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BASF tar databeskyttelse høytidelig. Denne 
informasjonen beskriver de prinsippene som gjelder 
når BASF får besøk på nettstedet sitt. 
 
Vi vil gjerne også informere deg om: 
 
• tilstedeværelsen av dine rettigheter angående 

behandling av din personlige data 
• Kontrollør i betydning av databeskyttelseslover, 

hvor gjeldende, vår Databeskyttelsesansvarlige 
 
1. Databehandling 
 
Når du besøker siden til BASF eller en bygning styrt av 
BASF, anlegg for kjemisk produksjon eller andre 
områder til BASF ("Siden"), behandler BASF følgende 
personlig data: 
 
a. BASF behandler særskilt navnet ditt, fødselsdato, 

personene du besøker, ditt passnummer, ditt 
telefonnummer og antall dager du besøker oss. 
Ettersom det kreves må du svare på spørsmål i 
en test om trygg atferd på siden, testresultatene 
vil bli oppbevart. BASF vil utstede et identitetskort 
som skal være synlig på siden (f.eks ett-dags 
identitetskort, sjåføridentitetskort, 
uttskiftninsidentitetskort). I tilfeller med sjåførers, 
behandler BASF nummerskiltet til anvendt 
kjøretøy. Når du transporterer farlige varer, vil 
BASF undersøke farlige varer og dokumenter slik 
undersøkelse. 
 

b. Når du kommer inn på vår side, fyller du ut en 
kontrakt med BASF, BASF behandler selskapet 
du arbeider for og annen påkrevd personlig data 
for å fullføre slik kontrakt. 

 
2. Hensikt og omfang av behandling 

 
a. Hensikten med behandlingen under avsnitt 1 a er 

verifiseringen av din tilgangsautorisasjon, 
verifiseringen av din overholdelse av omfanget av 
slik tilgangstillatelse og beskyttelse og sikkerhet 
av nettstedet og personene som jobber på siden. 

 
Personlig data beskrevet under avsnitt 1 a vil bli 
oppbevart til nødvendig omfang for tidligere 
nevnte hensikter. Videre kan BASF oppbevare 
slikt data hvis og til det forutsette omfanget i følge 
gjeldende lover. 

 

b. BASF behandler personlig data under avsnitt 1 b 
til den grad det er nødvendig for å utfylle respektiv 
kontrakt.. Videre kan BASF oppbevare slikt data 
hvis og til det forutsette omfanget i følge 
gjeldende lover. 

 
3. Juridisk grunnlag 

 
Juridisk grunnlag for behandling er punkt (f) til avsnitt 
6 (1) Generell forskrift for databeskyttelse. De legitime 
interessene bestemmes av formålet under § 2. Du er 
fri til å avsløre slike personopplysninger. Uten å oppgi 
slik data kan vi avvise deg tilgang til siden. 
 
4. Mottakere 

 
I noen tilfeller overfører vi dataene nevnt i avsnitt 1 til 
dataprosessorer basert i EU for de formålene som er 
bestemt i avsnitt 2. Slike dataprosessorer behandler 
kun personopplysninger på instruksjoner fra oss og 
behandlingen utføres på vegne av oss. Vi har ikke til 
hensikt å overføre din personlige data til et tredje land. 
 
5. Hvordan vi beskytter din personlige data? 

 
BASF implementerte tekniske og organisatoriske tiltak 
for å sikre et passende nivå av sikkerhet for å beskytte 
dine personlige data mot utilsiktet eller ulovlig endring, 
ødeleggelse, tap eller uautorisert avsløring. Slike tiltak 
vil kontinuerlig bli forbedret i forhold til teknisk 
fremgang. 
 
6. Hvilke rettigheter har du? 

 
Rettighet til tilgang: rettighet til å få tilgang til 
informasjonen din (hvis vi behandler den), og visse 
andre opplysninger (som det finnes i denne 
personvernpolitikken); 
 
Rettighet til å endre: hvis din personlige data er er feil 
eller ikke utfyllende, har du rett til å få din personlige 
informasjon rettet; 
 
Rettighet til å slette: dette er også rett til å "rettighet 
til å bli glemt", og med enkle ord, gir deg rett tl å slette 
eller fjerne din informasjon hvor det ikke er noen 
grunnleggende grunn for oss å ta vare på den. Dette 
er ikke en generell rett til å slette; det finnes unntak. Vi 
har for eksempel rett til å fortsette å bruke dine 
personlige data dersom slik bruk er nødvendig for å 
overholde våre juridiske forpliktelser eller for 
etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav. 
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Rett til å begrense vår bruk av din informasjon: 
Retten til å suspendere bruken av dine personlige 
opplysninger eller begrense måten vi kan bruke den 
på. Vær oppmerksom på at denne rettigheten er 
begrenset i visse situasjoner og gjelder i følgende 
tilfeller: (a) unøyaktighet av data; (b) hvor 
behandlingen er ulovlig og du ikke vil at dine 
personlige opplysninger slettes; (c) vi trenger ikke 
lenger å bruke dataene for de formålene vi har samlet 
det for, men du trenger slike data for et juridisk krav. 
Når behandling er begrenset, vil vi fremdeles 
oppbevare din informasjon, men kan ikke bruke den 
videre. Vi beholder lister over personer som har bedt 
om begrensning av bruken av deres personlige 
opplysninger for å sikre at begrensningen blir 
respektert i fremtiden; 
 
Rettighet til dataportabilitet; Retten til å be om at vi 
flytter, kopierer eller overfører (hvis det er teknisk 
mulig) dine personlige opplysninger i et strukturert, 
vanlig og maskinlesbart format, til eget formål over 
ulike tjenester; 
 
Rettighet til å protestere: Retten til å protestere mot 
vår bruk av dine personlige data der slik bruk er basert 
på det juridiske grunnlaget for legitime interesser 
 
Rettighet til å bli informert: Du har rett til å bli levert 
klar, gjennomsiktig og lett forståelig informasjon om 
hvordan vi bruker din personlig informasjon; og 
 
Rettighet til å trekke tilbake samtykke: Hvis du har 
gitt ditt samtykke til alt vi gjør med dine personlige 
opplysninger, har du rett til å trekke samtykket til 
enhver tid (selv om du gjør det, betyr det ikke at noe vi 
har gjort med dine personlige opplysninger med ditt 
samtykke til dette punktet er ulovlig).  
 
Utøvelsen av disse rettighetene er gratis for deg, men 
du må bevise din identitet med 2 godkjent 
identifikasjoner. Vi vil bruke rimelig innsats i samsvar 
med vår juridiske plikt til å levere, rette eller slette 
personlig informasjon om deg på våre filer. 
 
For å få henvendelser eller utøve noen av dine 
rettigheter som er angitt i denne personvernpolicyen 
og/eller klage, vennligst kontakt oss via e-post eller 
skriv til oss, og vi vil forsøke å svare innen 30 dager. 
Navn og kontaktdetaljer for ansvarlig 
databeskyttelsesbetjent og kontrollør er tilgjengelig på 
basf.com/data-protection-eu.  

 
Når vi mottar klager, kontakter vi den personen som 
klaget for å følge opp. Vi samarbeider med relevante 
myndigheter, inkludert lokale 
databeskyttelsesmyndigheter, for å løse eventuelle 
klager som vi ikke kan løse direkte. 
 
Hvis du ikke er fornøyd med måten noen klage du gjør 
i forhold til dine personlige opplysninger, håndteres av 
oss, kan du henvise klagen din til den relevante 
databeskyttelsesmyndigheten. 
 
7. Tilsynsmyndighet 

 
Du har rett til å sende inn en klage til en 
tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat hvor du er 
bosatt, sted eller sted for den påståtte overtredelsen. 
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/general-
storage/footedueber-den-lfdi/kontakt/  
 
E-post: poststelle@datenschutz.rip.de  
 
8. Kontrollør eller databeskyttelsesbetjent 

 
Kontrollør i betyningen av databeskyttelseslover for 
behandling er den juridiske enheten til BASF-Group 
som styrer henholdsvis side ("BASF"). 
 
Navn og kontaktdetaljer for ansvarlig 
databeskyttelsesbetjent og kontrollør er tilgjengelig på 
basf.com/data-protection-eu.  
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