
 

Informatie in verband met 
gegevensbescherming voor 
bezoekers 

 

1 van 2  mei 2018 

BASF neemt gegevensbescherming serieus. Deze 
informatie beschrijft de beginselen die van toepassing 
zijn wanneer BASF bezoekers krijgt op zijn site. 
 
Verder willen we u informeren over: 
 
• het bestaan van uw rechten inzake de verwerking 

van uw persoonsgegevens 
• de beheerder in de zin van wetten op 

gegevensbescherming en, waar van toepassing, 
onze functionaris voor gegevensbescherming 

 
1. Gegevensverwerking 
Wanneer u de website van BASF bezoekt of een 
gebouw geëxploiteerd door BASF, fabrieken voor 
chemische producten of andere gebouwen van BASF 
("Site"), verwerkt BASF de volgende 
persoonsgegevens: 
 
a. BASF verwerkt in het bijzonder uw naam, 

geboortedatum, de personen die u bezoekt, uw 
paspoortnummer, uw telefoonnummer en het 
aantal dagen dat u ons bezoekt. Wanneer dit van 
toepassing is, moet u op de site vragen 
beantwoorden in een test over veilig gedrag; de 
resultaten van een dergelijke test zullen worden 
opgeslagen. BASF zal een identiteitskaart 
uitgeven die zichtbaar gedragen dient te worden 
op de site (bv. identiteitskaart voor één dag, 
identiteitskaart chauffeur, vervanging 
identiteitskaart). In geval van de chauffeurs, 
verwerkt BASF de nummerplaat van het gebruikte 
voertuig. Wanneer u gevaarlijke goederen 
vervoert, zal BASF de gevaarlijke goederen 
onderzoeken en dit onderzoek documenteren. 
 

b. Wanneer u op de site komt om een contract uit te 
voeren voor BASF, verwerkt BASF het bedrijf 
waar u voor werkt en andere noodzakelijke 
persoonsgegevens om een dergelijk contract uit 
te voeren. 

 
2. Doeleinde en omvang van de verwerking 
a. Het doeleinde van de verwerking onder Sectie 1 

a is de verificatie van uw toegangsbevoegdheid, 
de verificatie van uw naleving van de omvang van 
dergelijke toegangsbevoegdheid en de 
bescherming en beveiliging van de site en de 
mensen die op de site werken. 

 
De persoonsgegevens beschreven onder Sectie 
1 a zullen worden opgeslagen in de mate waarin 
dit noodzakelijk is voor de hiervoor vermelde 

doeleinden. Verder kan BASF dergelijke 
gegevens opslaan indien en voor zover dit is 
voorzien door de toepasselijke wetten. 

 
b. BASF verwerkt de persoonsgegevens onder 

Sectie 1 b in de mate waarin dit noodzakelijk is 
om het desbetreffende contract uit te voeren. 
Verder kan BASF dergelijke informatie opslaan 
op gegevensbescherming voor 
bezoekersgegevens indien en voor zover dit is 
voorzien door de toepasselijke wetten (bewaren). 

 
3. Rechtsgrond 
De rechtgrond voor de verwerking is punt (f) van artikel 
6 (1) Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
De rechtmatige belangen worden bepaald door de 
doeleinden onder Sectie 2. U bepaalt zelf of u 
dergelijke persoonsgegevens vrijgeeft. Als u dergelijke 
gegevens niet vrijgeeft, kunnen we de toegang tot de 
site weigeren. 
 
4. Ontvangers 
In sommige gevallen sturen we de gegevens vermeld 
in sectie 1 naar gegevensverwerkers die gevestigd zijn 
in de Europese Unie voor de doeleinden die 
vastgelegd zijn in sectie 2. Zulke gegevensverwerkers 
verwerken persoonsgegevens alleen na instructies 
van ons en de verwerking wordt uitgevoerd ten 
behoeve van ons. Het is niet onze bedoeling om uw 
persoonsgegevens over te brengen naar een extern 
land. 
 
5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 
BASF heeft technische en organisatorische 
maatregelen ingevoerd om te zorgen voor een gepast 
niveau van beveiliging om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige 
wijziging, vernietiging, verlies of niet-gemachtigde 
ontsluiting. Zulke maatregelen zullen voortdurend 
worden uitgebreid in lijn met technologische 
ontwikkelingen. 
 
6. Welke rechten heb ik? 
Recht van toegang: het recht om toegang te 
verkrijgen tot uw informatie (als wij die verwerken), en 
bepaalde andere informatie (zoals die welke voorzien 
is in dit privacybeleid); 
 
Recht op correctie: als uw persoonlijke informatie 
fout of onvolledig is, hebt u het recht om uw 
persoonlijke informatie te laten rectificeren; 
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Recht op wissen: dit staat ook bekend als ‘het recht 
op vergetelheid’ en, eenvoudig gezegd stelt het u in 
staat om te vragen uw informatie te wissen of 
verwijderen als er geen dwingende reden voor ons is 
om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen 
recht tot wissen; er zijn uitzonderingen. Wij hebben 
bijvoorbeeld het recht om door te gaan met het gebruik 
van uw persoonsgegevens als dat gebruik 
noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke 
verplichtingen of voor het indienen, uitoefenen of 
verdedigen van wettelijke vorderingen. 
 
Recht om ons gebruik van uw informatie te 
begrenzen: het recht om het gebruik van uw 
persoonlijke informatie te schorsen of de manier 
waarop we die kunnen gebruiken te beperken. Denk 
erom dat dit recht beperkt is in bepaalde situaties en 
van toepassing is in de volgende gevallen: (a) 
onjuistheid van data; (b) waar onze 
gegevensverwerking onwettig is en u uw persoonlijke 
informatie niet wilt laten wissen; (c) wij de gegevens 
niet langer hoeven te gebruiken voor de doeleinden 
waarvoor wij ze verzameld hebben, maar u dergelijke 
gegevens nodig hebt voor een juridische vordering. 
Wanneer verwerking beperkt is, kunnen wij uw 
informatie nog steeds opslaan, maar mogen die verder 
niet gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die 
hebben gevraagd om beperking van het gebruik van 
hun persoonlijke informatie om er zeker van te zijn dat 
de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd; 
 
Recht op gegevensportabiliteit: het recht om te 
vragen dat wij (waar technisch haalbaar) uw 
persoonlijke informatie verplaatsen, kopiëren of 
overbrengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt 
en machineleesbaar formaat, voor uw eigen 
doeleinden naar andere services; 
 
Recht om bezwaar te maken: het recht om bezwaar 
te maken tegen ons gebruik van uw 
persoonsgegevens waar dergelijk gebruik gebaseerd 
is op de rechtsgrond van rechtmatige belangen; 
 
Recht om geïnformeerd te worden: u hebt het recht 
om te worden voorzien van duidelijke, transparante en 
gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij uw 
persoonlijke informatie gebruiken; en 
 
Recht om toestemming in te trekken: als u uw 
toestemming hebt verleend voor iets wat wij doen met 
uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om uw 
toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel als u 
dat doet, dit niet betekent dat alles wat we tot dan toe 

met uw persoonlijke gegevens hebben gedaan 
onwettig is). 
 
De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor u, u 
wordt echter gevraagd uw identiteit te bewijzen met 2 
goedgekeurde stukken identificatie. Wij zullen 
redelijke inspanningen leveren in overeenstemming 
met onze wettelijke verplichting om persoonlijke 
informatie over u in onze bestanden te leveren, te 
corrigeren of te wissen. 
 
Om vragen te stellen of een van uw rechten 
uiteengezet in dit privacybeleid uit te oefenen en/of 
een klacht in te dienen, kunt u contact met ons 
opnemen door ons te e-mailen of te schrijven en wij 
zullen proberen binnen 30 dagen te antwoorden. De 
naam en contactgegevens van de verantwoordelijke 
functionaris voor gegevensbescherming en de 
beheerder zijn beschikbaar op basf.com/data-
protection-eu.  
 
Wanneer wij klachten ontvangen, zullen wij contact 
opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend 
om er gevolg aan te geven. Wij werken samen met de 
toepasselijke regelgevende autoriteiten, inclusief 
lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om alle 
klachten die wij niet direct kunnen oplossen, op te 
lossen. 
 
Als u niet tevreden bent met de manier waarop een 
klacht die u indient met betrekking tot uw persoonlijke 
informatie wordt behandeld door ons, kunt u uw klacht 
doorverwijzen naar de desbetreffende 
toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming. 
 
7. Toezichthoudende autoriteit 

 
U hebt het recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de 
lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, de plaats waar u 
werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. Of u kunt 
contact opnemen met: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz en die 
Informationsfreiheit 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  

mailto:poststelle@datenschutz.rip.de
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8. Beheerder en functionaris voor 

gegevensbescherming 
 

Beheerder in de betekenis van de 
gegevensbeschermingswetten voor de verwerking is 
de wettelijke entiteit van de BASF-Groep die de 
desbetreffende site ("BASF") exploiteert. 
 
De naam en contactgegevens van de 
verantwoordelijke functionaris voor 
gegevensbescherming en beheerder zijn beschikbaar 
op basf.com/data-protection-eu.  
 


