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ILMOITUS LIIKEKUMPPANIEN TIETOSUOJASTA   
 
Oy Sika Finland Ab, Koskelontie 23C, 02921 Espoo, (Sika) antaa tämän Business Partner Data Protection Notice (ilmoitus) 
-ilmoituksen, jossa kerrotaan, miten käytäntömme rekisterinpitäjinä käsittelevät nykyisiä, entisiä tai mahdollisia myyjiä, 
asiakkaita ja toimittajia koskevia henkilötietoja, ja kaikki muut liikekumppanit (yhdessä Business Partners) ja 
liiketoimintakumppanien työntekijät. 
 
1. Soveltamisala: 

Tämä ilmoitus koskee sinua, jos olet  
▪ Sikan liiketoimintakumppani yksityishenkilönä (esim. konsultti tai yksittäinen yrittäjä) tai  
▪ Business Partner -kumppanin työntekijä, joka on vuorovaikutuksessa Sikan kanssa tällaisen Business 

Partner -kumppanin puolesta. 
 
2. Henkilötietojen luokat ja lähde: 

Sika käsittelee seuraavat henkilötietoryhmät: Sika on saanut sinulta tai valtuutetulta kolmannelta osapuolelta 
(esimerkiksi esimieheltäsi, viranomaisilta tai julkisilta resursseilta): 

• Liikekumppaneita (henkilöitä tai työntekijöitä) koskevat henkilötiedot:  
▪ Nimi,  
▪ Työnantajan nimi 
▪ Yrityksen yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelin ja matkapuhelin),  
▪ Viestinnän ja vuorovaikutuksen sisältö (kuten sähköposti- tai liikekirjeet),  
▪ Työnimike/asema, 
▪ Maksu- ja/tai laskutiedot, ja 
▪ Markkinointi-/uutiskirjeasetukset ja vuorovaikutuskäyttäytymistasi Sikan markkinointitoimien kanssa 

(esimerkiksi käyttämällä sähköpostiviestien jäljitystietoja napsautuksen ja avaamishintojen mittaamiseen), jos 
suostut vastaanottamaan markkinointitietoja Sikalta. 

 
Oy Sika Finland Ab ei kerää liikekumppaneilta mitään muita kuin liiketoimintaan liittyviä tietoja eikä arkaluonteisia 
henkilötietoja.  

 
3. Käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusta ja seuraukset: 

Henkilötietojasi käsitellään -tarkoitusta varten  
▪ Sopimussuhteiden suorittaminen liiketoimintakumppanin kanssa (mukaan lukien sopimusvelvoitteiden 

täyttäminen, laskujen käsittely, viestintä sekä oikeudelliset ja vaatimustenmukaisuutta koskevat toimet),  
▪ (suora) markkinointitoimet, 
▪ Liiketoimintakumppanien hallinnan ja hallinnan parannukset, 
▪ tuote- ja palveluvalikoimamme parannukset, kuten uudet koulutustoimet ja tapahtumat tai mukautetut 

tuotetiedot ja/tai  
▪ sääntöjen noudattamista, turvallisuutta ja petosten torjuntaa koskevat toimet.  

 
Sika on riippuvainen seuraavista oikeusperustoista tällaisessa jalostustoiminnassa:  

▪ Liikekumppanin kanssa solmivan sopimussuhteen täytäntöönpano; 
▪ Sikan, Sikan tytäryhtiöiden tai muiden kolmansien osapuolten (kuten valtion elinten tai tuomioistuinten) 

oikeutetut edut. Oikeutettu etu voisi olla erityisesti ryhmälaajuinen tietojen jakaminen, (suora) 
markkinointitoiminta, tietotekniikkajärjestelmien petosten tai väärinkäytön estäminen, fyysinen turvallisuus, 
IT- ja verkkoturvallisuus, sisäiset tutkimukset, Sikan liiketoimintakumppanien hallinnan ja hallinnon 
parantaminen, tuote- ja palvelutarjontamme parantaminen tai mahdollinen fuusio- ja hankintatoiminta; 

▪ oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen; 
▪ suostumus, jos edellä mainittuja oikeusperustoja ei sovelleta. 

 
Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Jos et anna henkilötietoja, 
liiketoimintakumppanien hallinta- ja hallintaprosessit saattavat viivästyä tai olla mahdottomia. 

  
4. Vastaanottajien luokat: 

Kaikki henkilötietojesi käyttöoikeudet on rajoitettu niihin henkilöihin, joiden on tiedettävä, jotta he voivat täyttää 
työtehtävänsä ja suorittaa tietojenkäsittelijönsä alla kuvatulla tavalla.  
Sika voi tarvittaessa jakaa henkilötietojasi Sika-konsernin yrityksissä sisäiseen hallintoon ja markkinointiin. 
Sika voi ottaa käyttöön jalostajina toimivia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tarjotakseen IT-tukea, markkinointia 
ja muuta hallinnollista tukea (esimerkiksi tilinostotukea tarjoavat palveluntarjoajat tai IT-isännöinti- ja ylläpitotukea 
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tarjoavat palveluntarjoajat). Nämä palveluntarjoajat toimivat Sikan tietojen käsittelijöinä ja saman ohjeiden mukaisesti; 
niillä voi olla pääsy henkilötietoihisi siinä määrin kuin on tarpeen tällaisten palvelujen tarjoamiseksi ja sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
Sika voi myös luovuttaa henkilötietojasi sovellettavan lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla valtion viranomaisille, 
tuomioistuimille, ulkopuolisille neuvonantajille ja vastaaville kolmansille osapuolille. 
Päivitetty luettelo tietojen käsittelijöistä ja kolmansista osapuolista, joiden kanssa jaamme tietoja, on pyynnöstä 
saatavilla Sikalle ja DPO/DPC:lle jäljempänä kuvatuista yhteystiedoista. 

 
5. Säilytysaika: 

Sika ja/tai palveluntarjoajamme tallentavat henkilötietosi siinä määrin kuin se on tarpeen velvollisuustemme 
täyttämiseksi ja siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty, tarvittavan ajan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. 
Kun Sikan ei enää tarvitse käyttää henkilötietojasi sopimusvelvoitteiden tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, 
poistamme sen järjestelmistämme ja tietueistamme ja/tai ryhdymme toimiin sen nimittämiseksi/anonyymiksi, jotta et 
enää voi tunnistaa sitä, Ellei meidän tarvitse säilyttää henkilötietojasi, jotta voimme noudattaa lakisääteisiä tai 
lakisääteisiä velvoitteita, joihin Sikaa sovelletaan, esimerkiksi lakisääteisiä säilytysaikoja. 
 

6. Automatisoitu päätöksenteko 
Sika ei osallistu automatisoituun päätöksentekoon liiketoimintakumppanien suhteen yhteydessä. 
 

7. Asiakashakupalvelut 
Vain jos olet antanut nimenomaisen suostumuksen, Sika saa käyttää henkilötietojasi kolmansien osapuolten tarjoamiin 
asiakastietojen hakupalveluihin. Asiakkaiden täsmäytyksessä salatut henkilötiedot siirretään verkkoalustaa käyttävalle 
kolmannelle osapuolelle (esim. Linkedin). Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja vertaa henkilötietoja 
algoritmikohtaisesti käyttäjäprofiileihin ja ilmoittaa, kuinka monta Sika Business Partner -kumppania 
verkkoympäristössä on. Asiakkaiden kohtaamispalvelut auttavat Sikaa parantamaan ja yksilöimään Sikan 
markkinointitoimintaa verkkoalustoilla, esimerkiksi näyttämällä verkkomainoksia vain olemassa olevalle 
liikekumppanille. Asiakashakupalvelujen avulla Sika voi analysoida liiketoimintakumppanin läsnäoloa 
verkkoympäristöissä vain koostetusti. 
 

8. Oikeutesi: 
Voit pyytää pääsyä tietoihin, jotka Sika on sinusta. Voit myös pyytää sinua koskevien virheellisten tietojen korjaamista, 
muuttamista tai poistamista ja voit myös pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tai pyytää, että Sika siirtää 
keräämänsä tiedot toiselle organisaatiolle, tai suoraan sinulle. Pyyntö voidaan osoittaa Sikalle käyttämällä Sikan 
verkkosivuilla olevaa erityistä web-lomaketta ”Käytä oikeuksiasi” tai käyttämällä alla olevia yhteystietoja. 
 
Sinulla on oikeus milloin tahansa estää Sikaa ottamasta sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksiin ja olla 
vastaanottamatta markkinointitietoja ja uutiskirjeitä muuttamalla asetuksiasi Newsletter Preference Centerissä (jos 
saatavilla), käyttämällä tilauksen peruutusvaihtoehtoa tai ottamalla yhteyttä Sikaan alla olevien yhteystietojen avulla. 
 
 
Sika käsittelee pyyntöjä saada tutustua, korjata, muuttaa, rajoittaa, vastustaa, tietojen siirrettävyys tai poistaminen sen 
sisäisten toimintaperiaatteiden ja sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Jos olette sitä mieltä, että emme 
ole noudattaneet pyyntöäsi, teillä on oikeus tehdä valitus maassanne vastaavalle valvontaviranomaiselle. 
 
Jos olet ilmoittanut suostumuksestasi henkilötietojen käsittelyyn, voit peruuttaa luvan milloin tahansa myöhemmin. 
Tällainen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen luvan peruuttamista. 
 

9. Tietoturva 
Sika ylläpitää asianmukaisia suojatoimia, kuten kohtuullisia fyysisiä, organisatorisia ja teknisiä turvatoimenpiteitä, joilla 
se suojaa tietokantojaan luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta. 
 

10. Muutokset tähän tietosuojalausuntoon 
Sika pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausuntoa ja antaa tarkistetun tietosuojailmoituksen, joka heijastaa lain 
vaatimia muutoksia. 
 

11. Kysymykset: 
Jos sinulla on kysyttävää tästä ilmoituksesta tai oikeuksistasi, ota yhteyttä privacy@fi.sika.com.  
 


