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A BASF leva a proteção de dados muito a sério. Esta 
informação descreve os princípios que se aplicam 
quando a BASF recebe visitantes nas suas 
instalações. 
 
Além disso, gostaríamos de o informar sobre: 
 
• a existência dos seus direitos em relação ao 

tratamento dos seus dados pessoais 
• o responsável pelo tratamento, no sentido das 

leis de proteção de dados e, quando aplicável, do 
nosso responsável pela proteção de dados 

 
1. Tratamento de dados 
Quando visita as instalações da BASF ou um edifício 
operado pela BASF, fábricas de produção química ou 
outras instalações da BASF ("Instalações"), a BASF 
trata os seguintes dados pessoais: 
 
a. Em particular, a BASF trata o seu nome, a sua 

data de nascimento, as pessoas que visita, o seu 
número de passaporte, o seu número de telefone 
e o número de dias que nos visita. Conforme 
adequado, deve responder a perguntas num 
teste sobre o comportamento seguro nas 
Instalações. Os resultados desse teste serão 
conservados. A BASF emitirá um cartão de 
identidade que deve ser usado visivelmente nas 
Instalações (por exemplo, um cartão de 
identidade de um dia, um cartão de identidade de 
motorista, um cartão de identidade de 
substituição). No caso de motoristas, a BASF 
trata a matrícula do veículo usado. Quando 
transporta mercadorias perigosas, a BASF 
examinará as mercadorias perigosas e 
documentará tal exame. 
 

b. Quando entra nas nossas Instalações para 
cumprir um contrato com a BASF, a BASF trata 
as informações da empresa para a qual trabalha 
e outros dados pessoais necessários para 
cumprir tal contrato. 

 
2. Finalidade e extensão do tratamento 
a. A finalidade do tratamento indicada na Secção 1 

a é verificar a autorização do seu acesso, verificar 
a sua conformidade com a extensão de tal 
autorização de acesso e manter a segurança das 
Instalações e das pessoas que aí trabalham. 

 
Os dados pessoais descritos na Secção 1 a serão 
conservados na medida do necessário para os 
fins acima mencionados. Além disso, a BASF 

pode conservar tais dados se e na medida 
prevista pelas leis aplicáveis. 

 
b. A BASF trata os dados pessoais indicados na 

Secção 1 b na extensão necessária para cumprir 
o respetivo contrato. Além disso, a BASF pode 
conservar tais informações sobre a proteção de 
dados de visitantes se e na medida prevista pelas 
leis aplicáveis (manutenção de registos). 

 
3. Fundamento jurídico 
O fundamento jurídico para o tratamento é a alínea f) 
do n.º 1 do Artigo 6.º do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados. Os interesses legítimos são 
determinados pelas finalidades indicadas na Secção 
2. Tem a liberdade de divulgar estes dados pessoais. 
Sem fornecer estes dados, podemos recusar o acesso 
às Instalações. 
 
4. Destinatários 
Em alguns casos, transmitimos os dados 
mencionados na Secção 1 a responsáveis pelo 
tratamento de dados situados na União Europeia para 
os fins determinados na Secção 2. Esses 
responsáveis pelo tratamento de dados tratam os 
dados pessoais apenas sob instruções nossas e o 
tratamento é realizado em nosso nome. Não 
pretendemos transferir os seus dados pessoais para 
um país terceiro. 
 
5. Como protegemos os seus dados pessoais? 
A BASF implementou medidas técnicas e 
organizacionais para garantir um nível adequado de 
segurança para proteger os seus dados pessoais 
contra qualquer alteração acidental ou ilegal, 
destruição, perda ou divulgação não autorizada. Tais 
medidas serão continuamente aperfeiçoadas de 
acordo com a evolução tecnológica. 
 
6. Quais são os seus direitos? 
Direito de acesso: o direito de obter acesso às suas 
informações (se as estivermos a tratar) e outras 
informações específicas (como as fornecidas nesta 
Política de Privacidade); 
 
Direito de corrigir: se as suas informações pessoais 
forem imprecisas ou estiverem incompletas, tem o 
direito de as retificar; 
 
Direito de apagar: é também conhecido como "o 
direito de ser esquecido" e, em termos simples, 
permite que solicite o apagamento ou a remoção das 
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suas informações quando não houver motivos 
convincentes para continuarmos a respetiva 
utilização. Este não é um direito geral ao apagamento; 
existem exceções. Por exemplo, temos o direito de 
continuar a usar os seus dados pessoais se tal 
utilização for necessária para o cumprimento das 
nossas obrigações legais ou para a declaração, 
exercício ou defesa de um processo judicial. 
 
Direito de limitar o nosso uso da sua informação: 
o direito de suspender o uso das suas informações 
pessoais ou limitar a forma em que podem ser usadas. 
Tenha em atenção que este direito é limitado em 
determinadas situações e aplica-se nos seguintes 
casos: (a) imprecisão dos dados; (b) quando o 
tratamento for ilegal e não pretender que as suas 
informações pessoais sejam apagadas; (c) já não 
precisamos de utilizar os dados nas finalidades para 
os quais os recolhemos, mas precisamos desses 
dados para um processo judicial. Quando o tratamento 
é limitado, mantemos a permissão para conservar as 
suas informações, mas não as podemos usar. 
Mantemos listas de pessoas que solicitaram a 
limitação do uso das respetivas informações pessoais 
para garantir que a limitação é respeitada no futuro; 
 
Direito à portabilidade de dados: o direito de 
solicitar que movamos, copiemos ou transferimos 
(quando tecnicamente viável) as suas informações 
pessoais num formato estruturado, comumente usado 
e legível por máquina, para as suas próprias 
finalidades em diferentes serviços; 
 
Direito à oposição: o direito de se opor ao uso dos 
seus dados pessoais quando tal uso tiver o 
fundamento jurídico de interesses legítimos; 
 
Direito de ser informado: tem o direito de receber 
informações claras, transparentes e facilmente 
compreensíveis sobre como usamos as suas 
informações pessoais; e 
 
Direito de retirar o consentimento: se tiver dado o 
seu consentimento a qualquer ação tomada sobre as 
suas informações pessoais, tem o direito de retirar o 
seu consentimento a qualquer momento (embora, se 
o fizer, isso não significa que qualquer ação realizada 
em relação às suas informações pessoais com o seu 
consentimento até esse ponto seja ilegal). 
 
O exercício destes direitos é gratuito para si, no 
entanto, é obrigado a provar a sua identidade com 2 
formas de identificação aprovada. Iremos exercer os 
esforços razoáveis e conformantes com o nosso dever 

legal para fornecer, corrigir ou apagar as suas 
informações pessoais nos nossos ficheiros. 
 
Para colocar questões ou exercer algum dos seus 
direitos estabelecidos nesta Política de Privacidade 
e/ou apresentar uma reclamação, entre em contacto 
conosco por e-mail ou carta postal e faremos o 
possível para responder no prazo de 30 dias. O nome 
e os detalhes de contacto do responsável pela 
proteção de dados e do responsável pelo tratamento 
estão disponíveis em basf.com/data-protection-eu.  
 
Quando recebemos reclamações, entramos em 
contacto com a pessoa que apresentou a reclamação 
para acompanhar a situação. Trabalhamos com as 
autoridades reguladoras adequadas, incluindo as 
autoridades de proteção de dados locais, para 
resolver quaisquer reclamações que não possamos 
resolver diretamente. 
 
Se não estiver satisfeito com o modo como qualquer 
reclamação apresentada em relação às suas 
informações pessoais é tratada pela nossa parte, pode 
encaminhar a sua reclamação para a autoridade de 
controlo de proteção de dados. 
 
7. Autoridade de controlo 
Tem o direito de apresentar uma reclamação à 
autoridade de controlo, em particular no Estado-
Membro da sua residência habitual, local de trabalho 
ou local da alegada violação. Em alternativa, pode 
contactar: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 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  
 
8. Responsável pelo tratamento e responsável 

pela proteção de dados 
O responsável pelo tratamento relativamente às leis 
de proteção de dados relacionadas com o tratamento 
é a entidade legal do Grupo BASF que opera as 
respetivas Instalações ("BASF"). 
 
O nome e os detalhes de contacto do responsável pela 
proteção de dados e do responsável pelo tratamento 
estão disponíveis em basf.com/data-protection-eu.  
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