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På BASF är vi noggranna med skydd av 
personuppgifter. Denna information beskriver de 
principer somn gäller när BASF får besökare på den 
här anläggningen. 
 
Vi vill dessutom informera dig om följande: 
 
• dina rättigheter gällande behandling av dina 

personuppgifter 
• den personuppgiftsansvarige enligt 

dataskyddsförordningen och, där så är tillämpligt, 
vårt dataskyddsombud 

 
1. Databehandling 
 
När du besöker BASF:s anläggning eller en byggnad 
som drivs av BASF, anläggningar för 
kemikalieproduktion eller andra anläggningar drivna 
av BASF (”anläggning”), så behandlar BASF följande 
personuppgifter: 
 

a. BASF behandlar särskilt ditt namn, födelsedatum, 
de personer du beöker, ditt passnummer, ditt 
telefonnummer och antalet dagar du besöker oss. 
Du måste svara, om tillämpligt, på frågor i ett test 
om säkert beteende på anläggningen. 
Testresultaten kommer att sparas. BASF utfärdar 
ett identitetskort som ska bäras synligt på 
anläggningen (t.ex. ett id-kort giltigt en dag, 
körkort, ersättande id-kort). När det gäller förare 
så behandlar BASF fordonets registreringsskylt. 
Transporterar du farligt gods så undersöker BASF 
det farliga godset och dokumenterar sådana 
undersökningar. 
 

b. När du kommer till vår anläggning för att uppfylla 
ett kontrakt med BASF så behandlar BASF 
företaget du arbetar för samt övriga nödvändiga 
personuppgifter som krävs för att uppfylla sådant 
kontrakt. 

 
2. Syft och omfång av behandling 

 
a. Syftet med behandling under avsnitt 1 a är att 

bekräfta din åtkomstbehörighet, verifiera din 
efterlevnad med sådan åtkomstbehörighet samt 
att skydda och se till anläggningens säkerhet och 
de personer som arbetar i anläggningen. 

 
De personuppgifter som beskrivs i avsnitt 1 a 
sparas så länge det krävs med hänsyn till tidigare 
nämnda syften. Dessutom kan BASF spara dessa 

data så länge det är möjligt i förhållande till 
tillämpbara lagar. 

 
b. BASF behandlar personuppgifter under avsnitt 1 

b i den utsträckning som krävs för att uppfylla 
respektive kontrakt. BASF kan dessutom spara 
sådana upplysningar om beökares data 
angåenda dataskydd i den utsträckning som 
gäller i tillämpbara lagar (dokumentering). 

 
3. Rättslig grund 

 
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är 
punkt f i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. De 
legitima intressena avgörs av syften i avsnitt 2. Du har 
rätt att lämna ut sådana personuppgifter. Om sådana 
data inte ges kan vi neka åtkomst till anläggningen. 
 
4. Mottagare 

 
I vissa fall överför vi de uppgifter som anges i avsnitt 1 
till registerförare med säte i Europeiska unionen av de 
skäl som anges i avsnitt 2. Sådana registerförare 
hanterar endast personuppgifter efter anvisningar från 
oss och behandlingen genomförs på uppdrag av oss. 
Vi har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter 
till ett tredje land. 
 
5. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

 
BASF har genomfört tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhet för 
personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller 
otillåten behandling, förstöring, förlust eller obehörigt 
utlämnande. Sådana åtgärder kommer att förbättras i 
takt med att tekniken utvecklas. 
 
6. Vilka rättigheter har du? 

 
Rätt till tillgång: rätten att få tillgång till dina uppgifter 
(om vi behandlar dem) och vissa andra uppgifter (som 
de som anges i denna integritetspolicy). 
 
Rätt till rättelse:  om dina personuppgifter är felaktiga 
eller ofullständiga har du rätt att få dessa uppgifter 
korrigerade. 
 
Rätt till radering: detta kallas även "rätten att bli 
bortglömd" och innebär i korthet att du kan begära att 
få dina uppgifter borttagna om det inte finns någon 
anledning till att behålla dem. Detta är ingen allmän rätt 
till radering och det finns undantag. Vi har till exempel 
rätt att fortsätta att använda dina personuppgifter om 
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sådan behandling är nödvändig enligt rättsliga krav 
eller för att fastställa, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk. 
 
Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter:rätten 
att upphäva användningen av dina personuppgifter 
eller begränsa användningen av dem. Observera att 
den här rätten är begränsad i vissa situationer och 
gäller i följande tillfällen: a) om uppgifterna är felaktiga, 
b) om vår behandling är olaglig och du inte vill att vi tar 
bort dina personuppgifter, c) om vi inte längre behöver 
dina uppgifter för de syften som vi sparar dem, men 
om du behöver dem för ett rättsligt anspråk. Vid 
begränsad behandling kan vi fortfarande lagra din 
information utan att använda den. Vi sparar 
förteckningar av personer som har bett om begränsad 
användning av personuppgifter för att se till att 
begränsningarna bibehålls i framtiden. 
 
Rätt till dataportabilitet: rätten att begära att vi flyttar, 
kopierar eller överför (där så är tekniskt möjligt) dina 
personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format, för eget bruk i olika tjänster. 
 
Rätt att göra invändningar: rätt att göra invändningar 
till vår användning av dina personuppgifter där sådan 
användning är baserad på rättsliga grunder för våra 
legitima intressen. 
 
Rätt till information: du har rätt att få information som 
är tydlig, öppen och lätt att förstå om hur vi använder 
dina personuppgifter. 
 
Rätt att dra tillbaka samtycke: om du har lämnat ditt 
samtycke till vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke 
(även om du gör detta innebär det inte att vi har 
hanterat dina personuppgifter fram till denna tidpunkt 
med ditt samtycke på ett olagligt sätt). 
 
Rätten att utöva denna rättighet är kostnadsfri men du 
ska intyga din identitet med två godkända 
identitetshandlingar. Vi kommer att göra rimliga 
ansträngningar i enlighet med vår rättsliga skyldighet 
för att tillhandahålla, korrigera eller ta bort 
personuppgifter om dig i våra dokument. 
 
För att göra förfrågningar eller utöva någon av dina 
rättigheter som anges i denna integritetspolicy 
och/eller för att lämna in ett klagomål kontaktar du oss 
via e-post eller brev. Vi strävar efter att svara inom 30 
dagar. Namn och kontaktinformation för ansvarigt 

dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig finns 
på basf.com/data-protection-eu.  
 
När vi får klagomål kontaktar vi personen som skickat 
in klagomålet för uppföljning. Vi samarbetar med 
behöriga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala 
dataskyddsmyndigheter, för att hantera eventuella 
klagomål som vi inte kan lösa direkt. 
 
Om du är missnöjd med sättet som vi hanterat ditt 
klagomål rörande personuppgifter på kan du skicka ditt 
klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för 
dataskydd. 
 
7. Dataskyddsombud 

 
Du har rätt att lämna in klagomål till ett 
dataskyddsombud eller till tillsynsmyndigheten i det 
medlemsland där du är bosatt, där du arbetar eller där 
den påstådda överträdelsen ägt rum. Du kan även 
kontakta: 
 
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. Personuppgiftsansvarig och 

dataskyddsombud 
 

Personuppgiftsansvarig i betydelsen 
dataskhyddslagar för behandling är den rättsliga 
enheten av den BASF-grupp som finns på respektive 
anläggning (”BASF”). 
 
Namn och kontaktinformation för ansvarigt 
dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig finns 
på basf.com/data-protection-eu.  
 

mailto:poststelle@datenschutz.rip.de

