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OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV POSLOVNEGA PARTNERJA    
 
 
Sika d.o.o., Prevale 13, 1236 Trzin ("Sika") zagotavlja to obvestilo o varstvu podatkov poslovnega partnerja ("Obvestilo"), 
da pojasni naše prakse kot upravljavca v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v zvezi z našimi trenutnimi, nekdanjimi ali 
potencialnimi prodajalci, strankami, dobavitelji ter vse druge poslovne partnerje (skupaj »Poslovni partnerji«) in zaposlene 
pri  naših poslovnih partnerjih. 
 
1. Področje uporabe: 

To obvestilo velja za vas, če ste  
▪ Poslovni partner družbe Sika kot posameznik (npr. svetovalec ali samostojni podjetnik) ali  
▪ Zaposleni poslovnega partnerja, ki sodeluje s podjetjem Sika v imenu takšnega poslovnega partnerja. 

 
2. Kategorije osebnih podatkov in vir: 

Družba Sika obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov o vas, ki jih je pridobila od vas ali od pooblaščenih tretjih 
oseb (npr. vaš nadzornik, javni organi ali javni viri): 

• Osebni podatki, ki se nanašajo na poslovne partnerje (posameznike ali zaposlene):  
▪ Ime,  
▪ Ime delodajalca 
▪ Poslovni kontaktni podatki (e-pošta, naslov, telefon in mobilni telefon),  
▪ Vsebino komunikacije in interakcije (kot so e-pošta ali poslovna pisma),  
▪ Naziv delovnega mesta/funkcija, 
▪ Informacije o plačilu in/ali računu in 
▪ Nastavitve trženja/glasila in vaše vedenje pri interakciji s trženjskimi dejavnostmi družbe Sika (vključno z 

uporabo sledilcev e-pošte za merjenje klikov in stopenj odpiranja), če ste se strinjali s prejemanjem tržnih 
informacij družbe Sika. 

 
Družba Sika od svojih poslovnih partnerjev ne zbira nobenih podatkov, ki niso povezani s poslovanjem, niti občutljivih 

osebnih podatkov.  
 
3. Nameni obdelave, pravna podlaga in posledice: 

Vaši osebni podatki se obdelujejo za namene  
▪ Izvajanje pogodbenega razmerja s poslovnim partnerjem (vključno z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, 

obdelavo računov, komunikacijo ter pravnimi dejavnostmi in dejavnostmi za zagotavljanje skladnosti),  
▪ (neposredne) tržne dejavnosti, 
▪ Izboljšave upravljanja in upravljanja poslovnih partnerjev, 
▪ izboljšave naših ponudb izdelkov in storitev, kot so nove dejavnosti usposabljanja in dogodki ali prilagojene 

informacije o izdelkih in/ali  
▪ dejavnosti za zagotavljanje skladnosti, varnosti in preprečevanje goljufij.  

 
Družba Sika se opira na naslednje pravne podlage za takšne dejavnosti obdelave:  

▪ Izvajanje pogodbenega razmerja s poslovnim partnerjem; 
▪ Zakoniti interes družbe Sika, podružnic družbe Sika ali drugih tretjih oseb (kot so vladni organi ali sodišča). 

Zakoniti interes bi lahko bil zlasti izmenjava informacij na ravni celotne skupine, (neposredne) tržne 
dejavnosti, preprečevanje goljufij ali zlorabe informacijskih sistemov, fizična varnost, informacijska in omrežna 
varnost, notranje preiskave, izboljšanje upravljanja in upravljanja poslovnih partnerjev družbe Sika, 
izboljšanje ponudbe izdelkov in storitev ali morebitne dejavnosti združevanja in pridobivanja; 

▪ izpolnjevanje zakonskih obveznosti; 
▪ soglasje, če zgoraj navedene pravne podlage ne veljajo. 

 
Zagotavljanje osebnih podatkov je potrebno za zgoraj opisane namene. Če osebnih podatkov ne posredujete, lahko 
pride do zamude ali onemogočanja postopkov upravljanja in upravljanja poslovnih partnerjev. 

  
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 obdelovalce podatkov, kot je navedeno spodaj.  
V potrebnem obsegu lahko družba Sika vaše osebne podatke deli znotraj družb skupine Sika za interne administrativne 
in tržne namene. 
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Družba Sika lahko sodeluje s ponudniki storitev tretjih oseb, ki delujejo kot obdelovalci, da bi zagotovila IT, trženjsko in 
drugo administrativno podporo (npr. ponudniki storitev, ki zagotavljajo podporo za plačilo računov ali podporo za 
gostovanje in vzdrževanje IT sistemov). Ti ponudniki storitev delujejo kot obdelovalci podatkov družbe Sika in po 
navodilih teh ponudnikov; do vaših osebnih podatkov imajo lahko dostop v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje 
takšnih storitev in v skladu z veljavno uredbo o varstvu podatkov. 
 
Družba Sika lahko razkrije vaše osebne podatke, kot to zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja, tudi vladnim 
organom, sodiščem, zunanjim svetovalcem in podobnim tretjim osebam. 
Posodobljen seznam obdelovalcev podatkov in tretjih oseb, s katerimi delimo podatke, je na zahtevo na voljo pri družbi 
Sika in DPO/DPC na spodaj navedenih kontaktnih podatkih. 

 
5. Obdobje hrambe: 

Vaše osebne podatke shranjuje družba Sika in/ali naši ponudniki storitev v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje naših 
obveznosti in za čas, ki je potreben za doseganje namenov, za katere se podatki zbirajo, v skladu z veljavnimi zakoni 
o varstvu podatkov. Ko družbi Sika ne bo več treba uporabljati vaših osebnih podatkov za izpolnjevanje pogodbenih ali 
zakonskih obveznosti, jih bomo odstranili iz naših sistemov in evidenc in/ali sprejeli ukrepe za ustrezno 
psevdonimizacijo/anonimizacijo, tako da vas ne bo več mogoče identificirati, Razen če moramo vaše osebne podatke 
hraniti v skladu z zakonskimi ali regulativnimi obveznostmi, ki veljajo za družbo Sika, npr. zakonsko določena obdobja 
hrambe. 
 

6. Avtomatizirano sprejemanje odločitev 
Družba Sika se ne ukvarja z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev v okviru svojih poslovnih partnerjev. 
 

7. Storitve za ujemanje strank 
Samo, če ste podali izrecno soglasje, lahko družba Sika vaše osebne podatke uporabi za storitve ujemanja s strankami, 
ki jih zagotavljajo tretje osebe. V procesu ujemanja s strankami se šifrirani osebni podatki prenesejo na tretjega 
ponudnika, ki upravlja spletno platformo (npr. LinkedIn). Tretji ponudnik primerja osebne podatke z algoritmom s svojimi 
uporabniškimi profili, da bi zagotovil skupno število navzočih poslovnih partnerjev družbe Sika na spletni platformi. 
Storitve ujemanja s strankami družbi Sika pomagajo izboljšati in prilagoditi tržne dejavnosti družbe Sika na spletnih 
platformah, na primer s prikazovanjem spletnega oglasa samo obstoječemu poslovnemu partnerju. Storitve ujemanja s 
strankami družbi Sika omogočajo analizo prisotnosti poslovnega partnerja na spletnih platformah samo na združeni 
ravni. 
 

8. Vaše pravice: 
Lahko zahtevate dostop do informacij, ki jih ima družba Sika o vas. Zahtevate lahko tudi popravek, spremembo ali izbris 
vseh netočnih podatkov o vas in zahtevate lahko tudi, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, 
ali zahtevate, da družba Sika posreduje podatke, ki jih je zbrala, drugi organizaciji, ali neposredno tebi. Zahtevo lahko 
naslovite na družbo Sika z uporabo posebnega spletnega obrazca »uveljavljanje vaših pravic«, ki je na voljo na spletni 
strani družbe Sika, ali z uporabo spodnjih kontaktnih podatkov. 
 
Kadar koli imate pravico, da družbi Sika preprečite, da bi vas kontaktirala za namene trženja, in se odjavite od 
prejemanja tržnih informacij in glasil tako, da prilagodite svoje nastavitve v središču za nastavitve glasila (če je na voljo), 
tako da uporabite možnost odjave ali se obrnete na družbo Sika s pomočjo spodnjih kontaktnih podatkov. 
 
 
Družba Sika bo obravnavala zahteve za dostop, popravek, spremembo, omejitev, ugovor, prenosljivost ali izbris 
podatkov v skladu z njenimi notranjimi politikami in veljavnimi pravnimi zahtevami. Če menite, da nismo upoštevali vaših 
zahtev, imate pravico vložiti pritožbo pri ustreznem nadzornem organu v vaši državi. 
 
Če ste podali soglasje za katero koli dejavnost obdelave osebnih podatkov, lahko to soglasje kadar koli prekličete z 
učinkom v prihodnosti. Tak umik ne bo vplival na zakonitost obdelave pred preklicem soglasja. 
 

9. Informacijska varnost 
Družba Sika vzdržuje ustrezne zaščitne ukrepe, vključno z razumnimi fizičnimi, organizacijskimi in tehničnimi 
varnostnimi ukrepi za zaščito svojih podatkovnih baz pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali 
uničenjem. 
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10. Družba 
Sika si pridržuje pravico do spremembe tega obvestila o zasebnosti in bo zagotovila revidirano obvestilo o zasebnosti, 
ki odraža takšne spremembe, kot jih zahteva zakon. 
 

11. Vprašanja: 
Če imate kakršna koli vprašanja o tem obvestilu ali vaših pravicah, se obrnite info@si.sika.com  
 
 
 
 


