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BASF ottaa tietosuojan vakavasti. Tämä tieto kuvailee 
periaatteita, joita sovelletaan, kun BASF vastaanottaa 
sivulleen kävijöitä. 
 
Lisäksi haluamme tiedottaa sinulle:  
 
• sinun oikeuksiesi olemassaolosta liittyen sinun 

henkilötietojesi käsittelyyn 
• Rekisterinpitäjästä tietosuojalakien merkityksessä 

ja, sikäli, kuin se on sovellettavissa, meidän 
tietosuojavastaavastamme. 

 
1. Tiedon käsittely 
 
Kun käyt BASFin sivuilla tai BASFin hallinnoimassa 
rakennuksessa, kemiallisen tuotannon tiloissa tai 
muissa BASFin tiloissa ("sijainnissa"), BASF käsittelee 
seuraavat henkilötiedot: 
 
a. BASF käsittelee etenkin nimesi, 

syntymäpäiväsi, ihmiset, joiden luona käyt, 
sinun passinumerosi, sinun puhelinnumerosi ja 
määrän päiviä, jotka vierailet meillä. 
Tarvittaessa sinun tulee vastata testissä 
kysymyksiin turvallisesta käytöksestä 
Sijainnissa; kyseisen testin tulokset säilytetään. 
BASF antaa sinulle henkilökortin, jota tulee 
käyttää Sijainnissa näkyvästi (esim. yhden 
päivän henkilökortti, ajajan henkilökortti, 
korvaava henkilökortti). BASF käsittelee ajajien 
käyttämän ajoneuvon numerolaatan. Kun 
kuljetat vaarallisia tavaroita, BASF tutkii 
vaaralliset tavarat ja dokumentoi tämän 
tutkinnan. 
 

b. Kun tulet Sijaintiimme täyttämään sopimuksen 
BASFin kanssa, BASF käsittelee tiedot 
yrityksestä, jossa työskentelet, ja muita 
kyseisen sopimuksen tekemiseen vaadittuja 
henkilötietoja.  

 
2. Käsittelyn tarkoitus ja laajuus 

 
a. Käsittelyn tarkoitus Kappaleen 1 alla on sinun 

pääsyvaltuutesi varmistaminen, sinun 
suostumuksesi varmistaminen tämän 
pääsyvaltuuden laajuuden suhteen, Sijainnin 
suojaaminen ja Sijainnissa työskentelevien 
ihmisten turvallisuus. 

 
Kappaleen 1 alla kuvaillut henkilötiedot 
säilytetään siinä määrin, kuin se on 
välttämätöntä edellä mainuttuja tarkoituksia 
varten.  Lisäksi BASF saattaa säilyttää näitä 

tietoja jos, ja siinä määrin kuin, sovellettavat lait 
määräävät.  

 
b. BASF käsittelee henkilötiedot Kappaleen 1 b 

alla määritellyllä laajuudella toteuttaakseen 
vastaavaa sopimusta. Lisäksi BASF saattaa 
säilyttää näitä tietosuojatietoja kävijöiden 
tiedoista jos ja siinä määrin kuin sovellettavat lait 
määräävät. 

 
3. Oikeudellinen peruste 

 
Käsittelyn oikeudellinen peruste on kohta (f) artiklassa 
6 (1) yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Oikeutetut 
intressit määräytyvät tarkoitusten perusteella, jotka 
ovat osassa 2. Voit vapaasti julkaista tällaisia 
henkilötietoja. Jos et anna näitä tietoja, voimme kieltää 
sinulta pääsyn Sijaintiin.  
 
4. Vastaanottajat 

 
Joissakin tapauksissa me välitämme osassa 1 mainitut 
tiedot Euroopan Unionissa toimiville 
Tiedonkäsittelijöille osan 2 määrittelemiä tarkoituksia 
varten. Kyseiset tiedonkäsittelijät käsittelevät 
henkilötietoja vain meidän ohjeistuksesta, ja käsittely 
suoritetaan meidän puolestamme. Meillä ei ole 
tarkoituksena siirtää sinun tietojasi kolmanteen 
maahan.  
 
5. Miten suojaamme sinun henkilötietojasi? 

 
BASF on ottanut käyttöön teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä varmistaakseen asianmukaisen 
turvallisuustason suojatakseen sinun henkilötietojasi 
tahattomilta tai laittomilta muutoksilta, tuhoutumiselta, 
häviämiseltä tai luvattomalta paljastamiselta. Näitä 
toimenpiteitä parannetaan jatkuvasti teknisen 
kehityksen mukana. 
 
6. Mitä oikeudet sinulla on? 

 
Oikeus pääsyyn: oikeus saada pääsy tietoihisi (jos 
me käsittelemme niitä), ja tiettyihin muihin tietoihin 
(kuten tämän yksityisyyskäytännön antamiin); 
 
Oikeus korjata: jos henkilötietosi ovat epätarkat tai 
puutteelliset, sinulla on oikeus henkilötietojesi 
oikaisuun; 
 
Poisto-oikeus: tämä tunnetaan myös 'oikeutena tulla 
unohdetuksi' ja, yksinkertaisesti sanottuna, se antaa 
sinulle mahdollisuuden pyytää tietojesi mitätöintiä tai 
poistoa, jos meillä ei ole pakottavaa syytä jatkaa niiden 
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käyttöä. Tämä ei ole yleinen poisto-oikeus; on 
olemassa poikkeuksia. Esimerkiksi, meillä on oikeus 
jatkaa sinun henkilötietojesi käyttöä, jos kyseinen 
käyttö on välttämätöntä meidän oikeudellisten 
velvollisuuksiemme noudattamiseksi tai oikeudellisten 
vaatimusten laatimiseksi, toimeenpanemiseksi tai 
puolustamiseksi. 
 
Oikeus rajoittaa meidän harjoittamaa sinun 
tietojesi käyttöä: oikeus keskeyttää henkilökohtaisten 
tietojesi käyttö tai rajoittaa tapaa, jolla me voimme 
käyttää sitä.  Huomaa, että tämä oikeus on rajoitettu 
tietyissä tilanteissa, ja sitä sovelletaan seuraavissa 
tapauksissa: (a) tietojen epätarkkuus; (b) mikäli 
käsittelymme on laitonta, etkä halua, että sinun 
henkilötietosi poistetaan; (c) meidän ei enää tarvitse 
käyttää tietoja niihin tarkoituksiin, joita varten ne 
olemme keränneet, mutta sinä tarvitset näitä tietoja 
oikeudelliseen vaatimukseen. Kun käsittely on 
rajoitettu, me voimme edelleen tallentaa sinun tietojasi, 
mutta emme voi enää käyttää niitä. Pidämme listoja 
ihmisistä, jotka ovat pyytäneet heidän 
henkilötietojensa käytön rajoittamista 
varmistaaksemme, että rajoitusta kunnioitetaan 
tulevaisuudessa; 
 
Oikeus tietojen siirrettävyyteen: oikeus pyytää, että 
me liikutamme, kopioimme tai siirrämme (mikäli 
teknisesti mahdollista) sinun henkilökohtaiset tietosi 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa 
formaatissa sinun omiin tarkoituksiisi eri palveluihin; 
 
Vastustamisoikeus: Vastustamisoikeus siihen, että 
käytämme sinun henkilötietojasi silloin, kun tämä 
käyttö pohjautuu oikeutettujen intressien 
oikeudelliselle perusteelle; 
 
Oikeus tietoon: sinulla on oikeus saada selkeät, 
läpinäkyvät ja ymmärrettävät tiedot siitä, miten me 
käytämme sinun henkilötietojasi; ja 
 
Oikeus peruuttaa suostumuksesi: Jos olet antanut 
suostumuksesi mihin tahansa siitä, mitä me teemme 
sinun henkilötiedoillasi, sinulla on oikeus peruuttaa 
suostumuksesi milloin tahansa (tosin jos teet niin, se 
ei tarkoita, että asiat, joita olemme tehneet sinun 
henkilötiedoillasi sinun suostumuksellasi siihen 
ajankohtaan mennessä olisi laitonta).  
 
Näiden oikeuksien harjoittaminen on sinulle ilmaista, 
mutta sinun on todistettava identiteettisi kahdella 
hyväksytyllä tunnistuskappaleella. Teemme 
kohtuullisia ponnistuksia, jotka ovat yhteneväisiä 
meidän laillisen velvoitteen kanssa toimittaa, korjata tai 

poistaa henkilötietoja sinusta meidän 
tiedostoistamme. 
 
Tehdäksesi kyselyitä tai käyttääksesi mitä tahansa 
tässä yksityisyyskäytännössä määriteltyjä oikeuksiasi 
ja/tai jättääksesi valituksen, ota yhteyttä meihin 
sähköpostilla tai kirjoita meille, niin me pyrimme 
vastaamaan 30 päivän kuluessa. Vastuussa olevan 
tietosuojavastaavan ja rekisterinpitäjän nimi ja 
yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa 
basf.com/data-protection-eu.  
 
Kun saamme valituksia, otamme valituksen 
tehneeseen henkilöön yhteyttä jatkaakseemme asiaa. 
Työskentelemme asianmukaisten 
sääntelyviranomaisten kanssa, mukaanlukien 
paikalliset tietosuojaviranomaiset, ratkaistaksemme 
valitukset, joita emme kykene ratkaisemaan suoraan.  
 
Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla tekemääsi 
henkilötietoihisi liittyvää valitusta käsitellään meidän 
toimesta, voit esittää valituksesi asianmukaiselle 
tietosuojavalvontaviranomaiselle. 
 
7. Valvontaviranomainen 

 
Sinulla on oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle, 
etenkin siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakituinen 
asuinpaikka, työpaikka tai väite rikkomuksesta. Tai voit 
ottaa yhteyttä: 
 
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/  
 
Sähköposti: poststelle@datenschutz.rip.de  
 
8. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

 
Rekisterinpitäjä on käsittelyä varten olevien 
tietosuojalakien merkityksessä BASF-Groupin 
oikeushenkilö, joka hallinnoi vastaavaa Sijaintia 
("BASF"). 
 
Vastuussa olevan tietosuojavastaavan ja 
rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot ovat saatavilla 
osoitteessa basf.com/data-protection-eu.  
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