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ÜZLETI PARTNEREKRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
 
Sika Hungária Kft., Rozália Park 5-7, 2051 Biatorbágy, („Sika”) jelen üzleti partnerekre vonatkozó adatvédelmi 
nyilatkozatban („Nyilatkozat”) tájékoztatást ad arról, hogy Adatkezelőként hogyan kezeli a jelenlegi, a korábbi, illetve a 
potenciális forgalmazóinkkal, ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és bármely más üzleti partnerünkkel (együttesen „Üzleti 
Partnerek”), valamint az Üzleti Partnereink alkalmazottaival kapcsolatos személyes adatokat. 
 
1. Hatály: 

Jelen Nyilatkozat érvényes Önre is, ha Ön  
▪ magánszemélyként a Sika üzleti partnere (pl. tanácsadó vagy egyéni vállalkozó) vagy  
▪ egy üzleti partner alkalmazottja, aki az üzleti partner képviseletében lép kapcsolatba a Sika-val. 

 
2. A személyes adatok kategóriái és forrása: 

A Sika az alábbi Önnel kapcsolatos személyes adatokat kezeli, melyeket a Sika Öntől vagy egy jogosult harmadik féltől 
(pl. az Ön felettese, hatóság, nyilvánosan elérhető adatbázis) szerzett be: 

• Üzleti partnerekkel (magánszemély vagy alkalmazott) kapcsolatos személyes adatok:  
▪ Név,  
▪ Munkáltató neve 
▪ A vállalkozás elérhetősége (cím, e-mail cím, telefonszám),  
▪ A kommunikáció vagy interakció tartalma (pl. e-mail vagy üzleti levelezések),  
▪ Munkakör / beosztás, 
▪ Fizetési és/vagy számlázási információk, 
▪ Marketing/hírlevél beállítások, a Sika marketingtevékenységeivel kapcsolatos interakciók (beleértve az e-mail 

nyomkövetők használatát a kattintások és az e-mailek megnyitási arányának mérésére), amennyiben  Ön 
hozzájárult marketing információk fogadásához a Sika-tól.  

 
A Sika nem gyűjt nem üzleti vonatkozású adatokat, illetve bizalmas személyes adatokat üzleti partnereitől.  

 
3. Adatfeldolgozás célja, jogalapja és következményei: 

Az Ön személyes adatainak kezelése az alábbi célokból történik:  
▪ szerződéses jogviszony teljesítése az üzleti partnerrel (beleértve a szerződésbe foglalt kötelezettségek 

teljesítését, a számlaügyintézést, a kommunikációt, valamint a jogi és megfelelőségi tevékenységeket),  
▪ (direkt) marketing, 
▪ üzleti partnereink kezelésének és adminisztrációjának fejlesztése, 
▪ termék- és szolgáltatáskínálatunk fejlesztése, pl. induló képzések, események, módosult termékinformációk, 

és/vagy  
▪ megfelelőségi, biztonsági és csalásmegelőzési tevékenységek.  

 
A Sika az adatok feldolgozását az alábbi jogalapokra támaszkodva végzi:  

▪ Az üzleti partnerrel fennálló szerződéses jogviszony teljesítése; 
▪ A Sika, a Sika leányvállalatai vagy harmadik fél (pl. kormányzati szervek, bíróságok) jogos érdeke. Jogos 

érdekek lehetnek: főként a csoportszintű információmegosztás, a (direkt) marketing, az informatikai 
rendszerekkel kapcsolatos csalások és visszaélések megelőzése, a fizikai biztonság, az informatikai és 
hálózati biztonság, a belső vizsgálatok elvégzése, a Sika üzleti partnereinek kezelésének és 
adminisztrációjának fejlesztése, a termék- és szolgáltatáskínálatunk fejlesztése, valamint a potenciális 
összeolvadási és felvásárlási tevékenységek; 

▪ a jogi kötelezettségeknek való megfelelés; 
▪ hozzájárulás, amennyiben a fenti jogalapok nem állnak fenn. 

 
A személyes adatok rendelkezésre bocsátása a fent leírt okokból szükséges. Amennyiben nem adja meg személyes 
adatait, előfordulhat, hogy az érintett üzleti partner kezelése és adminisztrációs folyamatai késnek vagy lehetetlenné 
válnak. 

  
4. Címzettek kategóriái: 

Az Ön személyes adataihoz csak azon személyek férhetnek hozzá, akiknek azokra szükségük van munkaköri 
kötelezettségeik teljesítéséhez, illetve az adatfeldolgozók.   
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A Sika a szükséges mértékben megoszthatja az Ön személyes adatait a Sika Csoport vállalatain belül belső 
adminisztratív és marketing célokból. 
A Sika bevonhat külsős szolgáltatókat is, mint adatfeldolgozó az informatikai rendszer, a marketing és egyéb 
adminisztratív támogatás nyújtása érdekében (pl. olyan szolgáltatók, amelyek számlafizetési támogatást, vagy 
informatikai tárhely- és karbantartási támogatást nyújtanak). Ezek a szolgáltatók a Sika adatfeldolgozóiként 
tevékenykednek és a Sika utasításainak megfelelően járnak el; a szolgáltatók a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
mértékben és a vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak megfelelően hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. 
 
A Sika az Ön személyes adatait a vonatkozó törvények által előírt vagy megengedett módon nyilvánosságra hozhatja 
kormányzati hatóságok, bíróságok, külső tanácsadók és ezekhez hasonló harmadik fél számára. 
Azon adatfeldolgozók és harmadik felek frissített jegyzéke, akikkel megosztjuk az adatokat, kérésre elérhető a Sika 
adatvédelmi tisztviselőjétől/adatvédelmi koordinátorától az alábbi elérhetőségeken. 

 
5. Adatmegőrzési időszak: 

Az Ön személyes adatait a Sika és/vagy a szolgáltatóink tárolják a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
mértékben, az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges ideig, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően. Amennyiben a Sika-nak már nincs szüksége az Ön személyes adataira a szerződéses vagy jogszabályi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, akkor azokat eltávolítjuk rendszereinkből és nyilvántartásainkból és/vagy 
intézkedünk azok megfelelő álnevesítéséről/anonimizálásáról, hogy azok alapján Önt már ne lehessen a továbbiakban 
azonosítani. Kivéve, ha személyes adatait meg kell őriznünk a Sika által előírt jogi vagy szabályozási 
kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, például a törvényes megőrzési időtartam. 
 

6. Automatizált döntéshozatal 
A Sika nem vesz részt automatizált döntéshozatalban az üzleti partnereinek kapcsolatával összefüggésben. 
 

7. Ügyfélegyeztetési szolgáltatások 
A Sika csak abban az esetben használhatja fel személyes adatait harmadik felek által nyújtott ügyfélegyeztetési 
szolgáltatások során, ha Ön ehhez kifejezetten beleegyezését adta. Ügyfélegyeztetés során a titkosított személyes 
adatok egy online platformot (pl. LinkedIn) üzemeltető külső szolgáltatóhoz kerül továbbításra. A külső szolgáltató a 
személyes adatokat algoritmus segítségével hasonlítja össze saját felhasználóinak profiljaival, hogy összesítse, hány 
Sika üzleti partner van jelen az online platformon. Az ügyfélegyeztetési szolgáltatások segítik a Sika-t abban, hogy 
javíthassa és személyre szabhassa marketingtevékenységét az online platformokon például úgy, hogy csak létező 
üzleti partnernek jeleníti meg az online hirdetést. Az ügyfélegyeztetési szolgáltatások lehetővé teszik a Sika számára, 
hogy összesített szinten tudja elemezni az üzleti partner jelenlétét az online platformokon. 
 

8. Az Ön jogai: 
Kérheti hozzáférését azokhoz az információkhoz, melyek a Sika birtokába jutottak Önről. Kérheti továbbá az Önre 
vonatkozó, pontatlan adatok helyesbítését, módosítását vagy törlését is, valamint tiltakozhat az Önre vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellen, vagy kérheti, hogy a Sika az általa gyűjtött adatokat egy másik szervezet részére 
vagy közvetlenül Önnek továbbítsa. Kérelmét a Sika részére a Sika honlapján elérhető „Jogaim érvényesítése” űrlap 
segítségével küldheti el, vagy az alábbi elérhetőségeken keresztül. 
 
Önnek joga van bármikor megakadályozni, hogy a Sika marketing céljából kapcsolatba lépjen Önnel, illetve leiratkozni 
a marketing információk és hírlevelek fogadásáról. Ehhez módosítsa a hírlevélre vonatkozó beállításait (ha elérhető a 
Hírlevél Beállításai Központ): válassza a leiratkozást vagy vegye fel a kapcsolatot a Siká-val az alábbi elérhetőségek 
egyikén.  
 
 
A Sika az adatokhoz való hozzáférésre, az adatok helyesbítésére, módosítására, korlátozására, kifogásolására, 
továbbítására és törlésére vonatkozó kérelmeket a belső szabályzatának és a vonatkozó jogi követelményeknek 
megfelelően kezeli. Amennyiben úgy érzi, hogy nem tettünk eleget kérésének, joga van panaszt benyújtani a helyi 
illetékes felügyeleti hatósághoz. 
 
Ha Ön beleegyezését adta bármely személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységhez, a hozzájárulását a 
jövőben bármikor visszavonhatja. Ez a visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. 
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9. Információbiztonság 
A Sika megfelelő biztosítékokat tart fenn, beleértve az adatbázisoknak a jogosulatlan hozzáféréstől, a nyilvánosságra 
hozataltól, a megváltoztatástól vagy a megsemmisítéstől való védelmére irányuló ésszerű fizikai, szervezeti és műszaki 
biztonsági intézkedéseket. 
 

10. Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai 
A Sika fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztassa, és a törvény által előírt módosításokat 
tartalmazó, átdolgozott adatvédelmi nyilatkozatot adjon ki.  
 

11. Kérdések: 
Ha bármilyen kérdése van jelen nyilatkozattal vagy jogaival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő 
címen: privacy@hu.sika.com 
 
 
 
 


