Informacje o ochronie
danych
BASF traktuje ochronę danych poważnie. Niniejsza
informacja opisuje zasady, które mają zastosowanie,
gdy zakład BASF przyjmuje gości.
Ponadto, chcielibyśmy poinformować Państwa o:
•
•

istnieniu praw związanych z przetwarzaniem
danych
administratora w rozumieniu przepisów o
ochronie danych i, w stosownych przypadkach,
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przechowywać takie danie, w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy.
b.

BASF przetwarza dane osobowe zgodnie z
punktem 1 b w zakresie niezbędnym do realizacji
danej
umowy.
Ponadto,
BASF
może
przechowywać takie informacje o ochronie
danych dla odwiedzających, w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy
(prowadzenie rejestrów).

3. Podstawa prawna
1. Przetwarzanie danych
Podczas odwiedzania zakładu BASF lub budynku
obsługiwanego przez BASF, obiektów do produkcji
chemicznej lub innych pomieszczeń BASF („Zakład”),
BASF przetwarza następujące dane osobowe:
a.

b.

BASF w szczególności przetwarza Państwa imię
i nazwisko, datę urodzenia, odwiedzane osoby,
numer paszportu, numer telefonu oraz liczbę dni
odwiedzin. Stosownie do przypadku należy
odpowiedzieć na pytania w teście o bezpiecznym
zachowaniu w Zakładzie; wyniki takiego testu
będzie
zapisywany.
BASF
wyda
kartę
identyfikacyjną (np. jednodniową, kierowcy lub
zastępczą), którą należy nosić w widocznym
miejscu podczas pobytu w Zakładzie. W
przypadku kierowców BASF przetwarza numer
tablicy rejestracyjnej używanego pojazdu.
Podczas transportu niebezpiecznych towarów
BASF
zbada
niebezpieczne
towary
i
udokumentuje takie badanie.
Gdy odwiedzacie Państwo nasz Zakład w celu
wywiązania się z umowy z BASF, BASF
przetwarza dane spółki, dla której Państwo
pracujecie i inne dane osobowe wymagane do
realizacji takiej umowy.

2. Cel i zakres przetwarzania danych
a.

Zgodnie z punktem 1 a celem przetwarzania jest
weryfikacja autoryzacji dostępu, weryfikacja
Państwa zgodności z zakresem takiego
upoważnienia
dostępu
oraz
ochrona
i
bezpieczeństwo Zakładu oraz osób pracujących
w Zakładzie.
Dane osobowe opisane w punkcie 1 a będą
przechowywane w zakresie niezbędnym do wyżej
wymienionych celów. Ponadto, BASF może
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Podstawą prawną dla przetwarzania jest punkt (f)
artykułu 6 (1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych. Uzasadnione interesy są określone przez
zapisy punktu 2. Przysługuje Państwu prawo do
ujawniania takich danych osobowych. Bez podania
takich danych możemy odmówić udzielenia dostępu
do Zakładu.
4. Odbiorcy
W niektórych przypadkach, przesyłamy dane, o
których mowa w punkcie 1 do Podmiotów
przetwarzających z siedzibą w Unii Europejskiej w
celach określonych w punkcie 2. Takie Podmioty
przetwarzają dane osobowe wyłącznie według
naszych instrukcji, a cały proces odbywa się w naszym
imieniu. Nie zamierzamy przesyłać Państwa danych
osobowych do innego kraju.
5. Jak chronimy Państwa dane osobowe?
Firma BASF wdrożyła środki techniczne i
organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych
przed przypadkową lub niezgodną z prawem
modyfikacją, zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym
ujawnieniem. Środki te będą stale ulepszane zgodnie
z rozwojem technologicznym.
6. Jakie są Państwa prawa związane z danymi?
Prawo do dostępu: prawo do uzyskania przez
Państwa dostępu do danych (jeśli je przetwarzamy) i
innych określonych informacji (jak te podane w
niniejszej Polityce prywatności);
Prawo do poprawy: jeśli Państwa dane osobowe są
niepoprawne lub niepełne, przysługuje Państwu prawo
do ich poprawy;
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Prawo do usunięcia: znane również jako „prawo do
bycia zapomnianym”, które umożliwia poproszenie o
usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli nie mamy
ważnego powodu, by je wykorzystywać. Nie jest to
ogólne prawo do usunięcia; istnieją pewne wyjątki. Na
przykład,
mamy
prawo
do
kontynuowania
wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli jest
to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań
prawnych lub ustanowienia, wykonania lub obrony
oświadczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia wykorzystania Państwa
danych: prawo do zawieszenia wykorzystania
Państwa danych osobowych lub ograniczenia
sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Należy pamiętać,
że prawo to jest ograniczone i stosuje się je w
następujących sytuacjach: (a) niedokładności danych;
(b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie
chcecie Państwo, aby dane zostały usunięte; (c) nie
potrzebujemy więcej wykorzystywać danych w celach,
w których je przechowywaliśmy, ale Państwo
potrzebujecie ich, aby zgłosić roszczenie. Gdy
przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy
przechowywać Państwa dane, ale nie możemy ich
dłużej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które
poprosiły o ograniczenie wykorzystania ich danych
osobowych, aby upewnić się, że ograniczenie jest w
przyszłości respektowane;
Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania
przenoszenia, kopiowania lub przesyłania (jeśli jest to
technicznie wykonalne) Państwa danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i
możliwym do odczytu formacie w celach własnych w
ramach różnych usług;
Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo do
sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa
danych osobowych, gdy takie wykorzystanie oparte
jest na podstawie prawnej uzasadnionych interesów.
Prawo do otrzymywania informacji: przysługuje
Państwu
prawo
do
otrzymywania
jasnych,
przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, jak
wykorzystujemy Państwa dane osobowe; oraz
Prawo do wycofania zgody: jeśli udzieliliście
Państwo zgody na wszystko, co robimy z Państwa
danymi osobowymi, przysługuje Państwu prawo do
wycofania się z tej zgody w każdym momencie
(chociaż nie oznacza to, że cokolwiek, co zrobiliśmy z
Państwa danymi osobowymi do tej pory za Państwa
zgodą było niezgodne z prawem).
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Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak musicie
Państwo udowodnić swoją tożsamość za pomocą 2
elementów identyfikacji. Dołożymy wszelkich starań
zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem, aby
dostarczyć, poprawić lub usunąć przechowywane
przez nas Państwa dane osobowe.
W celu uzyskania informacji lub skorzystania z
Państwa praw określonych w niniejszej Polityce
prywatności i/lub złożenia reklamacji, należy
skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail lub
klasycznej; postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30
dni. Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony
danych lub danego administratora są dostępne pod
adresem basf.com/datenschutz-eu.
Gdy otrzymamy reklamację, skontaktujemy się z
osobą, która ją złożyła, aby podjąć odpowiednie
działania. Współpracujemy z odpowiednimi organami
regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony
danych, gdy otrzymujemy reklamacje, których nie
możemy rozwiązać bezpośrednio.
Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni ze sposobu, w
jaki rozpatrujemy reklamację, możecie skierować ją do
odpowiedniego organu nadzorującego ochronę
danych.
7. Organ nadzorczy
Przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji u
organu nadzorującego, szczególnie w państwie
członkowskim będącym jednocześnie Państwa
miejscem zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu
domniemanego naruszenia. Możecie Państwo także
skontaktować się z:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz and die
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://wwvv.datenschutz.rip.de/de/generalstorage/footedueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail: poststelle@datenschutz.rip.de
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8. Administrator danych oraz Inspektor ochrony
danych
Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie
danych dla celów przetwarzania jest podmiot prawny
grupy BASF, który działa w odpowiednim zakładzie
(„BASF”).
Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony
danych lub danego administratora są dostępne pod
adresem basf.com/datenschutz-eu.
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