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DATABESKYTTELSESERKLÆRING FOR FORRETNINGSPARTNERE    
 
 
Sika Norge AS, Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten («Sika») sin databeskyttelsesmelding) har til hensikt å forklare vår praksis 
som behandlingsansvarlig angående behandling av personopplysninger knyttet til våre nåværende, tidligere eller 
potensielle leverandører, kunder, leverandører, Og alle andre forretningspartnere (samlet kalt «forretningspartnere») og 
våre forretningspartneres ansatte. 
 
1. Omfang: 

Denne meldingen gjelder for deg hvis du er  
▪ En forretningspartner av Sika som enkeltperson (for eksempel en konsulent eller enkeltperson) eller  
▪ En ansatt hos en forretningspartner som samhandler med Sika på vegne av en slik forretningspartner. 

 
2. Kategorier av personopplysninger og kilde: 

Sika behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg som Sika har innhentet fra deg eller fra autoriserte 
tredjeparter (f.eks. din arbeidsgiver, offentlige myndigheter eller offentlige ressurser): 

• Personopplysninger knyttet til forretningspartnere (enkeltpersoner eller ansatte):  
▪ Navn,  
▪ Navn på arbeidsgiver 
▪ Kontaktdetaljer for bedrifter (e-post, adresse, telefon og mobil),  
▪ Innhold i kommunikasjon og samhandling (for eksempel e-post eller forretningsbrev),  
▪ Stillingstittel/posisjon, 
▪ Betaling og/eller fakturainformasjon, og 
▪ Markedsførings-/nyhetsbrevpreferanser og din interaksjon med Sikas markedsføringsaktiviteter (inkludert 

ved bruk av e-posttrackere for å måle klikk- og åpningssatser) i tilfelle du samtykket i å motta 
markedsføringsinformasjon fra Sika. 

 
Sika samler ikke inn ikke-forretningsrelaterte data eller sensitive personopplysninger fra sine forretningspartnere.  

 
3. Behandlingsformål, juridisk grunnlag og konsekvenser: 

Dine personopplysninger behandles med henblikk på   
▪ Utførelsen av kontraktsforholdet til forretningspartneren (inkludert oppfylle alle kontraktsforpliktelser, 

fakturabehandling, kommunikasjon og juridiske aktiviteter og samsvarsaktiviteter),  
▪ (direkte) markedsføringsaktiviteter, 
▪ Forbedringer i administrasjon og administrasjon av forretningspartnere, 
▪ forbedringer av våre produkt- og tjenestetilbud som nye opplæringsaktiviteter og arrangementer eller justert 

produktinformasjon og/eller  
▪ overholdelse, sikkerhet og forebygging av svindel.  

 
Sika er avhengig av følgende rettslige grunnlag for slike behandlingsaktiviteter:  

▪ Utførelse av kontraktsforholdet til forretningspartneren; 
▪ De legitime  interessene for Sika, Sikas tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter (for eksempel statlige 

organer eller domstoler). Den berettigede interessen kan være spesielt gruppedelt informasjonsdeling, 
(direkte) markedsføringsaktiviteter, forebygging av svindel eller misbruk av IT-systemer, fysisk sikkerhet, IT- 
og nettverkssikkerhet, interne undersøkelser, forbedring av Sikas administrasjon og administrasjon av 
forretningspartnere, forbedring av våre produkt- og tjenestetilbud eller potensielle fusjons- og oppkjøps-
aktiviteter; 

▪ overholdelse av juridiske forpliktelser; 
▪ samtykke, når de ovennevnte rettslige grunnlagene ikke gjelder. 

 
Anskaffelsen  av personopplysninger er nødvendig for de formål som er beskrevet ovenfor. Hvis du ikke oppgir 
personopplysningene, kan de berørte behandlings- og administrasjonsprosessene for forretningspartnere bli forsinket 
eller umulige. 

  
4. Kategorier av mottakere: 

Enhver adgang til dine personopplysninger er begrenset til de enkeltpersoner som har behov for å vite for å kunne 
utføre sine arbeidsoppgaver.  
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I den utstrekning det er nødvendig, kan Sika Norge AS dele dine personopplysninger internt i Sika Gruppen, for interne 
administrative og markedsføringsformål. 

 
Sika Norge AS kan benytte seg av tjenesteleverandører som opptrer som behandlere, for å tilveiebringe IT-støtte og 
annen administrativ støtte (f.eks. tjenesteleverandører som behandler utestående fordringer eller IT-hosting og 
vedlikeholdsstøtte). Disse tjenesteleverandørene kan ha adgang til dine personopplysninger i den grad det er 
nødvendig for å yte slike tjenester og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. 
 
 
 
Sika Norge AS kan også dele dine personopplysninger der det er påkrevd eller tillatt iht. gjeldende lov, til statlige 
myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter. 
Den oppdaterte listen over behandlere og tredjeparter som vi deler data med, er tilgjengelig på forespørsel fra Sika 
Norge AS og DPO via kontaktinformasjonen som er angitt nedenfor. 

5. Oppbevaringsperiode: 
Dine personopplysninger lagres av Sika og/eller våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å oppfylle 
våre forpliktelser og for den tiden som er nødvendig for å oppnå de formålene som informasjonen samles inn for, i 
samsvar med gjeldende personvernlover. Når Sika ikke lenger trenger å bruke dine personopplysninger for å overholde 
kontraktsmessige eller lovbestemte forpliktelser, vil vi fjerne dem fra våre systemer og registre og/eller ta skritt for å 
anonymisere dem på riktig måte, slik at du ikke lenger kan identifiseres, Med mindre vi trenger å beholde dine 
personopplysninger for å overholde juridiske eller lovmessige forpliktelser som Sika er underlagt, for eksempel 
lovbestemte oppbevaringsperioder. 
 

6. Automatisert beslutningstaking 
Sika utfører  ikke  automatisert beslutningstaking i sammenheng med forholdet mellom forretningspartnere. 
 

7. Kundetilpasning 
Bare hvis du har gitt eksplisitt samtykke, kan Sika bruke personopplysningene dine for tjenester som leveres av 
tredjeparter. I prosessen med kundetilpasning overføres krypterte personopplysninger til en tredjepartsleverandør som 
driver en online plattform (f.eks. LinkedIn). Tredjepartsleverandøren sammenligner personopplysningene med 
algoritmen med brukerprofilene for å gi et samlet antall av hvor mange Sika Business Partner som finnes på den 
elektroniske plattformen. Kundetilpassede tjenester hjelper Sika med å forbedre og tilpasse Sikas 
markedsføringsaktiviteter på nettplattformer, for eksempel ved å vise nettannonsering til eksisterende 
forretningspartnere. Kundetilpasningstjenester gjør det mulig for Sika å analysere forretningspartnerens tilstedeværelse 
på nettplattformer på et aggregert nivå. 
 

8. Dine rettigheter: 
Du kan be om tilgang til informasjonen vi har om deg. Du kan også be om korrigering, endring eller sletting av 
informasjon om deg som er unøyaktig, og du kan også be om å motsette deg behandling av personopplysninger om 
deg eller be om at Sika overfører dataene som den har samlet inn til en annen organisasjon, eller direkte til deg. 
Forespørselen kan rettes til Sika ved å bruke det spesifikke webskjemaet «utøve dine rettigheter» som er tilgjengelig 
på Sika sin nettside eller ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. 
 
Du har rett til når som helst å stoppe Sika fra å kontakte deg for markedsføringsformål og velge bort mottak av 
markedsføringsinformasjon og nyhetsbrev ved å justere dine preferanser i Newsletter Preference Center (hvis 
tilgjengelig), ved å bruke avmeldingsalternativet eller kontakte Sika ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. 
 
 
Sika vil behandle forespørsler om tilgang, korrigering, endring, begrensning, innvending, portabilitet eller sletting av 
informasjon i samsvar med våre interne retningslinjer og gjeldende lovkrav. Hvis du føler at vi ikke har overholdt din  
forespørsel, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten i Norge. 
 
Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket 
med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykket trekkes tilbake. 
 

9. Informasjonssikkerhet 
Sika opprettholder egnede sikkerhetstiltak, inkludert rimelige fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å 
beskytte databasene mot uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. 
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10. Endringer i denne personvernerklæringen 

Sika forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen og vil gi en revidert personvernerklæring som 
gjenspeiler slike endringer som kreves av loven. 
 

11. Spørsmål: 
Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller rettighetene dine, kan du kontakte   
 
Behandlingsansvarlig:  
Sika Norge AS 
Sanitetsveien 1 
2013 Skjetten 
Epost: privacy@no.sika.com  
 

 
 
 
 


