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KENNISGEVING OVER GEGEVENSBESCHERMING VOOR ZAKENPARTNERS    
 
 
Sika Belgium nv, Venecoweg 37, 9810 Nazareth, (“Sika”) heeft deze kennisgeving inzake gegevensbescherming voor 
zakenpartners (”kennisgeving”) opgesteld om onze werkzaamheden als Opdrachtgever uit te leggen met betrekking tot de 
verwerking van persoonlijke gegevens in relatie tot onze huidige, voormalige of potentiële leveranciers en klanten en alle 
andere zakenpartners (collectief aangeduid als 'zakenpartners') en de medewerkers van onze zakenpartners. 
 
1. Bereik: 

Deze kennisgeving is van toepassing als:   
▪ U een zakenpartner van Sika als individu (bijvoorbeeld een consultant of enige ondernemer) bent of  
▪ U een werknemer van een zakenpartner die namens een dergelijke zakenpartner met Sika samenwerkt bent. 

 
2. Categorieën van persoonlijke gegevens en bron: 

Sika verwerkt de volgende categorieën persoonlijke gegevens van u, die Sika van u of van geautoriseerde derden heeft 
verkregen (bijv. uw supervisor, overheid of publieke middelen): 

• Persoonlijke gegevens met betrekking tot zakenpartners (individuen of werknemers):  
▪ Naam,  
▪ Naam werkgever 
▪ Zakelijke contactgegevens (e-mail, adres, telefoon en mobiel),  
▪ Inhoud van communicatie en interactie (zoals e-mail of zakelijke brieven),  
▪ Functie/functie, 
▪ Betalings- en/of factuurgegevens, en 
▪ Voorkeuren voor marketing/nieuwsbrieven en uw interactie met de marketingactiviteiten van Sika (inclusief 

door het gebruik van e-mailtrackers om de klik- en openingstarieven te meten) voor het geval dat u ermee 
instemde marketinginformatie van Sika te ontvangen. 

 
Sika verzamelt geen niet-zakelijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens van zijn zakenpartners.  

 
3. Verwerkingsdoeleinden, juridische basis en gevolgen: 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden van  
▪ Het uitvoeren van de contractuele verplichtingen met de zakenpartner (inclusief het nakomen van 

contractuele verplichtingen, het verwerken van facturen, communicatie en activiteiten op het gebied van wet- 
en regelgeving),  

▪ (directe) marketingactiviteiten, 
▪ Verbeteringen in het beheer en de administratie van onze zakenpartners, 
▪ verbeteringen aan ons product- en serviceaanbod, zoals nieuwe trainingsactiviteiten en -evenementen of 

aangepaste productinformatie, en/of  
▪ activiteiten op het gebied van naleving, beveiliging en fraudepreventie.  

 
Sika steunt op de volgende rechtsgrondslagen voor dergelijke verwerkingsactiviteiten:  

▪ Het uitvoeren van de contractuele relatie met de zakenpartner; 
▪ Rechtmatig belang van Sika, aan Sika gelieerde ondernemingen of andere derden (zoals overheidsinstanties 

of rechtbanken). Het legitieme belang kan met name bestaan uit het delen van informatie over de hele groep, 
(directe) marketingactiviteiten, het voorkomen van fraude of misbruik van IT-systemen, fysieke beveiliging, 
IT- en netwerkbeveiliging, intern onderzoek, verbetering van het management en de administratie van 
zakenpartners van Sika, verbetering van ons product- en dienstenaanbod of potentiële fusie- en 
acquisitieactiviteiten; 

▪ naleving van wettelijke verplichtingen; 
▪ toestemming, wanneer de bovenstaande rechtsgrondslagen niet van toepassing zijn. 

 
Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Als u de persoonlijke 
gegevens niet verstrekt, kunnen de beheerprocessen van de betreffende business partner vertraagd of onmogelijk zijn. 
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4. Categorieën ontvangers: 
Elke toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot personen die op de hoogte moeten zijn om hun 
verantwoordelijkheden en gegevensverwerkers te kunnen vervullen, zoals hieronder aangegeven.  
Voor zover nodig kan Sika uw persoonsgegevens delen binnen de bedrijven van de Sika Group, voor interne 
administratieve en marketingdoeleinden. 
Sika kan externe dienstverleners inschakelen, die optreden als verwerkers, om IT, marketing en andere administratieve 
ondersteuning te bieden (bijvoorbeeld serviceproviders die ondersteuning bieden tegen betaling van een account of IT-
hosting- en onderhoudsondersteuning). Deze serviceproviders fungeren als gegevensverwerkers van Sika en onder de 
instructies van Sika; zij kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om dergelijke services 
te kunnen bieden en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming. 
 
Sika kan uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving 
aan overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden. 
De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers en derden waarmee we gegevens delen is op verzoek beschikbaar voor 
Sika en de DPO/DPC via de onderstaande contactgegevens. 

 
5. Bewaarperiode: 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Sika en/of onze serviceproviders, voor zover dit nodig is voor de 
uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie 
wordt verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. 
Wanneer Sika uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft om te voldoen aan contractuele of wettelijke 
verplichtingen, zullen we deze uit onze systemen en dossiers verwijderen en/of stappen ondernemen om deze op de 
juiste manier anoniem te maken, zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden. Tenzij we uw persoonlijke gegevens 
moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of wettelijke verplichtingen waaraan Sika onderworpen is, zoals wettelijke 
bewaartermijnen. 
 

6. Geautomatiseerde besluitvorming 
Sika houdt zich niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming in de context van zijn relatie met zakenpartners. 
 

7. Customer Matching Services 
Alleen als u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, mag Sika uw persoonlijke gegevens gebruiken voor diensten die 
door derden worden geleverd. Tijdens het proces van klantenmatching worden gecodeerde persoonlijke gegevens 
overgedragen aan een externe provider die een online platform (bijv. Linkedin) exploiteren. De externe aanbieder 
vergelijkt de persoonlijke gegevens per algoritme met zijn gebruikersprofielen om een totaal aantal te bepalen van 
hoeveel Sika Business Partner aanwezig zijn op het online platform. Customer Matching Services helpen Sika om de 
marketingactiviteiten van Sika op online platforms te verbeteren en te personaliseren, bijvoorbeeld door online 
advertenties alleen aan bestaande business partners te tonen. Met services voor klantenafstemming kan Sika de 
aanwezigheid van de business partner op online platforms alleen op een totaal niveau te analyseren. 
 

8. Uw rechten: 
U kunt toegang vragen tot de informatie die Sika over u heeft. U kunt ook verzoeken om correctie, wijziging of 
verwijdering van informatie over u die onjuist zijn. U kunt ook bezwaar  maken tegen de verwerking van persoonlijke 
gegevens die betrekking hebben op u. U kunt ook Sika verzoeken de verzamelde gegevens over te brengen naar een 
andere organisatie of rechtstreeks aan u. Het verzoek kan aan Sika worden gericht door gebruik te maken van het 
specifieke webformulier “Exercise your rights” dat beschikbaar is op de website van Sika of door gebruik te maken van 
de onderstaande contactgegevens. 
 
U hebt het recht Sika te allen tijde ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden en u af 
te melden marketinginformatie en nieuwsbrieven te ontvangen door uw voorkeuren aan te passen in het Nieuwsbrief 
Preference Center (indien beschikbaar), door de optie voor het afmelden te gebruiken of door contact op te nemen met 
Sika met behulp van de onderstaande contactgegevens. 
 
 
Sika zal verzoeken om toegang, correctie, wijziging, beperking, bezwaar behandelen, portabiliteit of verwijdering van 
informatie in overeenstemming met het interne beleid en de toepasselijke wettelijke vereisten. Als u van mening bent 
dat wij niet aan uw verzoeken hebben voldaan, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit in uw land. 
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Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen 
tijde met toekomstige gevolgen intrekken. Een dergelijke intrekking zal de rechtmatigheid van de verwerking 
voorafgaand aan de intrekking van de toestemming niet beïnvloeden. 
 

9. Informatiebeveiliging 
Sika heeft passende waarborgen, waaronder redelijke fysieke, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen 
om zijn databases te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 
 

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Sika behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen en zal een herziene privacyverklaring verstrekken 
die dergelijke wijzigingen weerspiegelt zoals vereist door de wet. 
 

11. Vragen: 
Als u vragen hebt over deze kennisgeving of over uw rechten, kunt u contact opnemen met privacy@be.sika.com  
 
 
 
 


