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Varstvo podatkov je za družbo BASF pomembno. Te 
informacije opisujejo načela, ki veljajo za obiskovalce 
lokacij družbe BASF. 
 
Poleg tega vas želimo obvestiti o: 
 
• obstoju vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih 

podatkov; 
• upravljavcu v smislu zakonodaje o varstvu 

podatkov in, kadar je ustrezno, naši pooblaščeni 
osebi za varstvo podatkov. 

 
1. Obdelava podatkov 
 
Ko obiščete lokacijo družbe BASF ali stavbo, ki jo 
upravlja družba BASF, obrate za kemično proizvodnjo 
ali druga območja družbe BASF (»lokacija«), družba 
BASF obdeluje naslednje osebne podatke: 
 
a. BASF obdeluje zlasti vaše ime, datum rojstva, 

obiskane osebe, številko potnega lista, telefonsko 
številko in število dni vašega obiska. Če je to 
ustrezno, morate opraviti preizkus z vprašanji o 
varnem vedenju na lokaciji; rezultati tega 
preizkusa bodo shranjeni. Družba BASF bo izdala 
osebno izkaznico, ki jo morajo obiskovalci na 
lokaciji nositi na vidnem mestu (npr. enodnevna 
osebna izkaznica, osebna izkaznica voznika, 
nadomestna osebna izkaznica). Družba BASF v 
primeru voznikov obdeluje tudi številko tablice 
uporabljenega vozila. V primeru prevoza 
nevarnega blaga bo družba BASF pregledala 
nevarno blago in ta pregled dokumentirala. 
 

b. Ob prihodu na našo lokacijo z namenom 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti z družbo 
BASF bo družba BASF obdelala podatke o 
podjetju, za katerega delate, in druge osebne 
podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje teh 
pogodbenih obveznosti. 

 
2. Namen in obseg obdelave 

 
a. Namen obdelave v skladu z oddelkom 1a je 

preverjanje vašega pooblastila za dostop, 
preverjanje skladnosti z obsegom vašega 
pooblastila za dostop ter zaščita in varnost 
lokacije ter oseb, ki na lokaciji delajo. 

 
Osebni podatki, opisani v oddelku 1a, bodo 
shranjeni v obsegu, ki je potreben za doseganje 
navedenih namenov. Poleg tega lahko družba 
BASF shrani takšne podatke, če in kolikor je to 
predvideno z veljavno zakonodajo. 

 
b. Družba BASF obdeluje osebne podatke v skladu 

z oddelkom 1b v obsegu, ki je potreben za 
izpolnjevanje zadevne pogodbe. Poleg tega lahko 
družba BASF shrani takšne informacije o varstvu 
podatkov za podatke obiskovalcev, če in kolikor je 
to predvideno z veljavno zakonodajo (vodenje 
evidenc). 

 
3. Pravna podlaga 

 
Pravna podlaga za obdelavo je člen 6(1)(f) Splošne 
uredbe o varstvu podatkov. Zakoniti interesi so 
opredeljeni z nameni v oddelku 2. Takšne osebne 
podatke lahko svobodno razkrijete. Če ne zagotovite 
teh podatkov, vam lahko zavrnemo dostop do lokacije. 
 
4. Uporabniki 

 
V nekaterih primerih podatke iz oddelka 1 prenašamo 
obdelovalcem podatkov v Evropski uniji za namene iz 
oddelka 2. Ti obdelovalci podatkov obdelujejo osebne 
podatke samo v skladu z našimi navodili in v našem 
imenu. Vaših osebnih podatkov ne nameravamo 
prenesti v tretjo državo. 
 
5. Kako varujemo vaše osebne podatke? 

 
Družba BASF je uvedla tehnične in organizacijske 
ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti, da bi 
zaščitila vaše osebne podatke pred nenamerno ali 
nezakonito spremembo, uničenjem, izgubo ali 
nepooblaščenim razkritjem. Te ukrepe nenehno 
izpopolnjujemo v skladu s tehnološkim razvojem. 
 
6. Kakšne pravice imate? 

 
Pravica do dostopa: pravica do pridobitve dostopa do 
vaših podatkov (če jih obdelujemo) in določenih drugih 
podatkov (na primer tistih, ki so navedeni v tem 
pravilniku o zasebnosti). 
 
Pravica do popravka: če so vaši osebni podatki 
netočni ali nepopolni, imate pravico do popravka 
osebnih podatkov. 
 
Pravica do izbrisa: imenuje se tudi »pravica do 
pozabe«, ki vam, enostavno povedano, omogoča, da 
zahtevate izbris ali odstranitev svojih podatkov, če 
nimamo nujnih razlogov, da bi jih še naprej uporabljali. 
To ni splošna pravica do izbrisa, saj obstajajo izjeme. 
Vaše osebne podatke lahko na primer še naprej 
uporabljamo, če je takšna uporaba potrebna za 
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izpolnjevanje naših pravnih obveznosti oziroma za 
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
 
Pravica do omejitve naše uporabe vaših 
podatkov:pravica do prekinitve uporabe osebnih 
podatkov ali omejitve načinov uporabe. V določenih 
primerih je ta pravica omejena in velja v naslednjih 
primerih: (a) netočnost podatkov; (b) če je naša 
obdelava nezakonita in ne želite, da se vaši osebni 
podatki izbrišejo; (c) če nam podatkov ni več treba 
uporabljati v namene, za katere smo jih zbrali, vendar 
pa jih vi potrebujete za pravni zahtevek. Ko je obdelava 
omejena, lahko vaše podatke še vedno hranimo, ne 
smemo pa jih več uporabljati. Družba vodi seznam 
oseb, ki so zahtevale omejitev uporabe svojih osebnih 
podatkov, da zagotovi upoštevanje te omejitve v 
prihodnosti. 
 
Pravica do prenosljivosti podatkov: pravica do 
zahtevanja premika, kopiranja ali prenosa (kjer je 
tehnično mogoče) osebnih podatkov v strukturirani, 
splošno uporabljani in strojno berljivi obliki za lastne 
namene med različnimi storitvami. 
 
Pravica do ugovora: pravica do ugovora naši uporabi 
vaši osebnih podatkov, kjer takšna uporaba temelji na 
pravni podlagi zakonitih interesov. 
 
Pravica do obveščenosti: imate pravico do prejema 
jasnih, preglednih in preprosto razumljivih informacij o 
tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke. 
 
Pravica do preklica privolitve: če ste privolili v vse 
možne uporabe svojih osebnih podatkov, imate 
pravico, da kadar koli prekličete to privolitev (tak 
preklic pa ne pomeni, da je naša dotedanja uporaba 
vaših osebnih podatkov s privolitvijo nezakonita). 
 
Izvajanje teh pravic je za vas brezplačno, morate pa 
dokazati svojo identiteto z dvema kosoma odobrene 
identifikacije. Razumno in v skladu z našo pravno 
dolžnostjo si bomo prizadevali, da zagotovimo, 
popravimo ali izbrišemo vaše osebne podatke v naših 
evidencah. 
 
Če imate kakšno vprašanje ali želite uveljaviti katero 
koli od svojih pravic iz tega pravilnika o zasebnosti 
in/ali vložiti pritožbo, vzpostavite stik z nami po e-pošti 
ali nam pišite in potrudili se bomo, da vam odgovorimo 
v 30 dneh. Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe 
za varstvo podatkov in upravljavca so na voljo na 
spletni strani basf.com/data-protection-eu.  
 

Ko prejmemo pritožbe, se bomo obrnili na osebo, ki se 
je pritožila, da nadaljujemo postopek. Morebitne 
pritožbe, ki jih ne moremo rešiti neposredno, bomo 
rešili v sodelovanju z ustreznimi regulativnimi organi, 
vključno z lokalnimi organi za varstvo podatkov. 
 
Če niste zadovoljni z našo obravnavo vaše pritožbe v 
zvezi z osebnimi podatki, lahko svojo pritožbo pošljete 
ustreznemu nadzornemu organu za varstvo podatkov. 
 
7. Nadzorni organ 

 
Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu, zlasti v državi članici, v kateri je vaše običajno 
prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve. Lahko 
pa se obrnete tudi na: 
 
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-pošta: poststelle@datenschutz.rip.de  
 
8. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo 

podatkov 
 

Upravljavec v smislu zakonodaje o varstvu podatkov 
za obdelavo je pravna oseba skupine BASF, ki 
upravlja zadevno lokacijo (»BASF«). 
 
Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe za varstvo 
podatkov in upravljavca so na voljo na spletni strani 
basf.com/data-protection-eu.  
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