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Ochranu osobných údajov berie spoločnosť BASF 
veľmi vážne. Tieto informácie opisujú zásady, ktoré sa 
uplatňujú vtedy, keď spoločnosť BASF prijíma 
návštevníkov na svojich stránkach a vo svojich 
priestoroch. 
 
Ďalej by sme Vás radi informovali o: 
 
• existencii vašich práv týkajúcich sa spracovania 

vašich osobných údajov 
• prevádzkovateľovi v zmysle zákonov o ochrane 

osobných údajov a prípadne o našom 
pracovníkovi pre ochranu osobných údajov 

 
1. Spracovanie dát 
 
Ak navštívite stránku spoločnosti BASF alebo budovu, 
ktorú prevádzkuje spoločnosť BASF, zariadenia na 
výrobu chemických látok alebo iné objekty spoločnosti 
BASF (ďalej len "priestory"), BASF spracováva tieto 
osobné údaje: 
 
a. BASF spracováva predovšetkým vaše meno, 

dátum narodenia, osoby, ktoré navštívite, číslo 
pasu, vaše telefónne číslo a počet dní, počas 
ktorých ste nás navštívili. Ak je to vhodné, musíte 
odpovedať na otázky v teste o bezpečnom 
správaní v priestoroch; výsledky takéhoto testu 
budú uložené. BASF vydá identifikačnú kartu, 
ktorá sa má nosiť viditeľne počas návštevy v 
priestoroch (napríklad jednodňová identifikačná 
karta, identifikačná karta vodiča, náhradná 
identifikačná karta). V prípade vodičov BASF 
spracováva štátnu poznávaciu značku použitého 
vozidla. Pri preprave nebezpečného tovaru 
spoločnosť BASF preskúma nebezpečný tovar a 
zdokumentuje toto preskúmanie. 
 

b. Keď vstúpite do našich priestorov, aby ste splnili 
zmluvu s BASF, spoločnosť BASF spracováva 
spoločnosť, pre ktorú pracujete, a ďalšie 
požadované osobné údaje na splnenie tejto 
zmluvy. 

 
2. Účel a rozsah spracovania 

 
a. Účelom spracovania podľa časti 1a je overenie 

vášho oprávnenia na prístup, overenie vašej 
zhody s rozsahom takéhoto oprávnenia na 
prístup a ochranu a bezpečnosť priestoru a ľudí, 
ktorí v týchto priestoroch pracujú. 

 
Osobné údaje opísané v časti 1a budú uložené v 
rozsahu potrebnom na vyššie uvedené účely. 

Okrem toho môže spoločnosť BASF takéto údaje 
uchovávať, ak a v rozsahu, ktorý predpokladajú 
príslušné zákony. 

 
b. BASF spracováva osobné údaje podľa časti 1 b v 

rozsahu potrebnom na splnenie príslušnej 
zmluvy. Okrem toho môže BASF uchovávať 
takéto informácie o údajoch o ochrane údajov pre 
návštevníkov, ak a v rozsahu stanovenom 
príslušnými zákonmi (vedenie záznamov). 

 
3. Právny základ 

 
Právnym základom na spracovanie je článok 6 ods. 1 
písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov. Legitímne záujmy sú stanovené účelmi 
uvedenými v časti 2. Môžete slobodne zverejňovať 
takéto osobné údaje. Bez poskytnutia takýchto 
osobných údajov môžeme odmietnuť prístup do 
priestorov. 
 
4. Príjemcovia 

 
V niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje 
uvedené v časti 1 spracovávateľom údajov so sídlom 
v Európskej únii na účely určené v časti 2. Takýto 
spracovávatelia údajov spracúvajú osobné údaje iba 
na základe pokynov od nás a spracovanie sa 
uskutočňuje v mene nás. Nemáme v úmysle prenášať 
vaše osobné údaje do tretej krajiny. 
 
5. 6. Ako chránime vaše osobné údaje? 

 
Spoločnosť BASF zaviedla technické a organizačné 
opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany 
vašich osobných údajov pred náhodnou alebo 
nezákonnou zmenou, zničením, stratou alebo 
neoprávneným zverejnením. Takéto opatrenia sa 
budú neustále zlepšovať v súlade s technologickým 
vývojom. 
 
6. Aké máte práva? 

 
Právo na prístup: právo na prístup k vašim 
informáciám (ak ich spracovávame) a niektoré ďalšie 
informácie (napríklad tie, ktoré sú uvedené v týchto 
pravidlách ochrany osobných údajov); 
 
Právo opraviť: ak sú vaše osobné údaje nepresné 
alebo neúplné, máte právo na opravu vašich osobných 
údajov; 
 
Právo na vymazanie: známe aj ako „právo na 
zabudnutie“ a, toto vám jednoducho umožňuje 
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požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich 
údajov tam, kde neexistuje žiadny presvedčivý dôvod 
na to, aby sme ich mohli ďalej používať. Toto nie je 
všeobecné právo na vymazanie, existujú výnimky. 
Napríklad máme právo aj naďalej používať vaše 
osobné údaje, ak je takéto použitie nevyhnutné pre 
splnenie našich zákonných povinností alebo na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov. 
 
Právo obmedziť používanie vašich informáciíprávo 
pozastaviť používanie vašich osobných údajov alebo 
obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať. 
Upozorňujeme, že toto právo je v určitých situáciách 
obmedzené a platí v týchto prípadoch: a) nepresnosť 
údajov; (b) ak je naše spracovanie nezákonné a 
nechcete, aby vaše osobné údaje boli vymazané; (c) 
už nepotrebujeme používať údaje na účely, na ktoré 
sme ich zhromaždili, ale vy potrebujete tieto údaje na 
právne nároky. Ak je spracovanie obmedzené, vaše 
osobné údaje môžeme stále uchovávať, ale nemusíme 
ich ďalej používať. Vedieme zoznamy ľudí, ktorí 
požiadali o obmedzenie používania svojich osobných 
informácií, aby sme zaistili rešpektovanie tohto 
obmedzenia v budúcnosti. 
 
Právo na prenos údajov: právo vyžiadať si vaše 
osobné údaje, ktoré presúvame, kopírujeme alebo 
prenášame (ak je to technicky možné), v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojom 
čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely v rôznych 
službách; 
 
Právo na námietku: právo vzniesť námietku voči 
používaniu vašich osobných údajov, ak je takéto 
použitie založené na právnom základe oprávnených 
záujmov; 
 
Právo byť informovaný: máte právo na poskytnutie 
jasných, transparentných a ľahko zrozumiteľných 
informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje; 
a 
 
Právo na zrušenie súhlasu: ak ste poskytli svoj 
súhlas na všetko, čo robíme s vašimi osobnými údajmi, 
máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (aj v 
prípade, že tak urobíte, neznamená to, že všetko, čo 
sme dovtedy urobili s vašimi osobnými údajmi s vaším 
súhlasom je protiprávne). 
 
Výkon týchto práv je pre vás bezplatný, musíte však 
preukázať vašu totožnosť dvomi druhmi schválených 
identifikácií. Vynaložíme primerané úsilie v súlade s 
našou zákonnou povinnosťou poskytovať, opravovať 

alebo vymazávať osobné údaje o vás v našich 
súboroch. 
 
Ak máte otázky alebo si chcete uplatniť akékoľvek 
vaše práva uvedené v tejto politike ochrany súkromia 
a/alebo ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás 
prostredníctvom e-mailu alebo nám napíšte a budeme 
sa snažiť odpovedať vám do 30 dní. Meno a kontaktné 
údaje zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov a 
kontrolóra sú k dispozícii na adrese basf.com/data-
protection-eu.  
 
Keď dostaneme sťažnosti, budeme kontaktovať 
osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme ju mohli 
informovať. Spolupracujeme s príslušnými 
regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na 
ochranu údajov, aby sme vyriešili akékoľvek sťažnosti, 
ktoré nemôžeme vyriešiť priamo. 
 
Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým riešime 
sťažnosť, ktorú ste podali voči vašim osobným 
údajom, potom môžete sťažnosť postúpiť príslušnému 
orgánu dohľadu nad ochranou údajov. 
 
7. Dozorný orgán 

 
Máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, najmä 
v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta 
výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Alebo 
môžete kontaktovať: 
 
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-Mail: poststelle@datenschutz.rip.de  
 
8. Prevádzkovateľ a pracovník pre ochranu 

osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ v zmysle zákonov na ochranu 
osobných údajov na spracovanie je právnická osoba 
skupiny BASF, ktorá prevádzkuje príslušné priestory 
("BASF"). 
 
Meno a kontaktné údaje zodpovedného pracovníka 
pre ochranu údajov a prevádzkovateľa sú k dispozícii 
na adrese basf.com/data-protection-eu.  
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