INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH PARTNERA BIZNESOWEGO
Sika Poland Sp. z o. o. ., z siedzibą przy ul. Karczunkowskiej 89, 02-871 w Warszawie („Sika Poland ”) przekazuje niniejszą
informację o ochronie danych dla partnera biznesowego („Informacja”) w celu wyjaśnienia naszych praktyk jako
administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do naszych podwykonawców, klientów,
dostawców i innych partnerów biznesowych (zwanych dalej wspólnie „partnerami biznesowymi”) oraz pracowników
partnerów biznesowych.
1. Zakres:
Niniejsza informacja dotyczy:
• partnerów biznesowych Sika Poland jako osoby (np. konsultanta lub niezależnego przedsiębiorcy) lub
• pracownika partnera biznesowego, który współpracuje z Sika Poland na zlecenie takiego partnera biznesowego.
2. Kategoria danych osobowych i źródło:
Sika Poland przetwarza poniższe kategorie danych osobowych, Sika Poland uzyskała od osoby zainteresowanej lub
uprawnionej strony trzeciej (np. przełożonego, organów publicznych lub ze źródeł publicznych):
• Dane osobowe odnoszące się do partnerów biznesowych będących osobami:
▪ nazwisko,
▪ biznesowe dane kontaktowe (e-mail, telefon i telefon komórkowy),
▪ treść komunikacji (np. e-mail lub pisma biznesowe),
▪ płatność i/lub informacje o fakturze.
• Dane osobowe odnoszące się do pracownika partnera biznesowego:
▪ nazwisko,
▪ biznesowe dane kontaktowe,
▪ nazwa pracodawcy,
▪ nazwa funkcji/stanowisko
▪ treść komunikacji (np. e-mail lub pisma biznesowe).

Sika Poland nie zbiera od swoich partnerów biznesowych żadnych danych niezwiązanych z biznesem ani żadnych
wrażliwych danych osobowych.
3. Cele przetwarzania, podstawa prawna i konsekwencje:
Dane osobowe są przetwarzane do celów
▪ realizacji stosunku umownego z partnerem biznesowym (w tym wypełnienia zobowiązań kontraktowych,
przetwarzania faktur, komunikacji oraz działań prawnych i związanych ze zgodnością),
▪ marketingu (bezpośredniego) i/lub
▪ zabezpieczania i ochrony przed oszustwami.

Sika Poland w przypadku takiego przetwarzania działa w oparciu o poniższe podstawy prawne:
▪
▪

▪
▪

realizacja stosunku umownego z partnerem biznesowym,
uzasadniony interes Sika Poland , spółek powiązanych z Sika lub innych stron trzecich (np. organy rządowe
lub sądy). Uzasadnionym interesem może być w szczególności przekazywanie informacji w całej grupie,
marketing (bezpośredni), zapobieganie oszustwom lub niewłaściwemu wykorzystywaniu systemów IT,
bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo IT i sieci, badania wewnętrzne lub potencjalne fuzje i przejęcia,
zgodność ze zobowiązaniami prawnymi,
zgoda, jeżeli powyższe podstawy prawne nie mają zastosowania.

Przekazywanie danych osobowych jest konieczne go zawarcia i/lub realizacji umowy partnera biznesowego i odbywa
się na zasadzie dobrowolności. Jeżeli jednak dane osobowe nie zostaną przekazane, procesy związane z administracją
i zarządzanie danego partnera biznesowego mogą być opóźnione lub uniemożliwione.
4. Kategorie odbiorców:
Wszelki dostęp do danych osobowych jest ograniczony dla tych osób, które mają potrzebę znać je w celu wykonania
swoich zadań służbowych oraz dla podmiotów przetwarzających dane, jak określono poniżej.
W niezbędnym zakresie Sika Poland może przekazywać dane osobowe w gronie firm grupy Sika, do wewnętrznych
celów administracyjnych i marketingowych.
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Sika Poland może współpracować z dostawcami usług, funkcjonującymi jako administratorzy, aby zapewnić wsparcie
IT lub inne administracyjne (np. dostawcy usług, którzy zapewniają wsparcie w zakresie zobowiązań finansowych lub
hostingu IT i utrzymania). Tacy dostawcy usług funkcjonują jako administratorzy danych firmy i zgodnie z jej
instrukcjami. Mogą oni mieć dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym dla zapewnienia takich usług.

Sika Poland może również ujawnić dane osobowe na żądanie lub jeżeli jest to dozwolone przez stosowane prawo
instytucjom rządowym, sądom, doradcom zewnętrznym i tym podobnym stronom trzecim.
Zaktualizowana lista podmiotów przetwarzających dane i stron trzecich, którym przekazujemy dane, jest dostępna na
żądanie przekazane do firmy i DPO. Dane kontaktowe są podane poniżej.
5. Okres przechowywania:
Dane osobowe są przechowywane przez Sika Poland i/lub naszych dostawców usług, w zakresie niezbędnym do
realizacji naszych zobowiązań i przez czas konieczny do osiągnięcia celów, dla jakich te informacje są zbierane,
zgodnie ze stosowanym prawem ochrony danych. Jeżeli Sika Poland nie będzie potrzebowała dłużej wykorzystywać
danych osobowych dla wypełnienia zobowiązań umownych lub wynikających z przepisów, usuniemy je z naszych
systemów oraz rejestrów i/lub podejmiemy działania w celu prawidłowej pseudonimizacji/anonimizacji, aby nie można
było już zidentyfikować osoby, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub wynikających z przepisów, jakim Sika
Poland podlega, np. określone przepisami okresy przechowywania.
6. Automatyczne podejmowanie decyzji
Firma nie uczestniczy w automatycznym podejmowaniu decyzji w kontekście relacji z partnerami biznesowymi.
7. Prawa osoby zainteresowanej:
Osoba zainteresowana może żądać dostępu do informacji o sobie, jakie ma Sika Poland . Może również żądać
skorygowania, poprawienia lub usunięcia wszelkich informacji o sobie, które są niedokładne, a także może w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących do celów marketingowych oraz
wypisać się z newsletterów.
Żądania można kierować do firmy, korzystając ze specjalnego formularza internetowego „Korzystanie ze swoich praw”,
znajdującego się w witrynie firmy lub za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Sika Poland będzie postępować z żądaniem dostępu, skorygowania, poprawienia lub usunięcia informacji zgodnie z
politykami wewnętrznymi oraz właściwymi wymaganiami prawnymi. Jeżeli według osoby zainteresowanej nie
spełniliśmy jej żądań, ma ona prawo do złożenia skargi do odpowiedniego urzędu nadzoru w swoim państwie.
Jeżeli osoba zainteresowana wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją wycofać w dowolnej chwili
ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
8. Bezpieczeństwo informacji
Sika Poland utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym uzasadnione środki fizyczne, organizacyjne i techniczne,
służące ochronie jej baz danych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
9. Zmiany w niniejszej informacji o prywatności
Sika Poland zastrzega sobie prawo do zmiany tej informacji o prywatności i udostępni poprawioną informację o
prywatności, która uwzględnia zmiany wymagane prawem.
10. Pytania:
W razie pytań dotyczących tej informacji lub swoich praw należy skontaktować się z privacy@pl.sika.com
Administratorem jest Sika Poland Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawie , e-mail sika.poland@pl.sika.com
Kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych: privacy@pl.sika.com
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