Adatvédelmi
tájékoztató látogatók
számára
A BASF kiemelt kérdésként kezeli a személyes adatok
védelmét. A tájékoztató bemutatja azokat az elveket,
amelyeket a BASF a Telephelyeire látogatók fogadása
során alkalmaz.

Az 1 a pontban leírt személyes adatokat a fent
említett célok megvalósításához szükséges
mértékben tároljuk. A BASF továbbá akkor tárol
ilyen adatokat, ha és amilyen mértékben azt
jogszabályok előírják.

Ezenkívül arról szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy
•
•

személyes adatai kezelésével kapcsolatban
milyen jogokkal rendelkezik
az adatvédelmi törvények értelmében vett
Adatkezelő és, ahol van ilyen, ki az Adatvédelmi
tisztviselő

1. Adatkezelés
Amikor Ön meglátogatja a BASF telephelyét vagy a
BASF által üzemeltetett épületet, vegyianyaggyártó
üzemeket vagy a BASF egyéb üzemi területeit
(„Telephely”), akkor a BASF a következő személyes
adatokat kezeli:
a.

A BASF különösen az Ön nevére, születési
idejére, az Ön által meglátogatott személyek
nevére, útlevélszámára, telefonszámára és az
Ön által a BASF-nél töltött időre (napok száma)
vonatkozó adatokat kezeli. Szükség esetén
Önnek válaszolnia kell a Telephelyen való
biztonságos viselkedés szabályairól szóló teszt
kérdéseire, amelynek eredményét tároljuk. A
BASF személyazonosító kártyát (pl. egy napos
belépésre jogosító személyazonosító kártyát,
gépjárművezetői
azonosítókártyát,
pótszemélyazonossági kártyát) bocsát ki, amelyet
a Telephelyen látható helyen kell viselni.
Gépjárművezetők esetében a BASF a használt
gépjármű rendszámának adatait is kezeli.
Veszélyes áruk szállításakor a BASF át fogja
vizsgálni a veszélyes árukat, és a vizsgálatról
dokumentációt készít.
Amennyiben a BASF vállalattal kötött szerződés
teljesítésének céljából látogat Telephelyünkre, a
BASF kezeli az Ön vállalatának adatait és a
szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb
személyes adatokat.

b.

A BASF az 1 b pontban leírt személyes adatokat
az adott szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben tárolja. A BASF továbbá akkor tárol
a látogatók adatainak kezeléséről szóló
Adatvédelmi tájékoztatót, ha és amilyen
mértékben
azt
jogszabályok
előírják
(nyilvántartás vezetése).

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját az EU Általános
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja képezi. Az adatkezelés jogszerűségét
megalapozó jogos érdekeket az Adatvédelmi
tájékoztató 2. pontja határozza meg. Önnek jogába áll
eldöntenie, hogy rendelkezésünkre bocsátja-e
személyes adatait. Az adatok rendelkezésre
bocsátásnak
hiányában
megtagadhatjuk
a
Telephelyre történő belépését.
4. Címzettek
Bizonyos esetekben az 1. pontban leírt adatokat az
Európai
Unióban
székhellyel
rendelkező
Adatfeldolgozóknak továbbítjuk a 2. pontban
meghatározott célokból. Ezek az Adatfeldolgozók
kizárólag a mi utasításaink alapján, a mi
megbízásunkból végzik a személyes adatok
kezelését. Személyes adatait nem kívánjuk harmadik
országba továbbítani.
5. Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait?

2. Az adatkezelés célja és mértéke

A BASF technikai és szervezési intézkedések által
biztosítja személyes adatai megfelelő szintű
biztonságát annak érdekében, hogy megakadályozza
a személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megváltoztatását, megsemmisítését, elvesztését,
vagy azok jogosulatlan közlését. Intézkedéseinket
folyamatosan a technológia fejlődéséhez igazítjuk.

a.

6. Ön milyen jogokkal rendelkezik?

b.

Az 1 a pontban leírt adatkezelés célja az Ön
belépési jogosultságának ellenőrzése, a
belépési
jogosultság
feltételeinek
való
megfelelésének ellenőrzése, valamint a
Telephely és a telephelyen dolgozó személyek
védelme és biztonságának biztosítása.
1 összesen 2

Hozzáférés joga: joga van ahhoz, hogy személyes
adataihoz (amennyiben személyes adatait kezeljük)
és bizonyos egyéb (pl. az Adatkezelési tájékoztatóban
foglalt) információkhoz hozzáférést kapjon;
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Helyesbítéshez való jog: amennyiben személyes
adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van
személyes adatainak helyesbítését kérni;
Törléshez való jog: más szóval „elfeledtetéshez való
jog”, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek joga
van személyes adatainak törlését vagy eltávolítását
kérnie, amennyiben az adatok további megőrzését
nem indokolják kényszerítő erejű okok. Ez nem jelent
a törlésre általánosan vonatkozó jogot; vannak
kivételek. Például jogunk van személyes adatainak
kezelését folytatni, amennyiben az adatkezelés jog
szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy jogi igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez,
illetve
védelméhez szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek
joga
van
személyes
adatai
kezelésének
felfüggesztését vagy az adatkezelés korlátozását
kérnie. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog
bizonyos helyzetekben csak részlegesen érvényes és
csak a következő esetekben érvényesíthető: (a) az
adatok pontatlansága; (b) az adatkezelés jogellenes,
és Ön ellenzi az adatok törlését; (c) már nincs
szükségünk a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli az adatokat jogi igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez. Amennyiben Ön korlátozza az
adatkezelést, abban az esetben mi továbbra is
tárolhatjuk adatait, de már nem használhatjuk fel
azokat. A személyes adataik használatának
korlátozását kérő felhasználókról nyilvántartást
vezetünk annak érdekében, hogy a jövőben is
biztosítsuk a korlátozás tiszteletben tartását;

kezeléséhez hozzájárulását adta, akkor Ön jogosult
arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja
(azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét).
A fenti jogok gyakorlása Ön számára díjmentes,
azonban személyazonosságát kétféle elfogadott
személyazonosságot igazoló dokumentummal kell
bizonyítania. Minden ésszerű intézkedést megteszünk
annak érdekében, hogy a személyes adatainak
kiadására, helyesbítésére és törlésére vonatkozó jogi
kötelezettségünknek eleget tegyünk.
Kérjük, hogy érdeklődés vagy az Adatvédelmi
szabályzatban foglalt jogainak gyakorlása és/vagy
panasz benyújtása céljából e-mailben vagy írásban
forduljon hozzánk. Ilyen esetben törekedni fogunk
arra, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszoljunk. Az illetékes adatvédelmi tisztviselő és az
adatkezelő neve és elérhetősége a basf.com/dataprotection-eu weboldalon található.
Panasz benyújtása esetén további ügyintézés céljából
felvesszük a kapcsolatot a panaszt benyújtó
személlyel. Amikor valamely panaszt nem tudunk
közvetlenül rendezni, abban az esetben bevonjuk a
megfelelő szabályozó hatóságokat, beleértve a helyi
adatvédelmi hatóságokat.
Amennyiben nem találja kielégítőnek a személyes
adatai kezelésével kapcsolatban benyújtott panasza
rendezésének módját, abban az esetben panaszt
nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti
hatóságnál.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult
arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat
céljainak megfelelően tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban történő áthelyezését,
átmásolását vagy egy másik adatkezelőnek történő
továbbítását (ha ez technikailag megvalósítható) kérje;

7. Felügyeleti hatóság

A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy
tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekeken
alapuló kezelése ellen;

A Rajna-vidék-Pfalz Tartományi Adatvédelemért és
Információszabadságért Felelős Tisztviselőhöz

Tájékoztatáshoz való jog: Önnek joga van ahhoz,
hogy
világos,
átlátható
és
közérthetően
megfogalmazott tájékoztatást kapjon arról, hogyan
kezeljük személyes adatait; és
Joga van visszavonnia az adatkezeléshez adott
hozzájárulását: amennyiben Ön személyes adatai
2 összesen 2

Ön jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt
tegyen, különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban. Vagy fordulhat a
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8. Az Adatkezelő és az Adatvédelmi Tisztviselő
Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Adatkezelő
a BASF-csoport adott Telephelyet üzemeltető jogi
személyiségű társasága („BASF”).
Az illetékes adatvédelmi tisztviselő és az adatkezelő
neve és elérhetősége a basf.com/data-protection-eu
weboldalon elérhető.
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