OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV O POSLOVNEM PARTNERJU
Sika Slovenija d.o.o., Prevale 13, 1236 Trzin posreduje to obvestilo o varstvu podatkov o poslovnih partnerjih (»Obvestilo«),
ki obrazloži naše prakse kot nadzornika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov o naših prodajalcih, kupcih, dobaviteljih in
drugih poslovnih partnerjih (skupaj, »poslovni partnerji«) ter o zaposlenih pri naših poslovnih partnerjev.
1. Obseg uporabe:
To obvestilo velja za vas, če ste
• poslovni partner podjetja Sika Slovenija d.o.o. kot posameznik (npr. svetovalec ali samostojni podjetnik) ali
• zaposleni poslovnega partnerja, ki sodeluje s podjetjem Sika Slovenija d.o.o. v imenu takega poslovnega
partnerja.
2. Kategorije osebnih podatkov in vir:
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov o vas:
• Osebni podatki o poslovnih partnerjih, ki so posamezniki:
▪ ime,
▪ podrobnosti o poslovnem stiku (e-naslov, telefon in mobilni telefon),
▪ vsebina komunikacije (npr. e-pošta ali poslovna pisma),
▪ podatki o plačilih in/ali računu.
• Osebni podatki v zvezi z zaposlenim poslovnega partnerja:
▪ ime,
▪ podrobnosti o poslovnem stiku,
▪ ime delodajalca,
▪ naziv delovnega mesta/položaj,
▪ vsebina komunikacije (npr. e-pošta ali poslovna pisma),
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. ne zbira nobenih podatkov, ki niso povezani s podjetjem, in občutljivih osebnih podatkov
svojih poslovnih partnerjev.
3. Namen obdelave, pravna podlaga in posledice:
Vaši osebni podatki se obdelujejo za namene
▪ izvajati pogodbeno razmerje s poslovnim partnerjem (vključno z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti,
obdelavo računov, komuniciranjem ter pravnimi in usklajevalnimi dejavnostmi),
▪ (neposredne) tržne dejavnosti in/ali
▪ dejavnosti varovanja in preprečevanja goljufij.
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. temelji na naslednjih pravnih podlagah za takšne dejavnosti obdelave:
▪ izvajati pogodbeno razmerje s poslovnim partnerjem;
▪ zakoniti interes podjetja Sika Slovenija d.o.o., Sikovih podružnic ali drugih tretjih oseb (kot so vladni organi ali
sodišča). Pravni interes bi lahko bil zlasti skupinska izmenjava informacij, (neposredne) tržne dejavnosti,
preprečevanje goljufij ali zloraba informacijskih sistemov, fizična varnost, varnost informacijske tehnologije in
omrežja, notranje preiskave ali morebitne dejavnosti združevanja in pridobivanja;
▪ skladnost s pravnimi obveznostmi;
▪ soglasje, če zgornje pravne podlage ne veljajo.
Zagotavljanje osebnih podatkov je potrebno za sklepanje in/ali izvajanje pogodbe s poslovnim partnerjem in je
prostovoljno. V kolikor osebni podatki niso zagotovljeni, bi bili lahko prizadeti poslovni procesi upravljanja z vidika
zamude ali neopravljanja poslovnih procesov.
4. Kategorije prejemnikov:
Vsak dostop do vaših osebnih podatkov je omejen na tiste posameznike, ki jih morajo poznati, da bi izpolnili svoje
delovne obveznosti in obdelovalca podatkov, kot je opisano spodaj.
V kolikor je potrebno, podjetje Sika Slovenija d.o.o. lahko deli vaše osebne podatke znotraj skupine podjetij Sika za
notranje administrativne in tržne namene.
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. lahko sodeluje z ponudniki storitev, ki delujejo kot obdelovalci, da zagotovijo IT in drugo
administrativno podporo (npr. ponudniki storitev, ki zagotavljajo podporo za storitve plačilnega prometa, ali podporo pri
IT omrežjih in vzdrževanju). Ti ponudniki storitev delujejo kot obdelovalci podatkov podjetja in pod istimi navodili; imajo
lahko dostop do vaših osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje takšnih storitev.
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Podjetje Sika Slovenija d.o.o. lahko razkrije tudi vaše osebne podatke, kot je to zahtevano ali dovoljeno z veljavno
zakonodajo, vladnim organom, sodiščem, zunanjim svetovalcem in podobnim tretjim osebam.
Posodobljeni seznam obdelovalcev podatkov in tretjih oseb, s katerimi posredujemo podatke, so na voljo na zahtevo
podjetja ali DPO-ja na spodaj določenih podrobnostih o stiku.
5. Obdobje hranjenja:
Vaše osebne podatke shranjujejo podjetje Sika Slovenija d.o.o. in/ali naši ponudniki storitev v obsegu, ki je potreben za
izpolnjevanje naših obveznosti, in strogo za čas, potreben za doseganje namenov, za katere se podatki zbirajo, v skladu
z veljavnimi lokalnimi zakoni. Ko podjetje Sika Slovenija d.o.o. ne potrebuje več vaših osebnih podatkov za izpolnjevanje
pogodbenih ali zakonskih obveznosti, jih odstrani iz svojih sistemov in zapisov ter/ali sprejme ukrepe za ustrezno
anonimizacijo, tako da niso več prepoznavni, razen če jih moramo hraniti, vključno z osebnimi podatki, v skladu s
pravnimi ali zakonskimi obveznostmi,v postopkih katerih del je podjetje Sika Slovenija d.o.o..
6. Samodejno odločanje
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. se ne ukvarja s samodejnim odločanjem v okviru odnosov s poslovnimi partnerjev.
7. Vaše pravice:
Zahtevate lahko dostop do informacij, ki jih podjetje Sika Slovenija d.o.o. hrani o vas. Prav tako lahko zahtevate
popravek, spremembo ali izbris kakršnih koli informacij o vas, ki so netočni, in lahko tudi zahtevate, da kadar koli
ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za namen trženja in neuporabo novic.
Zahtevo lahko naslovite na družbo z uporabo posebnega spletnega obrazca »Urejanje pravic«, ki je na voljo na spletni
strani podjetja
https://svn.sika.com/
ali direktno na tej spletni povezavi:
https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/69295595-edf4-4edf-8ce9-9562a1c5bc9c
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. bo obravnavalo zahteve za dostop, popravke, spremembe ali izbris informacij v skladu s
svojimi notranjimi politikami in veljavnimi zakonskimi zahtevami. Če menite, da nismo izpolnili vaših zahtev, imate
pravico vložiti pritožbo pri ustreznem nadzornem organu v državi.
Če ste prijavili svoje soglasje za vse dejavnosti obdelave osebnih podatkov, lahko to soglasje kadar koli prekličete s
prihodnjim učinkom. Takšen preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave pred preklicem soglasja.
8. Varovanje podatkov
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. vzdržuje ustrezne zaščitne ukrepe, vključno z razumnimi fizičnimi, organizacijskimi in
tehničnimi varnostnimi ukrepi za zaščito svojih podatkovnih zbirk pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem,
spreminjanjem ali uničenjem.
9. Spremembe tega obvestila o zasebnosti
Podjetje Sika Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni to obvestilo o zasebnosti in zagotovi popravljeno
obvestilo o zasebnosti, ki odraža take spremembe, kot to zahteva zakonodaja.
10. Vprašanja:
Če imate kakršna koli vprašanja glede tega obvestila ali svojih pravic, se obrnite na
Sika Slovenija d.o.o.
Prevale 13,
1236 Trzin
ali pošljite elektronsko pošto na naslov privacy@si.sika.com.
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