Privacyverklaring

BASF is verheugd dat je onze website hebt bezocht en dankt je voor je belangstelling voor ons bedrijf.
BASF neemt gegevensbescherming serieus. Deze privacyverklaring beschrijft:
• de persoonsgegevens die BASF verzamelt wanneer je onze website bezoekt
• de doeleinden waarvoor BASF deze gegevens gebruikt
• de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
• de ontvangers van zulke persoonsgegevens
• het tijdsbestek waarvoor zulke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
• of je verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken
Verder willen we je informeren over:
• het bestaan van jouw rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens
• de gegevensverantwoordelijke in de zin van wetten op gegevensbescherming en, waar van toepassing,
de functionaris en coördinator in de zin van de gegevensbeschermingswetten
BASF stelt zich middels huidige privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27
april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelt BASF wanneer je onze website bezoekt?
(1) Wanneer je onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen of in te loggen, stuurt je browser de
volgende informatie automatisch naar onze server.
• IP-adres van je computer
• Informatie over je browser
• Website waar je op was net voordat je belandde op onze website
• URL of aangevraagde bestand
• Datum + tijdstip van je bezoek
• Volume van doorgestuurde gegevens
• Statusinformatie, bijv. foutmeldingen
(2) Onze website biedt de mogelijkheid om te solliciteren met je persoonlijke gegevens. De gegevens worden
ingegeven in een sollicitatieformulier, doorgestuurd en opgeslagen.
De volgende data worden bijkomend verzameld als deel van het sollicitatieproces:
• Naam, voornaam, GSM-nummer, emailadres, het geüploade CV, jouw antwoord op de meerkeuzevragen
(vb. afstudeerrichting)
• Datum + tijdstip van je bericht

2. In welke omvang en voor welke doeleinden verwerkt BASF deze gegevens?
(1) Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we je IP-adres en de andere gegevens die je browser automatisch
doorstuurt aan onze server (zie sectie 1 (1)) om:
a) de aangevraagde inhoud naar je browser te sturen. We slaan het IP-adres alleen op in de mate die
noodzakelijk is om je de aangevraagde inhoud te tonen.
b) ons te beschermen tegen aanvallen en de juiste behandeling van onze website te waarborgen. om dat te
doen slaan wij de genoemde gegevens voor een maximumperiode van 180 dagen op. Deze periode kan
worden verlengd indien en in de mate die nodig is om aanvallen en incidenten te vervolgen. BASF zal de
gebruiker van een IP-adres alleen onderzoeken in geval van een illegale aanval.
c) je IP-adres naar een serviceprovider te sturen om je publieke IP-adres in kaart te brengen met bedrijfs- en
industriegerelateerde informatie (geen persoonlijke informatie). Deze bedrijfs- en industriegerelateerde
informatie zal worden verwerkt door ons webbeoordelingssysteem. In deze verwerkingsfase wordt je IPadres op geen enkel tijdstip opgeslagen bij onze serviceprovider of in ons systeem.
d) je IP-adres wordt ook gebruikt door Facebook en Google die advertenties plaatsen op hun websites. Je
ontvangt zo’n advertenties van zodra je interesse toont in onze website, bijvoorbeeld door onze website te
bezoeken. Met deze advertenties trachten we BASF voor te stellen als een aantrekkelijke werkgever. Je kan
weigeren om zo’n advertenties te ontvangen wanneer je het gebruik van cookies niet accepteert. Lees
hierover meer in artikel 7.
e) Voor web-doelgroep meting. Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren. Hiervoor slaan we het
IP-adres van je computer op na de laatste acht cijfers van het IP-adres te hebben verwijderd, d.w.z. in
anonieme vorm. Wij verwijderen de laatste acht cijfers van het IP-adres onmiddellijk na het ontvangen en
verwerken dus geen persoonsgegevens om je persoonlijk gebruik van onze website te meten.
(2) Als je contact met ons opneemt via het sollicitatieformulier op onze website, gebruiken wij de gegevens onder
sectie 1 (2) om te antwoorden en zo mogelijk aan je verzoek te voldoen. We slaan deze gegevens op in de mate die
noodzakelijk is om jouw kandidatuur in te schatten voor vacatures bij BASF Antwerpen. Gegevens die leiden tot
opname in een actuele selectieprocedure worden doorgestuurd naar ons SAP Erecruitment systeem (Applicant
Tracking Systeem). Hiervan stellen we je op de hoogte. Andere gegevens blijven bewaard om als werfreserve te
dienen.
(3) De persoonsgegevens, opgenomen onder sectie 1(1) blijven voor maximaal 12 maanden na de recentste ingave
bewaard.
De overige categorieën persoonsgegevens (sectie 1(2)) worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen BASF
en jou.
(4) Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van BASF, waarbij zij haar
bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien BASF failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw
gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van BASF geheel of gedeeltelijk
worden uitgevoerd of worden overgedragen.
BASF zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat BASF jouw gegevens aan
genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of
commercieel haalbaar is. BASF zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw
voorafgaande toestemming.
(5) In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat BASF jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of
om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. BASF zal in redelijkheid pogen jou van
tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

3. Is het verstrekken van de gegevens verplicht? Heb je het recht om bezwaar te maken
tegen verwerking?
Wanneer je onze website bezoekt, stuurt je browser de informatie onder sectie 1 (1) automatisch naar onze server.
Je bent vrij om deze gegevens door te sturen. Zonder het verstrekken van deze gegevens zijn we niet in staat om je
de aangevraagde inhoud te sturen.
Als je contact met ons wilt opnemen via het sollicitatieformulier op onze website, staat het je vrij de gegevens door
te sturen onder sectie 1 (2). Wij zullen verplichte velden op een formulier markeren, als die er zijn. Als je de
benodigde gegevens niet verstrekt, kun je ons beletten om te antwoorden en goed aan je aanvraag te voldoen.

4. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking?
De wettelijke basis voor de verwerking onder sectie 2 is punt (a), (b) en (f) van artikel 6 (1) Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De wettelijke belangen worden vastgesteld door de doeleinden die beschreven zijn onder
sectie 2.

5. Aan welke ontvangers sturen we jouw gegevens?
We sturen de gegevens vermeld in sectie 1 enkel naar gegevensverwerkers in de mate dit noodzakelijk is voor de
doeleinden die vastgelegd zijn in sectie 2. Zulke gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens alleen na en
volgens onze instructies en de verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van ons.
Indien we jouw persoonsgegevens doorgeven aan een gegevensverwerker die niet gevestigd is in de Europese
Unie, worden deze enkel vrijgegeven wanneer de Europese Commissie bevestigd heeft dat het beveiligingsniveau
van dit derde land voldoende is of wanneer andere beveiligingsmaatregelen (zoals binding corporate rules of EU
standard contractuele voorzieningen) toepasselijk zijn.

6. Hoe beschermen we je persoonsgegevens?
BASF heeft technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om te zorgen voor een gepast niveau van
beveiliging om je persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige wijziging, vernieling,
verlies of niet-gemachtigde ontsluiting. Deze maatregelen zullen voortdurend worden uitgebreid in lijn met
technologische ontwikkelingen.
In geen geval kan BASF aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een
foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven en bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik
dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de
vertrouwelijkheid ervan.

7. Gebruiken wij cookies op onze website?
Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die bij het bezoeken van onze website op jouw computer worden opgeslagen. In dit
tekstbestand wordt informatie bewaard, zoals jouw voorkeuren voor het gebruik van onze website. Wanneer je onze
website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Hierdoor herkennen we jouw
voorkeuren en past de website zich automatisch aan waardoor we jou een optimale surfervaring bezorgen. Volgens
de wetgeving mogen we cookies op jouw pc plaatsen wanneer ze noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van
de website. Zoniet, vragen we jouw toestemming.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese
Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige
technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige
informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Waarom gebruiken we cookies?
Op onze website www.werken-bij-basf.be gebruiken we volgende soorten cookies:
1. Cookies voor functionele doeleinden
2. Cookies voor analytische doeleinden
3. Cookies voor marketing doeleinden
Door het gebruik van cookies bieden we een betere gebruikservaring van onze website. Zo kunnen we dankzij
cookies o.a.
• De website beter, sneller en makkelijker inzetten
• Je voorkeuren onthouden
• Een beter inzicht krijgen op het gebruik van de website
• Je gericht informeren over onze vacatures bij BASF

Toestemming
Bij jouw eerste bezoek aan onze website vragen we om cookies te aanvaarden.
Je kan dan of later tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw browser te
wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen
gebruik kunt maken.

Soorten cookies
Cookies voor functionele doeleinden zijn belangrijk voor een vlot gebruik en specifieke services van onze
website. Zo worden er onder meer cookies geplaatst door het Web Content Management Systeem (WCMS)
Wordpress waarmee deze site werd ontwikkeld. Voor cookies geplaatst door Wordpress verwijzen wij je graag naar
de verklaring die deze partij op hun website www.wordpress.com daarover geeft.
De volgende cookies voor functionele doeleinden worden ook op je pc bewaard:
Cookie
Basf_cookienotice,
Basf_cookienotice_ga

Doel
De Cookie houdt bij of je als
bezoeker van de website akkoord
gaat met het gebruik van Cookies

Bewaartermijn
1 jaar

Cookies voor analytische doeleinden worden gebruik om bezoeken van onze website te meten. Zo weten we
onder meer hoe vaak een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we om de inhoud van onze
website te verbeteren. BASF gebruikt hiervoor cookies van Google Analytics. De informatie die door Google wordt
verzameld is anoniem. Voor deze cookies verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun
respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen,
noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
De volgende cookies voor analytische doeleinden worden op je pc bewaard:
Cookie
Google Analytics

Basf_cookienotice_ga

Doel
Analyseren van anonieme en
geaggregeerde gegevens over het
gebruik van onze websites, met de
bedoeling de inhoud te verbeteren
en beter af te stemmen op de
wensen van de gebruikers. Zie ook:
http://www.google.com/intl/nl/policies
/
privacy/)
De Cookie houdt bij of je als
bezoeker van de website akkoord
gaat met het gebruik van Cookies
voor analytische doeleinden

Bewaartermijn
2 jaar

1 jaar

Cookies voor marketing doeleinden worden gebruikt om bezoekers over websites heen te volgen. Hierdoor
kunnen we advertenties beter afstemmen op de interesses en noden van de bezoeker. BASF gebruikt hiervoor
cookies van Facebook en Google.
De volgende cookies voor marketing doeleinden worden op je pc bewaard:
Cookie
Facebook
(Facebook remarketing en
Facebook pixel)

Double-Click

Google AdWords

Doel
Wordt door Facebook gebruikt om
een reeks advertentieproducten te
leveren, zoals realtime
aanbiedingen van externe
adverteerders. Zie ook
https://www.facebook.com/policies/c
ookies
Wordt door Google gebruikt om een
reeks advertentieproducten te
leveren. Zie ook
https://support.google.com/dfp_pre
mium/an swer/2839090?hl=nl
Wordt door Google gebruikt om een
reeks advertentieproducten te
leveren. Zie ook:
https://support.google.com/adwords/
answer/ 2549063?hl=nl

Bewaartermijn
https://www.facebook.com
/policies/cookies

https://support.google.com/
dfp_premium/answer/2839
090?hl=nl
https://support.google.com/
adwords/answer/2549063? hl=nl

De meeste cookies hebben een vervaltermijn. Soms worden cookies automatisch verwijderd wanneer je je browser
afsluit (session cookie). Andere cookies kunnen langer op jouw computer bewaard worden.
Meer informatie over cookies vind je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online
behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

8. Welke rechten heb ik?
Hieronder lijsten we jouw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming op.
8.1. Recht van toegang: het recht om toegang te verkrijgen tot je persoonsgegevens (als wij die verwerken)
8.2. Recht op correctie: als je persoonsgegevens fout of onvolledig zijn, heb je het recht om je persoonsgegevens
te laten wijzigen.
8.3. Recht op wissen: dit staat ook bekend als ‘het recht op vergetelheid’ en, eenvoudig gezegd stelt het je in staat
om jouw persoonsgegevens te laten wissen als er geen dwingende reden is voor ons om die te blijven gebruiken.
Dit is geen algemeen recht tot wissen; er zijn uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan
met het gebruik van je persoonsgegevens als dat gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen.
8.4. Recht om ons gebruik van jouw informatie te begrenzen: het recht om het gebruik van je
persoonsgegevens te schorsen of de manier waarop we die kunnen gebruiken te beperken. Wij houden lijsten bij
van mensen die hebben gevraagd om beperking van het gebruik van hun persoonsgegevens om er zeker van te zijn
dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd;
8.5. Recht op gegevensportabiliteit: het recht om te vragen dat wij (waar technisch mogelijk) jouw
persoonsgegevens verplaatsen, kopiëren of overbrengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en
machineleesbaar formaat, voor je eigen doeleinden naar andere services;
8.6. Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens.
8.7. Recht om geïnformeerd te worden: je hebt het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en
gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken; en
8.8. Recht om toestemming in te trekken: als je je toestemming hebt verleend voor iets wat wij doen met je
persoonsgegevens, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel als je dat doet, dit niet
betekent dat alles wat we tot dan toe met je persoonlijke gegevens hebben gedaan onwettig is).
De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor jou. We vragen je wel om je identiteit te bewijzen.
Wij zullen redelijke inspanningen verrichten in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om aan je vraag te
voldoen. Om je rechten uiteengezet in dit privacybeleid uit te oefenen en/of een klacht in te dienen kun je contact
met ons opnemen door ons te e-mailen of schrijven. Wij zullen proberen binnen 30 dagen te antwoorden.
Contactgegevens zijn te vinden in sectie 10 hieronder.

9. Waar kun je een klacht indienen?
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie voor contactgegevens
hieronder) of bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, plaats
waar je werkt of plaats van de vermeende inbreuk.
Belgische gegevensbeschermingsautoriteit :
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
Mail: contact(at)apd-gba.be
Telefoon: 02 274 48 00, 02 274 48 78 (Eerstelijnshulp voor vragen)
Fax: 02 274 48 35
Wanneer wij formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft
ingediend om er gevolg aan te geven. Wij werken samen met de bevoegde regelgevende autoriteiten, inclusief
lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om alle klachten die wij niet direct kunnen oplossen op te lossen.
Als je niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die je indient met betrekking tot jouw persoonsgegevens
wordt behandeld door ons, kun je je klacht doorverwijzen naar de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming?
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
BASF Antwerpen N.V.,
Scheldelaan 600,
Haven 725, 2040 Antwerpen
Onze functionaris voor gegevensbescherming is:
Alexandra Haug
Functionaris voor gegevensbescherming in de EU van BASF
D-67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0
mailto: data-protection.eu@basf.com
De coördinator voor gegevensbescherming bij BASF Antwerpen N.V. is:
Koen De Maere
Data Protection Coordinator BASF Antwerpen N.V.
Scheldelaan 600
2040 Antwerpen
Belgium
mailto: mijnprivacy@basf.com

11. Privacy van kinderen
Deze website is bedoeld om te worden gebruikt door personen van 16 en ouder. Wij proberen geen informatie te
verzamelen over personen jonger dan 16 jaar.
Er behoort geen informatie te worden ingediend of geplaatst op de websites door personen jonger dan 18 jaar. Als
zo iemand persoonlijke informatie indient via de websites, zullen wij die informatie wissen zodra we zijn/haar leeftijd
hebben opgemerkt en zullen deze daarna niet gebruiken voor welk doel dan ook.

