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Η BASF παίρνει την προστασία δεδομένων σοβαρά. 
Αυτές οι πληροφορίες περιγράφουν τις αρχές που 
ισχύουν όταν η BASF δέχεται επισκέπτες στους 
Χώρους της. 
 
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά 
με τα εξής: 
 
• τα δικαιώματά σας αναφορικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 
χαρακτήρα 

• τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την έννοια της 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και, 
κατά περίπτωση, τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων μας 

 
1. Επεξεργασία δεδομένων 
 
Όταν επισκέπτεστε τους χώρους της BASF ή ένα κτίριο 
το οποίο εκμεταλλεύεται η BASF, μονάδες χημικής 
παραγωγής ή άλλες εγκαταστάσεις της BASF 
(«Χώροι»), η BASF επεξεργάζεται τα ακόλουθα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 
 

a. Η BASF επεξεργάζεται συγκεκριμένα το όνομά 
σας, την ημερομηνία γέννησής σας, τα άτομα 
που επισκέπτεστε, τον αριθμό διαβατηρίου σας, 
τον τηλεφωνικό αριθμό σας και τον αριθμό των 
ημερών που μας επισκέπτεστε. Κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις ενός τεστ σχετικά με την ασφαλή 
συμπεριφορά στους Χώρους· τα αποτελέσματα 
του εν λόγω τεστ θα αποθηκεύονται. H BASF θα 
εκδίδει ταυτότητα που πρέπει να φοράτε ώστε 
να είναι ορατή όταν βρίσκεστε στους Χώρους 
(π.χ. ταυτότητα μίας ημέρας, ταυτότητα οδηγού, 
ταυτότητα αντικατάστασης). Στην περίπτωση 
των οδηγών, η BASF επεξεργάζεται την 
πινακίδα του οχήματος που χρησιμοποιείται. 
Όταν μεταφέρετε επικίνδυνα αγαθά, η BASF θα 
εξετάζει τα επικίνδυνα αγαθά και θα καταγράφει 
την εν λόγω εξέταση. 
 

b. Όταν εισέρχεστε στους Χώρους μας για την 
εκπλήρωση μιας σύμβασης με την BASF, η 
BASF επεξεργάζεται την εταιρεία για την οποία 
δουλεύετε καθώς και άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για 
την εκπλήρωση μιας τέτοιας σύμβασης. 

 
2. Σκοπός και βαθμός της επεξεργασίας 

 
a. Ο σκοπός της επεξεργασίας στο πλαίσιο της 

Ενότητας 1 α είναι η επαλήθευση της 

εξουσιοδότησης πρόσβασης που έχετε, η 
επαλήθευση της συμμόρφωσής σας με τον 
βαθμό της πρόσβασης που σας παρέχει μια 
τέτοια εξουσιοδότηση, καθώς και η προστασία 
και ασφάλεια των Χώρων και των ατόμων που 
εργάζονται στους Χώρους. 

 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιγράφονται στην Ενότητα 1 α θα 
αποθηκεύονται στο μέτρο που απαιτείται για 
τους προαναφερθέντες σκοπούς. Ακόμη, η 
BASF ενδέχεται να αποθηκεύσει τα εν λόγω 
δεδομένα εάν και στο βαθμό που προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
b. Η BASF επεξεργάζεται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
Ενότητας 1 β στο μέτρο που απαιτείται για την 
εκπλήρωση της εκάστοτε σύμβασης. Επιπλέον, 
η BASF ενδέχεται να αποθηκεύσει τα εν λόγω 
δεδομένα Πληροφοριών σχετικά με την 
Προστασία Δεδομένων για Επισκέπτες εάν και 
στο βαθμό που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία (διατήρηση αρχείων). 

 
3. Νομική βάση 

 
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το σημείο (στ) 
του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων. Τα έννομα συμφέροντα 
καθορίζονται από τους σκοπούς στο πλαίσιο της 
Ενότητας 2. Είστε ελεύθεροι να κοινοποιήσετε τα εν 
λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε 
περίπτωση που δεν παρέχετε τα εν λόγω δεδομένα, 
μπορούμε να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στους 
Χώρους. 
 
4. Παραλήπτες 

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαβιβάζουμε τα δεδομένα 
που αναφέρονται στην Ενότητα 1 σε εκτελούντες την 
επεξεργασία που έχουν την έδρα τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σκοπούς που ορίζονται 
στην Ενότητα 2. Οι εκτελούντες την επεξεργασία 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνο με δική μας εντολή και η επεξεργασία εκτελείται 
εκ μέρους μας. Δεν έχουμε σκοπό να διαβιβάσουμε τα 
δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες 
χώρες. 
 



 

Πληροφορίες σχετικά με 
την προστασία δεδομένων 
για Επισκέπτες 

 

2 από 2  Μάιος 2018 

5. Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα δεδομένα 
σας προσωπικού χαρακτήρα; 

 
Η BASF εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσει ένα ενδεδειγμένο επίπεδο 
ασφαλείας για να προστατεύσει τα δεδομένα σας 
προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή παράνομης 
μεταβολής, καταστροφής, απώλειας ή μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης. Τα μέτρα αυτά θα 
βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις. 
 
6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

 
Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας (εάν 
υφίστανται επεξεργασία από εμάς), και σε κάποιες 
άλλες πληροφορίες (όπως αυτές που παρέχονται στην 
παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων), 
 
Δικαίωμα διόρθωσης: εάν οι προσωπικές σας 
πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το 
δικαίωμα να τις διορθώσετε 
 
Δικαίωμα διαγραφής: γνωστό και ως «δικαίωμα στη 
λήθη», με απλά λόγια, σάς δίνει τη δυνατότητα να 
ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των 
πληροφοριών σας όταν δεν υφίσταται εκ μέρους μας 
επιτακτικός λόγος για να τις διατηρούμε. Δεν πρόκειται 
για γενικό δικαίωμα διαγραφής, υπάρχουν εξαιρέσεις. 
Για παράδειγμα, διατηρούμε το δικαίωμα να 
συνεχίσουμε τη χρήση των δεδομένων σας 
προσωπικού χαρακτήρα, εάν αυτή η χρήση είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές 
υποχρεώσεις μας ή για την τεκμηρίωση, άσκηση ή 
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
 
Δικαίωμα περιορισμού της εκ μέρους μας χρήσης 
των πληροφοριών σας: έχετε το δικαίωμα να 
αναστείλετε τη χρήση των προσωπικών σας 
πληροφοριών ή να περιορίσετε τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Σημειώστε 
ότι αυτό το δικαίωμα περιορίζεται σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και ισχύει στα εξής: (α) σε περίπτωση 
ανακρίβειας των δεδομένων, (β) σε περιπτώσεις όπου 
η υφιστάμενη επεξεργασία είναι παράνομη και δεν 
επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας 
πληροφοριών, (γ) εάν δεν μας είναι πλέον απαραίτητη 
η χρήση των δεδομένων για τους σκοπούς τους 
οποίους τα συλλέξαμε, αλλά εσείς χρειάζεστε τα εν 
λόγω δεδομένα για νομική αξίωση. Όταν η 
επεξεργασία υπόκειται σε περιορισμό, μπορούμε 
ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά 

να μην τις χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω. Τηρούμε 
λίστες ατόμων που ζήτησαν τον περιορισμό της 
χρήσης των προσωπικών τους πληροφοριών, ώστε να 
είμαστε σίγουροι ότι θα τηρείται ο περιορισμός και στο 
μέλλον. 
 
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: έχετε το 
δικαίωμα να ζητήσετε να μετακινήσουμε, να 
αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε (όπου αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό) τις προσωπικές σας πληροφορίες σε 
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο 
από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο, για δικό 
σας σκοπό σε διάφορες υπηρεσίες, 
 
Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα εναντίωσης στην 
εκ μέρους μας χρήση των δεδομένων σας 
προσωπικού χαρακτήρα όταν η εν λόγω χρήση 
στηρίζεται στη νομική βάση των έννομων 
συμφερόντων, 
 
Δικαίωμα ενημέρωσης: έχετε το δικαίωμα να 
λαμβάνετε σαφείς, ξεκάθαρες και ευνόητες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης εκ μέρους 
μας των προσωπικών σας πληροφοριών, και 
 
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: εάν δώσατε 
τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε χρήση των 
προσωπικών σας πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα να 
την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή (ωστόσο, αν το 
πράξετε, αυτό δεν συνεπάγεται ότι όποια χρήση των 
προσωπικών σας πληροφοριών με τη συγκατάθεσή 
σας, μέχρι εκείνο το σημείο, υπήρξε παράνομη). 
 
Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εκ μέρους σας 
γίνεται χωρίς κόστος, θα σας ζητηθεί, ωστόσο, να 
πιστοποιήσετε ποιος-α είστε παρέχοντας 2 
εγκεκριμένα αποδεικτικά ταυτότητας. Θα καταβάλουμε 
κάθε εύλογη προσπάθεια σύμφωνα με τη νόμιμη 
υποχρέωσή μας να παρέχουμε, να διορθώνουμε ή να 
διαγράφουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς στα 
αρχεία μας. 
 
Για ερωτήσεις ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, 
όπως ορίζονται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, και/ή να υποβάλετε 
καταγγελία επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή 
γράψτε μας και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 
εντός 30 ημερών. Το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 
και του υπεύθυνου επεξεργασίας διατίθενται στο 
basf.com/data-protection-eu.  
 
Όταν λάβουμε καταγγελία, θα επικοινωνήσουμε με το 
άτομο που την υπέβαλε για να δώσουμε συνέχεια. 
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Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών 
προστασίας δεδομένων, προκειμένου να επιλύσουμε 
κάθε καταγγελία που δεν μπορούμε να επιλύσουμε 
απευθείας με τον καταγγέλλοντα. 
 
Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από τον 
τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την καταγγελία 
που υποβάλλατε σχετικά με τις προσωπικές σας 
πληροφορίες, τότε μπορείτε να απευθύνετε την 
καταγγελία σας στην αρμόδια εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων. 
 
7. Εποπτική αρχή 

 
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε 
εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος όπου έχετε τη 
συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον 
τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Ή μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz and die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Αρμόδιος 
επίτροπος για την προστασία των δεδομένων και την 
ελευθερία πληροφόρησης της Rheinland-Pfalz) 
 
Hintere Bleiche 34  
55116 Mainz 
 
https://wwvv.datenschutz.rip.de/de/general-
storage/footedueber-den-lfdi/kontakt/  
 
E-mail: poststelle@datenschutz.rip.de  
 
8. Υπεύθυνος επεξεργασίας και υπεύθυνος 

προστασίας δεδομένων 
 

Ο όρος «υπεύθυνος επεξεργασίας» με την έννοια που 
αποδίδει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για 
την επεξεργασία αφορά τη νομική οντότητα του ομίλου 
BASF που διαχειρίζεται κάθε Χώρο («BASF»). 
 
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου 
προστασίας δεδομένων και του υπεύθυνου 
επεξεργασίας διατίθενται στην ιστοσελίδα 
basf.com/data-protection-eu.  
 

mailto:poststelle@datenschutz.rip.de

