DATABESKYTTELSESMELDING FOR SAMARBEIDSPARTNERE

Sika Norge AS sin Databeskyttelsesmelding for samarbeidspartnere har til hensikt å forklare vår
praksis som ansvarlig med hensyn til behandling av personopplysninger i forbindelse med våre
forhandlere, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere og våre samarbeidspartneres
ansatte.
1. Omfang:
Meldingen gjelder for deg hvis du er en samarbeidspartner av Sika Norge AS som enkeltperson (f.eks.
en konsulent eller enkeltmannsforetak) eller hvis du er en ansatt hos en samarbeidspartner som
samhandler med Sika Norge AS på samarbeidspartnerens vegne.
2. Kategorier av personopplysninger og kilder:
Sika Norge AS behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg som Sika Norge AS har
innhentet fra deg eller fra autoriserte tredjeparter (f.eks. arbeidsgiver, offentlige myndigheter eller
offentlige ressurser):
•

Personopplysninger knyttet til samarbeidspartnere som er enkeltpersoner: Navn,
bedriftskontaktinformasjon (e-post, telefon og mobil), innholdet i kommunikasjonen (f.eks.
e-post og forretningsbrev), betalings- og / eller fakturainformasjon.

•

Personopplysninger knyttet til en ansatt hos en samarbeidspartner: Bedriftens navn,
bedriftskontaktinformasjon, den ansattes navn, tittel/stilling, innhold av kommunikasjon
(f.eks. e-post og forretningsbrev).

Sika Norge AS samler ikke inn data som ikke er forretningsmessige, eller noen sensitive
personopplysninger fra samarbeidspartnere.
3. Behandlingsformål, juridisk grunnlag og følger:
Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne etterleve vårt kontraktsforhold til
samarbeidspartneren (herunder å etterleve kontraktsforpliktelser, fakturabehandling,
kommunikasjon og juridiske aktiviteter og samsvarsaktiviteter), for markedsførings- og CRMaktiviteter og for sikkerhet og svindelforebygging. Sika Norge AS støtter seg på følgende hjemmel for
slike behandlingsaktiviteter:
•
•

•
•

Utførelse av vårt kontraktmessige forhold til samarbeidspartneren;
De legitime interessene til Sika Norge AS, Sika Norge AS’ tilknyttede selskaper eller andre
tredjeparter (f.eks. myndighetsorganer eller domstoler). De legitime interessene kan være
spesielt informasjonsdeling, markedsføring og CRM-aktiviteter på tvers av konsernet,
forhindring av svindel, misbruk av IT-systemer, fysisk sikkerhet, IT- og nettverkssikkerhet,
intern etterforskning eller aktiviteter rundt en mulig fusjon eller et mulig oppkjøp;
Samsvar med juridiske forpliktelser
Samtykke, når ovennevnte rettsgrunnlag ikke gjelder

Anskaffelse av personopplysninger er nødvendig for fullførelse og/eller utførelse av kontrakten med
samarbeidspartneren, og er frivillig. Hvis du ikke oppgir personopplysninger, kan imidlertid de
berørte administrasjonsprosessene for samarbeidspartneren forsinkes eller umuliggjøres.
4. Mottakerkategorier:
Enhver adgang til dine personopplysninger er begrenset til de enkeltpersoner som har behov for å
vite for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. 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.
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. Retensjonsperiode:
Personopplysningene dine lagres av Sika Norge AS og/eller våre tjenesteleverandører i den grad det
er nødvendig for å kunne utføre våre forpliktelser og så lenge det er nødvendig for å oppnå
formålene som informasjonen innhentes for, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. Når
Sika Norge AS ikke lenger trenger å bruke personopplysningene dine for å kunne overholde
kontraktmessige eller lovpålagte forpliktelser, vil vi fjerne dem fra våre systemer og arkiver, og/eller
gjør det som er nødvendig for å anonymisere dem slik at du ikke lenger kan identifiseres fra dem,
med mindre vi trenger å beholde informasjonen din, inkludert personopplysninger, for å overholde
juridiske eller lovmessige forpliktelser som Sika Norge AS er underlagt.
6. Automatisert beslutningstaking
Sika Norge AS utfører ikke automatisert beslutningstaking i sammenheng med samarbeidspartnere.
7. Dine rettigheter:
I henhold til gjeldende databeskyttelseslover kan du ha rett til å: Be om tilgang til dine
personopplysninger, be om rettelse av dine personopplysninger, be om sletting av dine
personopplysninger, be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. ved
markedsføringsformål og avmelding av nyhetsbrev, be om dataportabilitet og motsi deg behandling
av dine personopplysninger.
Forespørselen kan rettes til Sika Norge AS ved bruk av det spesifikke web-skjemaet "Utøv dine
rettigheter" tilgjengelig på selskapets nettside eller ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Sika Norge AS behandler forespørsler om tilgang, korreksjon, endring eller sletting av informasjon i
samsvar med vår interne retningslinjer og gjeldende lovkrav. Hvis du føler at vi ikke har overholdt din
forespørsel, har du rett til å sende inn en klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten i Norge.
Hvis du har erklært samtykke i behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke
tilbake slikt samtykke med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekning vil ikke påvirke lovligheten av
eventuell behandling før samtykket ble trukket tilbake.
8. Informasjonssikkerhet
Sika Norge AS opprettholder aktuelle garantier, inkludert fysiske, organisatoriske og tekniske
sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte databasene mot uautorisert tilgang, avsløring, endring eller
ødeleggelse.
9. Endringer av personvernserklæringen
Sika Norge AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernserklæringen og revidere
personvernserklæring slik at den gjenspeiler det som kreves av loven.
10. Spørsmål:
Hvis du har spørsmål om denne meldingen eller rettigheter dine, vennligst kontakt:
Behandlingsansvarlig: Sika Norge AS, Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten. Epost: privacy@no.sika.com
Databeskyttelsesansvarlig (DPO): Bjørn Stockmann. Epost: stockmann.bjorn@no.sika.com

