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Informácie o ochrane údajov 
pre spoločnosť BASF  

na sociálnych médiách 
 
 

Téma ochrany údajov má pre spoločnosť BASF najvyššiu prioritu (ďalej len „my“ alebo „nás“). 
To, samozrejme, zahŕňa aj zabezpečenie vysokej miery transparentnosti. Na zabezpečenie 
tejto transparentnosti poskytuje nasledujúci dokument informácie o tom, ako spoločnosť BASF 
spracováva osobné údaje návštevníkov našich kanálov sociálnych médií („návštevníci“ alebo 
„vy“). Osobné údaje, samozrejme, spracovávame len v prísnom súlade s príslušnými zákonmi 
o ochrane osobných údajov. 

 

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a kto je zodpovedná osoba? 
 

Za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť skupiny BASF, ktorá prevádzkuje 
príslušný kanál sociálnych médií. Kontaktné údaje príslušných spoločností skupiny 
BASF sú dostupné v časti s informáciami alebo prostredníctvom webového odkazu 
na kanáloch sociálnych médií. 

 
Našu zodpovednú osobu za ochranu dát môžete kontaktovať na adrese: 

 
Alexandra Haug 
E-mail: data-protection.eu@basf.com 

 
 

Ktoré kategórie osobných údajov spracúvame a na aké účely? 
 

Vaše osobné údaje spracúvame, ak navštívite spoločnosť BASF na sociálnych médiách. 
Prostredníctvom našich rôznych kanálov sociálnych médií by sme vám radi poskytli širokú 
škálu multimediálnych služieb a vymieňali si s vami nápady na témy, ktoré sú pre vás dôležité. 
Okrem príslušného poskytovateľa sociálnej siete tiež zhromažďujeme a spracúvame osobné 
údaje o používateľoch na našich kanáloch sociálnych médií. Týmto oznámením vás 
informujeme o tom, ktoré údaje od vás zhromažďujeme v súvislosti s našimi kanálmi sociálnych 
médií, ako ich používame a ako môžete namietať proti používaniu údajov. Pre príslušné účely 
spracovania údajov a kategórie údajov sa obráťte na jednotlivé kanály sociálnych médií 
uvedené nižšie. 

 
Spracovanie údajov slúži na tieto účely: 

 
 Komunikácia s návštevníkmi kanála sociálnych médií BASF; 
 Splnenie požiadaviek návštevníkov kanálov sociálnych médií spoločnosti BASF; 
 Získavanie štatistických informácií o dosahu kanálov sociálnych médií spoločnosti 

BASF; 
 Vykonávanie zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, 

tombol, súťaží alebo podobných akcií alebo podujatí; 
 Riešenie sporov a súdnych sporov, presadenie, uplatňovanie alebo obhajovanie voči 

právnym nárokom alebo súdnym sporom, vymáhanie existujúcich zmlúv. 
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Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. 
Ak nie je výslovne uvedené inak, právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. 
(f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“). Našimi legitímnymi záujmami je môcť 
odpovedať na vaše správy alebo otázky, a analyzovať dosah a používanie kanálov sociálnych 
médií spoločnosti BASF na vytvorenie vhodného dizajnu a neustálej optimalizácie. Pokiaľ 
chcete so svojou požiadavkou vstúpiť do zmluvného vzťahu so spoločnosťou BASF, právnym 
základom takéhoto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. (b) GDPR. 

 
Ak budeme chcieť spracovať vaše osobné údaje pre akýkoľvek iný účel, než je uvedené vyššie, 
budeme vás o tom informovať pred takýmto spracovaním. 

 
1. Spoločnosť BASF na sieti Facebook 

 
Facebookové stránky Fanpage („Fanpage“) spoločnosti BASF prevádzkuje spoločnosť 
Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írsko („Facebook“). 
Keď navštívite naše stránky Fanpage, spoločnosť Facebook spracuje vaše osobné údaje v 
súlade s jej zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu. 

 

My spracúvame nasledovné osobné údaje: 
 

 Vaše meno používateľa na sieti Facebook, ako aj komentáre uverejnené na našich 
stránkach Fanpage a správy, ktoré nám zasielate prostredníctvom našich stránok 
Fanpage 

 Vašu aktivitu na našich stránkach Fanpage prostredníctvom služby Facebook 
Štatistiky, napr. návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, návštev a priemerné 
trvanie zobrazovania videa, informácie o tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci 
pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových vzťahov našich návštevníkov 

 Ďalšie informácie potrebné na splnenie požiadaviek našich návštevníkov alebo na 
jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch 

 
Spoločná prevádzka so spoločnosťou Facebook 

 
Používame štatistické informácie (návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, návštevy a 
priemerné trvanie prehrávania videozáznamov, informácie o tom, z ktorých krajín a miest naši 
návštevníci pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových vzťahov našich návštevníkov) týkajúce 
sa používania stránok Fanpage, ktoré Facebook sprístupňuje prostredníctvom služby 
Facebook „Štatistiky“ v anonymizovanej podobe. Závery ohľadne jednotlivých používateľov a 
prístup k jednotlivým používateľským profilom spoločnosťou BASF nie sú možné. 

 
Viac informácií o službe Štatistiky pre Facebook nájdete tu. 

 

Z tohto dôvodu sú spoločnosti BASF a Facebook považovaní za „spoločných 
prevádzkovateľov“ v zmysle GDPR, a preto uzavreli takzvanú dohodu o spoločnej prevádzke, 
aby vyhoveli požiadavkám GDPR. Táto dohoda o spoločnej prevádzke je k dispozícii tu. Tu 
nájdete všetky informácie, ktoré sú pre vás ako dotknutú osobu relevantné, najmä pokiaľ ide 
o uplatňovanie vašich práv na základe zákona o ochrane osobných údajov. 

 
Okrem spracovania osobných údajov uvedenom v tomto oznámení o ochrane osobných 
údajov nemá spoločnosť BASF žiadny vplyv na spracovanie osobných údajov v súvislosti s 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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vaším používaním stránok Fanpage. 
 

2. Spoločnosť BASF na sieti Instagram 
 

Stránky spoločnosti BASF na sieti Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook Ltd., 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írsko, poskytovateľ služieb pre Instagram. 
Keď navštívite stránky spoločnosti BASF na sieti Instagram, Instagram spracováva vaše 
osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu. 
 
Používame štatistické informácie (návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, informácie o 
tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových 
vzťahov našich návštevníkov) týkajúce sa používania stránok spoločnosti BASF na sieti 
Instagram, ktoré Instagram sprístupňuje prostredníctvom služby Instagram „Štatistiky“ v 
anonymizovanej podobe. Závery ohľadne jednotlivých používateľov a prístup k jednotlivým 
používateľským profilom spoločnosťou BASF nie sú možné. 

 
My spracúvame nasledovné osobné údaje: 

 
 Vaše meno používateľa na sieti Instagram, ako aj komentáre uverejnené na stránkach 

spoločnosti BASF na sieti Instagram, a správy, ktoré nám zašlete prostredníctvom 
stránok spoločnosti BASF na sieti Instagram 

 Vašu aktivitu na stránkach spoločnosti BASF na sieti Instagram prostredníctvom služby 
Instagram Štatistiky, napr. návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, informácie o 
tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových 
vzťahov našich návštevníkov 

 Ďalšie informácie potrebné na splnenie požiadaviek našich návštevníkov alebo na 
jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch 

 
3. Spoločnosť BASF na sieti Twitter 

 
Ak navštívite spoločnosť BASF na sieti Twitter, spoločnosť Twitter Inc, 1355 Market Street, 
Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, ako prevádzkovateľ služby Twitter zhromažďuje a 
spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v ich Zásadách ochrany osobných údajov. 
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu. 

 

Používame štatistické informácie (návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, informácie o 
tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových 
vzťahov našich návštevníkov) týkajúce sa používania stránok spoločnosti BASF na sieti 
Twitter, ktoré spoločnosť Twitter poskytuje prostredníctvom služby „Analytics“ v 
anonymizovanej podobe. Závery ohľadne jednotlivých používateľov a prístup k jednotlivým 
používateľským profilom spoločnosťou BASF nie sú možné. 

 
My spracúvame nasledovné osobné údaje: 

 
 Vaše meno používateľa na sieti Twitter, ako aj komentáre uverejnené na stránkach 

spoločnosti BASF na sieti Twitter a správy, ktoré nám pošlete prostredníctvom stránok 
spoločnosti BASF na sieti Twitter 

 Vašu aktivitu na stránkach spoločnosti BASF na sieti Twitter prostredníctvom služby 
Twitter Analytics, napr. návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, informácie o tom, z 
ktorých krajín a miest naši návštevníci pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových 
vzťahov našich návštevníkov 

https://help.instagram.com/519522125107875
https://twitter.com/de/privacy
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 Ďalšie informácie potrebné na splnenie požiadaviek našich návštevníkov alebo na 
jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch 

 
Keď nám pošlete priamu správu, okrem vášho mena používateľa v službe Twitter 
neuchovávame ani nespracúvame žiadne vaše osobné údaje. 

 
4. Spoločnosť BASF na sieti LinkedIn 

 
Stránky spoločnosti BASF na sieti LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Ireland Unltd., 
Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn“). Keď navštívite stránky spoločnosti BASF na sieti 
LinkedIn, spoločnosť LinkedIn spracuje vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami ochrany 
osobných údajov, ktoré nájdete tu. 

 

My spracúvame nasledovné osobné údaje: 
 

 Vaše meno používateľa na sieti LinkedIn, ako aj komentáre uverejnené na stránkach 
spoločnosti BASF na sieti Linkedln a správy, ktoré nám pošlete prostredníctvom 
stránok spoločnosti BASF na sieti LinkedIn 

 Ďalšie informácie potrebné na splnenie požiadaviek našich návštevníkov alebo na 
jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch 

 
Spoločná prevádzka so spoločnosťou LinkedIn 

 
Používame štatistické informácie (návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, informácie o 
tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci pochádzajú a štatistiky ohľadne pracovných 
vzťahov našich návštevníkov) týkajúce sa používania našej firemnej stránky na sieti LinkedIn, 
ktorú spoločnosť LinkedIn poskytuje prostredníctvom službu LinkedIn „Analytics“ v 
anonymizovanej podobe. Závery ohľadne jednotlivých používateľov a prístup k jednotlivým 
používateľským profilom spoločnosťou BASF nie sú možné. 

 
Z tohto dôvodu sú spoločnosti BASF a LinkedIn považované za „spoločných 
prevádzkovateľov“ v zmysle GDPR, a preto uzavreli takzvanú dohodu o spoločnej prevádzke, 
aby vyhoveli požiadavkám GDPR. Táto dohoda o spoločnej prevádzke je k dispozícii tu. Tu 
nájdete všetky informácie, ktoré sú pre vás ako dotknutú osobu relevantné, najmä pokiaľ ide 
o uplatňovanie vašich práv na základe zákona o ochrane osobných údajov. 

 
Okrem spracovania osobných údajov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných 
údajov nemá spoločnosť BASF žiadny vplyv na spracovanie osobných údajov v súvislosti s 
vaším používaním našej firemnej stránky na sieti LinkedIn. 

 
 

5. Spoločnosť BASF na sieti XING 
 

Stránky spoločnosti BASF na sieti XING prevádzkuje spoločnosť XING SE, Dammtorstrasse 
30, 20354 Hamburg, Nemecko („XING“). Keď navštívite stránky spoločnosti BASF na sieti 
XING, spoločnosť XING spracováva vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami ochrany 
osobných údajov, ktoré nájdete tu. 

 

Používame štatistické informácie (návštevy našej stránky a štatistiky ohľadne pracovných 
vzťahov našich návštevníkov) v súvislosti s používaním stránok spoločnosti BASF na sieti 
XING, ktoré spoločnosť XING sprístupňuje prostredníctvom ich štatistickej služby v 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
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anonymizovanej podobe. Závery ohľadne jednotlivých používateľov a prístup k jednotlivým 
používateľským profilom spoločnosťou BASF nie sú možné. 

 
My spracúvame nasledovné osobné údaje: 

 
 Vaše meno používateľa na sieti XING, ako aj komentáre uverejnené na stránkach 

spoločnosti BASF na sieti XING a správy, ktoré nám pošlete na stránkach spoločnosti 
BASF na sieti XING 

 
 Vašu aktivitu na stránkach spoločnosti BASF na sieti XING prostredníctvom štatistickej 

služby XING, napr. návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, návštevy a priemerné 
trvanie zobrazovania videa, informácie o tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci 
pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových vzťahov našich návštevníkov 

 
 Ďalšie informácie potrebné na splnenie požiadaviek našich návštevníkov alebo na 

jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch 
 

 
6. Spoločnosť BASF na sieti YouTube 

 
Ak navštívite spoločnosť BASF na sieti YouTube, spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, ako prevádzkovateľ služby YouTube zhromažďuje a 
spracúva osobné údaje v rozsahu, ktorý je opísaný v jej Zásadách ochrany osobných údajov. 
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu. 

 

Používame štatistické informácie (návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, priemerné 
trvanie zobrazovania videa, informácie o tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci 
pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových vzťahov našich návštevníkov) týkajúce sa 
používania kanála spoločnosti BASF na sieti YouTube, ktorý spoločnosť YouTube sprístupňuje 
prostredníctvom služby „Analytics“ v anonymizovanej podobe. Závery ohľadne jednotlivých 
používateľov a prístup k jednotlivým používateľským profilom spoločnosťou BASF nie sú 
možné. 

 
My spracúvame nasledovné osobné údaje: 

 
 Vaše meno používateľa na sieti YouTube, ako aj komentáre uverejnené na kanáli 

spoločnosti BASF na sieti YouTube 
 Vašu aktivitu na kanáli spoločnosti BASF na sieti YouTube prostredníctvom služby 

YouTube Analytics, napr. návštevy našej stránky, rozsah príspevkov, priemerné trvanie 
zobrazovania videa, informácie o tom, z ktorých krajín a miest naši návštevníci 
pochádzajú a štatistiky ohľadne rodových vzťahov našich návštevníkov 

 Ďalšie informácie potrebné na splnenie požiadaviek našich návštevníkov alebo na 
jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch 

 
Keď nám pošlete priamu správu, okrem vášho mena používateľa v službe YouTube 
neuchovávame ani nespracúvame žiadne vaše osobné údaje. 

 
 

Komu sa odosielajú vaše osobné údaje? 
 

V rámci našej spoločnosti budú mať prístup k takýmto údajom len osoby a orgány, ktoré 
potrebujú osobné údaje na splnenie vyššie uvedených cieľov. 

https://policies.google.com/privacy
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Ako nástroj na správu našich kanálov sociálnych médií používame službu Facelift Cloud 
(Facelift BBT, Gerhofstraße 19, 20354 Hamburg, Nemecko, https: //www.facelift-bbt.com/en). 
Komentáre a správy, ktoré zanecháte na našich kanáloch sociálnych médií, budú prenesené 
do tohto systému a naši zamestnanci ich budú spravovať prostredníctvom tohto systému. 

 
Upozorňujeme, že pri spracovaní údajov prostredníctvom našich kanálov sociálnych médií 
môžu byť vaše osobné údaje spracované mimo územia Európskej únie. To môže viesť k 
rizikám pre používateľov, pretože by to napríklad mohlo sťažiť presadzovanie práv 
používateľov. Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov 
kanálov sociálnych médií. Pokiaľ ide o amerických poskytovateľov certifikovaných v rámci 
Ochrany osobných údajov, chceli by sme upozorniť, že títo poskytovatelia sa zaväzujú 
dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov. 

 
Osobné údaje môžeme preniesť na dozorné orgány, súdy alebo právnické kancelárie, ak je to 
potrebné na zabezpečenie dodržiavania platných právnych predpisov alebo na výkon, 
uplatnenie alebo obhajobu zákonných práv, ak je to zákonom povolené. 

 
 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 
 

Ak nie je výslovne uvedené inak (napr. v osobitnom formulári s vyjadrením súhlasu), vaše 
osobné údaje vymažeme hneď, ako prestanú byť potrebné na vyššie uvedené účely, s 
výnimkou prípadov, kedy by vymazanie alebo blokovanie narúšalo naše zákonné povinnosti 
poskytovať a uchovávať záznamy (ako napríklad lehoty uchovávania stanovené 
obchodnými alebo daňovými zákonmi). Vaše správy odoslané prostredníctvom našich 
kanálov sociálnych médií sa vymažú aspoň 3 mesiace po ukončení konverzácie, ak bola 
vaša požiadavka zodpovedaná, a neexistujú žiadne iné dôvody, ktoré by nás oprávňovali 
alebo zaväzovali k uchovávaniu uvedených správ. 

 
 

Ktoré práva na ochranu údajov môžete uplatniť? 
 

Naši návštevníci môžu od príslušných spoločností skupiny BASF požiadať o informácie 
týkajúce sa osobných údajoch, ktoré v súvislosti s nimi uchovávame a spracúvame. Okrem 
toho môžu naši návštevníci za určitých okolností požadovať opravu alebo vymazanie 
osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Môžu mať tiež právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, ako aj právo na poskytnutie údajov, ktoré poskytli v štruktúrovanom, 
obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. 

 

http://www.facelift-bbt.com/en)
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Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov prostredníctvom služby „Štatistiky“, ktorú Facebook 
ponúka, Facebook prevzal primárnu zodpovednosť. Týka sa to spracúvania údajov Štatistiky 
a uplatňovania práv dotknutých osôb. Ohľadne všetkých povinností vyplývajúcich z GDPR v 
súvislosti so spracovaním údajov Štatistík sa preto obráťte priamo na spoločnosť Facebook. 
Aj keď môžete svoje práva uplatňovať voči nám, vaše požiadavky, ktoré v tejto súvislosti od 
vás obdržíme, postúpime spoločnosti Facebook. 

 
Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov prostredníctvom služby „Štatistiky stránky“, ktorú 
LinkedIn ponúka, LinkedIn prevzal primárnu zodpovednosť. Týka sa to spracovania údajov 
„Štatistiky stránky“ a implementácie práv dotknutých osôb. Ohľadne všetkých povinností 
vyplývajúcich z GDPR v súvislosti so spracovaním údajov „Štatistiky stránky“ sa preto obráťte 
priamo na spoločnosť LinkedIn. Aj keď môžete svoje práva uplatňovať voči nám, vaše 
požiadavky, ktoré v tejto súvislosti od vás obdržíme, postúpime spoločnosti LinkedIn. 

 
 

Kde môžete podať sťažnosť? 
 

Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie právne prostriedky nápravy podľa správneho práva alebo 
súdne prostriedky nápravy, sú naši návštevníci oprávnení podať sťažnosť dozornému orgánu, 
najmä v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa 
naši návštevníci domnievajú, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ich týka, je v rozpore 
so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov. 

 
Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť predložená, oboznámi sťažujúcu sa stranu so situáciou 
a výsledkami sťažnosti, vrátane možnosti právnej nápravy v súlade s článkom 78 
Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Nemecko 

Právo namietať 
 
Ak je spracovanie založené na súhlase, naši návštevníci majú právo kedykoľvek 
namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Ak spracujeme 
osobné údaje našich návštevníkov, aby sme chránili naše legitímne záujmy, naši 
návštevníci môžu kedykoľvek namietať proti spracovaniu z dôvodov vyplývajúcich z ich 
konkrétnej situácie. V prípade námietky prestaneme spracúvať osobné údaje dotknutej 
osoby, pokiaľ nedokážeme poskytnúť presvedčivé dôvody, ktoré by prevážili nad 
záujmami, právami a slobodami našich návštevníkov, alebo dokázať, že spracovanie 
slúži na preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie právnych nárokov alebo súdnych 
sporov. 
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