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OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV OBCHODNÝCH PARTNEROV    
 
 
Sika Slovensko, spol. s r.o., Pri majeri 21, 83106 Bratislava ("Sika") poskytuje toto oznámenie o ochrane údajov 
obchodného partnera ("oznam") na vysvetlenie našich postupov ako kontrolór, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov 
týkajúcich sa našich súčasných, bývalých alebo potenciálnych predajcov, zákazníkov, dodávateľov a ďalších obchodných 
partnerov (spoločne "obchodní partneri") a zamestnancov našich obchodných partnerov. 
 
1. Rozsah pôsobnosti: 

Toto upozornenie sa vzťahuje na vás, ak ste  
▪ Obchodný partner Sika ako jednotlivec (napr. konzultant alebo  podnikateľ) alebo  
▪ Zamestnanec obchodného partnera, ktorý spolupracuje so spoločnosťou Sika v mene tohto obchodného 

partnera 
 
2. Kategórie osobných údajov a zdroj: 

Sika spracováva tieto kategórie osobných údajov o vás, ktoré získala od vás alebo od oprávnených tretích strán (napr. 
od vášho dozorného orgánu, verejných orgánov alebo verejných zdrojov): 

• Osobné údaje týkajúce sa obchodných partnerov (jednotlivcov alebo zamestnancov):  
▪ Meno 
▪ Meno zamestnávateľa 
▪ Obchodné kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefón a mobilný telefón) 
▪ Obsah komunikácie a interakcie (napríklad e-mail alebo obchodné listy) 
▪ Názov pozície 
▪ Informácie o platbe a/alebo fakturačných údajoch 
▪ Preferencie marketingu/informačného bulletinu a vaše interakčné správanie s marketingovými aktivitami 

spoločnosti Sika (vrátane používania e-mailových sledovaní na meranie kliknutia a otváracej frekvencie) v 
prípade, že ste súhlasili s prijímaním marketingových informácií od spoločnosti Sika 

 
Spoločnosť Sika nezhromažďuje od svojich obchodných partnerov žiadne údaje, ktoré nesúvisia s podnikaním ani 
žiadne citlivé osobné údaje.  

 
3. Účel spracovania, právny základ a dôsledky: 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely systému  
▪ Plnenie zmluvného vzťahu s obchodným partnerom (vrátane plnenia zmluvných záväzkov, spracovania 

faktúr, komunikácie a právnych činností a činností týkajúcich sa súladu)  
▪ (priame) marketingové činnosti 
▪ Zdokonalenia riadenia a správy našich obchodných partnerov 
▪ zlepšenia ponuky produktov a služieb, ako sú nové vzdelávacie aktivity a podujatia alebo upravené informácie 

o produktoch a/alebo  
▪ činnosti zamerané na dodržiavanie predpisov, bezpečnosť a predchádzanie podvodom  

 
Spoločnosť Sika sa pri takýchto spracovateľských činnostiach spolieha na tieto právne základy:  

▪ Vykonávanie zmluvného vzťahu s obchodným partnerom; 
▪ Legitímny záujem Sika, jej pobočiek alebo iných tretích strán (napríklad vládnych orgánov alebo súdov). 

Legitímnym záujmom by mohlo byť najmä spoločné využívanie informácií v rámci celej skupiny, (priame) 
marketingové činnosti, predchádzanie podvodom alebo zneužívaniu IT systémov, fyzická bezpečnosť, 
BEZPEČNOSŤ IT a siete, interné vyšetrovania, posilnenie správy a správy obchodných partnerov Sika, 
zlepšenie našich produktov a služieb alebo potenciálne fúzie a akvizície; 

▪ dodržiavanie právnych povinností; 
▪ súhlas, ak sa neuplatňujú vyššie uvedené právne základy. 

 
Poskytovanie osobných údajov je potrebné na uvedené účely. Ak neposkytnete osobné údaje, môže dôjsť k 
oneskoreniu alebo nemožnosti procesu správy a správy obchodných partnerov. 

  
4. Kategórie príjemcov: 

Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom je obmedzený na osoby, ktoré potrebujú vedieť tieto údaje, aby mohli plniť 
svoje pracovné povinnosti, a na spracovateľov údajov, ako je uvedené nižšie.  
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V potrebnom rozsahu môže spoločnosť Sika zdieľať vaše osobné údaje v rámci spoločností skupiny Sika na interné 
administratívne a marketingové účely. 
Spoločnosť Sika môže zapojiť poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí konajú ako spracovatelia, s cieľom poskytovať 
IT, marketingové služby a inú administratívnu podporu (napr. poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú podporu pre 
platené účty alebo podporu pri hosťovaní a údržbe IT). Títo poskytovatelia služieb pôsobia ako spracovatelia údajov 
spoločnosti Sika a konajú podľa tých istých pokynov.; môžu mať prístup k vašim osobným údajom v rozsahu potrebnom 
na poskytovanie takýchto služieb a v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov. 
 
Spoločnosť Sika môže tiež zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžadujú alebo povoľujú platné právne predpisy, vládne 
orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie strany. 
Aktualizovaný zoznam spracovávateľov údajov a tretích strán, s ktorými zdieľame údaje, je na požiadanie k dispozícii 
Sike a ÚOÚ/DPC na nižšie uvedených kontaktných údajoch. 

 
5. Doba uchovávania: 

Vaše osobné údaje uchováva Sika a/alebo naši poskytovatelia služieb v rozsahu potrebnom na plnenie našich 
povinností a na čas potrebný na dosiahnutie účelov, na ktoré sa informácie zhromažďujú, v súlade s platnými zákonmi 
o ochrane údajov. Ak spoločnosť Sika už nepotrebuje používať vaše osobné údaje na splnenie zmluvných alebo 
zákonných povinností, odstránime ich z našich systémov a záznamov a/alebo podnikneme kroky na ich  
pseudoanonymizáciu/anonymizáciu, aby ste ich už nemohli identifikovať pokiaľ nebudeme musieť uchovávať vaše 
osobné údaje, aby sme splnili zákonné alebo regulačné povinnosti, ktorým podlieha Sika, napr. zákonné doby 
uchovávania. 
 

6. Automatizované rozhodovanie 
Spoločnosť Sika sa v kontexte svojich obchodných partnerov neangažuje v automatizovanom rozhodovaní. 
 

7. Služby priraďovania zákazníkov 
Iba ak ste dali výslovný súhlas, spoločnosť Sika môže používať vaše osobné údaje na poskytovanie služieb zákazníkom 
tretími stranamiV procese priraďovania zákazníkov sa šifrované osobné údaje prenášajú na poskytovateľa tretej strany, 
ktorý prevádzkuje online platformu (napr. Linkedin). Poskytovateľ tretej strany porovnáva osobné údaje podľa algoritmu 
s jeho používateľskými profilmi, aby poskytol celkový počet prítomných obchodných partnerov Sika na online platforme. 
Služby priraďovania zákazníkov pomáhajú spoločnosti Sika zlepšiť a prispôsobiť marketingové aktivity spoločnosti Sika 
na online platformách, napríklad zobrazením online reklamy len existujúcemu obchodnému partnerovi. Služby 
priraďovania zákazníkov umožňujú spoločnosti Sika analyzovať prítomnosť obchodného partnera na online platformách 
len na agregovanej úrovni. 
 

8. Vaše práva: 
Môžete požiadať o prístup k informáciám, ktoré má o vás Sika. Môžete tiež požiadať o opravu, zmenu a doplnenie 
alebo vymazanie akýchkoľvek informácií o vás, ktoré sú nepresné, a tiež môžete požiadať o vznesenie námietky proti 
spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo o to, aby Sika odovzdala údaje, ktoré zhromaždila, inej 
organizácii alebo priamo k vám. Žiadosť je možné adresovať spoločnosti Sika prostredníctvom konkrétneho webového 
formulára „uplatňovanie vašich práv“, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Sika alebo prostredníctvom kontaktných 
údajov uvedených nižšie. 
 
Máte práva kedykoľvek zabrániť spoločnosti Sika v tom, aby vás kontaktovala na marketingové účely a nemusela 
prijímať marketingové informácie a informačné bulletiny upravovaním svojich preferencií v informačnom bulletine 
Preference Center (ak je k dispozícii), použitím možnosti zrušiť odber alebo kontaktovaním spoločnosti Sika pomocou 
nižšie uvedených kontaktných údajov. 
 
 
Sika bude vybavovať žiadosti o prístup, opravu, zmenu a doplnenie, obmedzenie, námietku, prenosnosť alebo 
vymazanie informácií v súlade s jej vnútornými politikami a uplatniteľnými právnymi požiadavkami. Ak máte pocit, že 
sme nesplnili vaše požiadavky, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine. 
 
Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akýmikoľvek činnosťami spracovania osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek 
odvolať s budúcim účinkom. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odobratím súhlasu. 
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9. Zabezpečenie informácií 
Sika udržiava vhodné ochranné opatrenia vrátane primeraných fyzických, organizačných a technických 
bezpečnostných opatrení na ochranu svojich databáz pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo 
zničením. 
 

10. Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov 
Sika si vyhradzujú právo zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov a poskytne revidované oznámenie o 
ochrane osobných údajov, ktoré bude odrážať takéto zmeny podľa požiadaviek zákona. 
 

11. Otázky: 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznamu alebo vašich práv, obráťte sa na spoločnosť privacy@sk.sika.com.  
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