Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa ( dalej” ADO”)
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe koordynatora danych osobowych oraz ADO są
dostępne na stronie internetowej: https://www.basf.com/global/en/legal/data-protection-atbasf.html
2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
a. Imię oraz nazwisko;
b. Adres do wysyłki;
c. numer telefonu kontaktowego;
Powyższe dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą na
podstawie dobrowolnej zgody tych osób (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do celów:
a. przesyłania materiałów marketingowych BASF w formie
pośrednictwem operatora pocztowego/ firmy kurierskiej;

papierowej

za

4. Okresy przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celu
wskazanego w pkt 2 lit a powyżej.
Jeżeli wprost nie postanowiono inaczej (np. w poszczególnym formularzu zgody), usuwamy
lub blokujemy Państwa dane osobowe w momencie, gdy przestają być one potrzebne do
wymienionych wyżej celów, chyba że usunięcie lub zablokowanie byłoby sprzeczne z
nałożonym na nas prawnym obowiązkiem przedstawienia lub zachowania dokumentacji
(takim jak okresy przechowywania przewidziane w prawie handlowym lub podatkowym). W
takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ograniczony sposób.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od ADO:
dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przeniesienia danych do innego administratora.
dostarczenia danych go dotyczących w formacie ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego;
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
a.
b.
c.
d.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W naszej firmie dostęp do Państwa danych osobowych otrzymają tylko osoby i organy,
które potrzebują tych danych do realizacji wymienionych wyżej celów.
W ramach naszej grupy spółek Państwa dane osobowe są przekazywane określonym
spółkom w grupie, jeśli centralnie wykonują one kluczowe zadania dla jednostek
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stowarzyszonych w ramach grupy lub pełnią funkcje międzyfirmowe stosownie do struktury
organizacyjnej, bądź jeżeli jest to konieczne do realizacji wymienionych wyżej celów.
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe organom nadzorczym, sądom lub kancelariom
prawnym, o ile jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub do
wykonywania, dochodzenia lub ochrony praw, jeżeli jest to prawnie dozwolone.
W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów współpracujemy także z usługodawcami ( w
tym m.in. z firmami kurierskimi, Pocztą Polską ). Usługodawcy ci przetwarzają Państwa dane
osobowe w naszym imieniu i wyłącznie stosownie do naszych wytycznych. Są oni
zobowiązani umownie do przestrzegania obowiązujących regulacji dot. ochrony danych.
W niektórych przypadkach ujawniamy dane osobowe usługodawcom lub grupom spółek
mieszczącym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("Państwa Trzecie"), w których
odpowiedni poziom ochrony danych nie jest gwarantowany obowiązującymi przepisami
prawa. W takich przypadkach podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz w celu zagwarantowania właściwego
poziomu ochrony danych. Dlatego też ujawniamy Państwa dane osobowe odbiorcom spoza
naszej grupy spółek mieszczącym się w Państwach Trzecich wyłącznie, jeżeli ci odbiorcy
zawarli w umowach z nami Standardowe Klauzule Ochrony Danych lub jeżeli wdrożyli
Wiążące Reguły Korporacyjne. Jeżeli zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do
odbiorców spoza grupy spółek, mieszczących się w Państwie Trzecim, poinformujemy o tym
przed przystąpieniem do przetwarzania.
Dalsze informacje, jak również kopię podjętych kroków, można uzyskać od osób
upoważnionych do kontaktu wskazanych powyżej.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych,
bądź niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów określonych w punkcie 3 lit. a.
powyżej, oznaczało będzie brak możliwości otrzymania materiałów marketingowych w
formie papierowej.
9. Decyzje podejmowane w sprawie Państwa danych nie będą opierały się wyłącznie na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani na profilowaniu.
10. Niezależnie od wszelkich innych środków odwoławczych przysługujących na podstawie
prawa administracyjnego bądź w postępowaniu sądowym, macie Państwo prawo złożyć
skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym
mieszkają lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważacie Państwo,
że przetwarzanie ich danych osobowych odbyło się z naruszeniem Rozporządzenia UE o
Ochronie Danych Osobowych.
Organ nadzorczy, do którego składana jest skarga, powiadomi skarżącego o sytuacji oraz
wynikach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka ochrony prawnej
na podstawie art. 78 RODO.
Organem nadzorczym, do którego skarga może zostać złożona jest m.in.: Komisarz ds.
Ochrony Danych i Wolności Informacji dla Państwa Związkowego Nadrenii-Palatynatu (Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz).
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit RheinlandPfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de
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