ÜZLETI PARTNER ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Sika Hungária Kft; 2051 Budapest, Rozália park 5-7.; Magyarország ("Sika Hungária Kft") azért bocsátja rendelkezésre ezt
az Üzleti partner adatvédelmi nyilatkozatot („Nyilatkozat”), hogy elmagyarázza, hogy Adatellenőrzőként mit teszünk az
eladóink, ügyfeleink, beszállítóink és egyéb üzleti partnereink (összefoglalóan „Üzleti partnerek”) és az Üzleti Partnereink
dolgozói személyes adatainak feldolgozása terén.
1. Érvényesség:
Ez a Nyilatkozat akkor vonatkozik Önre, ha
• a(z) Sika Hungária Kft Üzleti partnere egyénként (vagyis tanácsadóként vagy egyéni vállalkozóként) vagy
• olyan Üzleti Partner dolgozója, aki a Sika Hungária Kft céggel az Üzleti Partner nevében kapcsolatot tart.
2. Személyes adatok kategóriája és források:
A Sika Hungária Kft az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatait dolgozza fel, amelyeket a Sika Hungária Kft Öntől
vagy engedélyezett harmadik féltől (pl. főnökétől, hatóságoktól és nyilvános forrásokból) kapott:
• Olyan üzleti partnerekre vonatkozó személyes adatok, akik egyének:
▪ Név,
▪ Üzleti elérhetőség (e-mail, vezetékes és mobiltelefon),
▪ Kommunikációs tartalom (úgymint e-mail vagy üzleti levél),
▪ Fizetési és/vagy számlázási információk.
• Üzleti Partner dolgozójára vonatkozó személyes adatok:
▪ Név,
▪ Üzleti elérhetőség,
▪ Dolgozó neve,
▪ Munkakör/beosztás,
▪ Kommunikációs tartalom (úgymint e-mail vagy üzleti levél).

A Sika Hungária Kft nem gyűjt nem üzleti adatokat és érzékeny adatokat az Üzleti partnereitől.
3. A feldolgozás céljai, jogi alap és következmények:
A személyes adatai feldolgozásának célja
▪ az Üzleti partnerekkel folytatott szerződéses kapcsolat végrehajtása (beleértve a szerződésben foglalt
kötelezettségek végrehajtását, számlakezelést, kommunikációt, valamint a jogi és megfelelőségi
tevékenységeket),
▪ (közvetlen) marketing tevékenységek és/vagy
▪ biztonság és csalások megelőzési tevékenysége.

A Sika Hungária Kft jogi alapja az ilyen feldolgozási tevékenységekhez a következő:
▪
▪

▪
▪

az Üzleti partnerekkel folytatott szerződéses kapcsolat végrehajtása;
a Sika Hungária Kft, a Sika kapcsolt vállalatainak vagy harmadik felek jogos érdekei (úgymint kormányzati
szervek vagy bíróságok). A jogos érdek lehet az egész csoportot érintő tájékoztatás megosztása, (közvetlen)
marketing tevékenységek, csalás vagy az IT rendszerekkel visszaélés megelőzése, fizikai biztonság, IT és
hálózati biztonság, belső vizsgálatok, vagy esetleges összefonódások és felvásárlások;
megfelelés jogi kötelezettségnek;
hozzájárulás, ha a fenti jogi alapok nem alkalmazhatók.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása az Üzleti Partnerekkel kötött szerződés megkötéséhez és/vagy
alkalmazásához szükséges, és önkéntes jellegű. Habár amennyiben nem adja meg a személyes adatait, akkor az
érintett Üzleti Partner kezelési és adminisztrációs folyamatai késést szenvedhetnek, vagy lehetetlenné válhatnak.
4. Jogosult kategóriák:
A személyes adataihoz való hozzáférés olyan személyekre korlátozódik, akiknek a munkájuk végzéséhez ez
szükséges, illetve az alább megfogalmazott adatfeldolgozókra.
A szükséges mennyiségben a Sika Hungária Kft megoszthatja a Személyes adatait a Sika Group cégeivel, belső
adminisztratív és marketing célokra.
A Sika Hungária Kft az adatfeldolgozáshoz szükséges IT vagy adminisztratív támogatásra felkérhet bizonyos
szolgáltatókat (pl. kötelezettséget elősegítő szolgáltatókat vagy IT hostinggal vagy karbantartással foglalkozó
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szolgáltatókat). Ezek a szolgáltatók lehetnek a Cég adatfeldolgozói és a Cég utasításai szerint dolgoznak; a személyes
adataihoz a szolgáltatásuk végrehajtásához szükséges mértékben lehet hozzáférésük.
A Sika Hungária Kft a személyes adatait szükség esetén és törvényi felhatalmazás esetén hatóságoknak,
bíróságoknak, külső tanácsadóknak és hasonló harmadik feleknek is továbbadhatja.
Az adatfeldolgozók és harmadik felek frissített listáját, akikkel az adatokat megosztjuk, a Céghez és az adatvédelmi
tisztviselőhöz az alábbi címen írt kérésre megosztjuk.
5. Adatmegőrzési időszak:
A személyes adatait a Sika Hungária Kft és/vagy a szolgáltatónk a kötelezettségeink végrehajtásának megfelelő
mértékben, a begyűjtés céljához szükséges időre, az alkalmazható adatokat védő törvények értelmében tároljuk.
Amikor már a Sika Hungária Kft számára nincs szükség a személyes adataira a szerződéses vagy törvényes
kötelezettségeknek megfeleléshez, akkor eltávolítjuk az adatokat és a feljegyzéseket a rendszerünkből és/vagy
megfelelő lépéseket teszünk, hogy részben vagy teljesen anonimizáljuk, hogy Ön ne legyen azonosítható, kivéve, ha
meg kell tartanunk a személyes adatokat, hogy a Sika Hungária Kft törvényes vagy szabályszerinti kötelezettségeinek
eleget tegyünk, pl. törvényes adatmegőrzési időszak.
6. Automatikus döntés
A Cég nem végez automatikus döntési folyamatot az Üzleti partnerei kapcsolatában.
7. A jogai:
Hozzáférést kérhet a Sika Hungária Kft által tárolt információkhoz. Kérheti az Önről tárolt hibás információ kijavítását,
módosítását vagy törlését, és a személyes adatai marketing célokra feldolgozásának is bármikor ellent mondhat, vagy
leiratkozhat a hírlevelünkről.
A kérést a Cégnek eljuttathatja a speciális „Adatvédelmi jog gyakorlása” webes űrlap használatával, amelyet a Cég
weboldalán talál, illetve elküldheti a lentebb található elérhetőségekre.
A Sika Hungária Kft a hozzáférési, javítási, módosítási vagy törlési kéréseket a belső politikájának és az alkalmazható
jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően kezeli. Ha úgy érzi, hogy a Sika Hungária Kft. eljárása nem felelt meg a
kérésének, akkor joga van panaszt emelni az országában megfelelő felügyelő szervnél.
Ha engedélyezte a személyes adatai feldolgozását, akkor ezt az engedélyt bármikor visszavonhatja a jövőre
vonatkozóan. Ez a visszavonás nem befolyásolja a feldolgozás engedély visszavonása előtti feldolgozását.
8. Információs biztonság
A Sika Hungária Kft megfelelő óvintézkedéseket tesz - beleértve az észszerű fizikai, szervezési vagy műszaki
biztonsági intézkedéseket, hogy az adatbankjait jogosulatlan hozzáféréssel, közzététellel, módosítással vagy
tönkretétellel szemben védje.
9. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosításai
A Sika Hungária Kft fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozat módosításához és törvényes előírások esetén az
adatvédelmi nyilatkozat módosításához.
10. Kérdések:
Ha további kérdése van a Nyilatkozattal kapcsolatban, akkor írjon az adatvedelem@hu.sika.com címre, mely egyben
az adatvédelmi képviselőnk elérhetősége is.
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