og omfanget af behandlingen
6. Hvilke rettigheder har du?
a.

Formålet med behandlingen under afsnit 1 a er
verifikationen
af
din
adgangstilladelse,
verificeringen af din overholdelse af omfanget af
sådan adgangstilladelse og beskyttelse og
sikkerhed af webstedet og de personer, der
arbejder på webstedet.
De personoplysninger, der er beskrevet i afsnit
1 a, vil blive opbevaret i det omfang, det er
nødvendigt for de ovennævnte formål. Desuden

Ret til adgang: retten til at få adgang til dine
oplysninger (hvis vi behandler det) og visse andre
oplysninger (som det der findes i denne
privatlivspolitik);
Ret til at rette: hvis din personlige er unøjagtig eller
ufuldstændig har du ret til at få dine personlige
oplysninger rettet;
Ret til sletning: dette er også kendt som 'retten til at
blive glemt' og giver dig simpelthen mulighed for at
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anmode om sletning eller fjernelse af dine oplysninger,
hvor der ikke er nogen tvingende grund til at fortsætte
med at bruge det. Dette er ikke en generel ret til
sletning; der er undtagelser. For eksempel har vi ret til
at fortsætte med at bruge dine personlige data, hvis
sådan brug er nødvendig for at overholde vores
juridiske forpligtelser eller for etablering, udøvelse eller
forsvar af juridiske krav.
Ret til at begrænse vores brug af dine oplysninger:
retten til at suspendere brugen af dine personlige
oplysninger eller begrænse måden, hvorpå vi kan
bruge den. Bemærk venligst, at denne ret er
begrænset i visse situationer og gælder i følgende
tilfælde: (a) unøjagtighed af data; (b) hvor vores
behandling er ulovlig og du ikke vil have dine
personlige oplysninger slettet; (c) vi behøver ikke
længere at bruge dataene til de formål, som vi
indsamlede det for, men du har brug for sådanne data
for et juridisk krav. Når behandlingen er begrænset,
kan vi stadig gemme dine oplysninger, men må ikke
bruge den yderligere. Vi holder lister over personer,
der har anmodet om begrænsning af brugen af deres
personlige oplysninger for at sikre, at begrænsningen
respekteres i fremtiden;
Ret til dataportabilitet: retten til at anmode om, at vi
flytter, kopierer eller overfører (hvis det er teknisk
muligt) dine personlige oplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæseligt format til eget
brug på tværs af forskellige tjenester;
Ret til indsigelse: retten til at gøre indsigelse mod
vores brug af dine personlige data, hvor en sådan brug
er baseret på det juridiske grundlag for legitime
interesser;
Ret til at blive informeret: du har ret til at blive
forsynet med klare, gennemsigtige og letforståelige
oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige
oplysninger; og
Ret til at inddrage samtykke: hvis du har givet dit
samtykke til alt, hvad vi gør med dine personlige
oplysninger, har du ret til at inddrage dit samtykke til
enhver tid (selv om du gør det, betyder det ikke, at alt,
hvad vi har gjort med dine personlige oplysninger med
dit samtykke til det punkt, er ulovligt).

levere, rette eller slette personlige oplysninger om dig
på vores filer.
For at foretage henvendelser eller udøve nogen af dine
rettigheder, der er angivet i denne privatlivspolitik
og/eller klage, bedes du kontakte os via e-mail eller
skrive til os, og vi vil bestræbe os på at svare inden for
30 dage. Navn og kontaktoplysninger for den
ansvarlige databeskyttelsesansvarlig og controller er
tilgængelige på basf.com/data-protection-eu.
Når vi modtager klager, kontakter vi den person, der
gjorde klagen til opfølgning. Vi arbejder sammen med
de relevante tilsynsmyndigheder, herunder lokale
databeskyttelsesmyndigheder, for at løse eventuelle
klager, som vi ikke kan løse direkte.
Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå enhver
klage, du foretager i forbindelse med dine personlige
oplysninger, håndteres af os, kan du henvise din klage
til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse.
7. Tilsynsmyndighed
Du har ret til at indgive en klage til en
tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har
sin sædvanlige bopæl, arbejdssted eller sted for den
påståede overtrædelse. Eller du kan kontakte:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz and die
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://wwvv.datenschutz.rip.de/de/generalstorage/footedueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail: poststelle@datenschutz.rip.de
8. Controller og Databeskyttelsesofficer
Controller i henhold til databeskyttelseslovgivningen
for behandlingen er den juridiske enhed af BASFGroup, der driver det pågældende Site ("BASF").
Navn og kontaktoplysninger for den ansvarlige
databeskyttelsesansvarlig og controller er tilgængelige
på basf.com/data-protection-eu.

Udøvelsen af disse rettigheder er gratis for dig, men
du skal bevise din identitet med 2 stykker af godkendt
identifikation. Vi vil bruge rimelige anstrengelser i
overensstemmelse med vores lovmæssige pligt til at
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