UZŅĒMĒJDARBĪBAS PARTNERU DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sika Baltic", kuras juridiskā un faktiskā adrese ir: Piedrujas iela 7 k-5, LV-1073 Rīga,
Latvija (tālāk tekstā – SIA “Sika Baltic”) izsniedz šos Uzņēmējdarbības partneru datu aizsardzības noteikumus (tālāk
tekstā – " Paziņojums"), kas nodrošina skaidrojumu par mūsu Datu kontrolētāja praksi saistībā ar personīgo datu
aizsardzību attiecībā uz mūsu tirgotājiem, klientiem, piegādātājiem un citiem uzņēmējdarbības partneriem (tālāk tekstā
kolektīvi – "Uzņēmējdarbības partneri"), kā arī attiecībā uz Uzņēmējdarbības partneru darbiniekiem.
1. Dokumenta darbības sfēra:
Šie noteikumi ir saistoši Jums, ja Jūs esat:
• uzņēmuma SIA “Sika Baltic” sadarbības partneris – privātpersona (piemēram, konsultants vai individuālais
uzņēmējs), vai arī
• Sadarbības partnera darbinieks, kas savstarpēji sadarbojas ar uzņēmumu SIA “Sika Baltic” minētā Sadarbības
partnera vārdā.
2. Personas datu veidi, to avoti:
Uzņēmums SIA “Sika Baltic” veic sekojošo personu datu apstrādi attiecībā uz Jums, kurus uzņēmums SIA “Sika Baltic”
ir ieguvis no Jums vai Jūsu pilnvarotām trešajām personām (piemēram, Jūsu vadības, valsts iestādēm vai sabiedriski
pieejamiem avotiem):
• To Uzņēmējdarbības partneru, kas ir privātpersonas, personas dati:
▪ Vārds;
▪ Uzņēmuma kontaktdati (e-pasts, tālrunis, mobilais tālrunis);
▪ Saziņas saturs (piemēram, e-pasts vai biznesa vēstules);
▪ Informācija par maksājumiem un/vai rēķiniem.
• Uzņēmējdarbības partneru darbinieku personas dati:
▪ Vārds;
▪ Uzņēmuma kontaktdati;
▪ Darba devēja nosaukums,
▪ Darba amats/ieņemamais postenis;
▪ Saziņas saturs (piemēram, e-pasts vai biznesa vēstules).
Uzņēmums SIA “Sika Baltic” no saviem Uzņēmējdarbības partneriem neievāc jebkādus ar uzņēmējdarbību nesaistītus
datus, ne arī sensitīvus personas datus.
3. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamatojums un apstrādes sekas:
Jūsu personīgie dati tiek apstrādāti ar sekojošiem mērķiem:
▪ līgumisko attiecību īstenošanai ar Uzņēmējdarbības partneriem (tostarp līgumisko pienākumu izpildei, rēķinu
apstrādei, saziņai, jebkādu juridisku un atbilstības jautājumu risināšanai),
▪ (tiešo) mārketinga aktivitāšu īstenošanai un/vai
▪ drošības vai viltojumu no vēršanas pasākumiem.
Uzņēmums SIA “Sika Baltic” balstās uz sekojošu juridisko pamatojumu attiecībā uz šādām apstrādes darbībām:
▪ līgumisko attiecību izpilde ar Uzņēmējdarbības partneri;
▪ uzņēmuma SIA “Sika Baltic” likumīgās intereses, uzņēmuma "Sika" sadarbības partneri vai citas trešās puses
(piemēram, valsts organizācijas, iestādes, tiesas). Likumīgās intereses var jo īpaši nozīmēt kolektīva
informācijas dalīšanās (koncerna ietvaros), (tiešā) mārketinga aktivitātes, informācijas tehnoloģiju sistēmu
nepareiza lietojuma un viltojumu novēršana, fiziskā drošība, informācijas tehnoloģiju un tīklu drošība, iekšējās
izmeklēšanas, potenciāli uzņēmumu apvienošanas vai pārņemšanas pasākumi;
▪ atbilstība likumdošanā noteiktajiem pienākumiem;
▪ piekrišana gadījumos, kad augstākminētie tiesiskie pamatojumi nav piemērojami.
Personas datu sniegšana nepieciešama Uzņēmējdarbības partneru līgumu noslēgšanai un/vai pildīšanai, tā ir
brīvprātīga. Neraugoties uz to, ja Jūs nesniedzas personas datus, saistītie Uzņēmējdarbības partneru pārvaldības un
administrācijas procesi var tikt kavēti, vai nebūt iespējami.
4. Saņēmēju kategorijas:
Jebkāda piekļuve Jūsu personas datiem tiek ierobežota tām personām, kurām ir nepieciešamība iepazīties ar tiem, lai
veiktu savus darba pienākumus, tostarp datu apstrādātāju kapacitātē, atbilstoši tālāk sniegtajām norādēm.
Tādā mērā, cik tas nepieciešams, uzņēmums SIA “Sika Baltic” ir tiesīgs dalīties ar Jūsu personas datiem koncerna
"Sika Group" uzņēmumu ietvaros iekšējiem administratīviem un mārketinga mērķiem.
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Uzņēmums SIA “Sika Baltic” ir tiesīgs algot pakalpojumu sniedzējus, kuru pienākums ir darboties datu apstrādātāju
kapacitātē, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju un citu administratīvu atbalstu (piemēram, pakalpojumu sniedzējus,
kas nodrošina maksājumu pārvaldīšanu vai saistīto atbalstu, vai informācijas tehnoloģiju pakalpojumu un apkopes
darbu sniedzējus). Šie pakalpojumu sniedzēji darbojas Uzņēmuma datu apstrādāju kapacitātē un atbilstoši Uzņēmuma
norādēm; tiem var būt piekļuve Jūsu personas datiem tādā apmērā, cik tas nepieciešams šādu pakalpojumu sniegšanai.
Uzņēmums SIA “Sika Baltic” tāpat ir tiesīgs paust Jūsu personas datus (tādā apmērā, cik to ļauj vai pieprasa
piemērojamā likumdošana) valsts iestādēm, tiesām, ārējiem konsultantiem un tamlīdzīgām trešajām personām.
Aktualizēts datu apstrādāju un trešo personu saraksts, kuriem mēs sniedzam datus, Uzņēmumam (vai datu
aizsardzības amatpersonas/DPO) pēc pieprasījuma saņemams, vēršoties pa tālāk uzrādītajiem kontaktdatiem.
5. Saglabāšanas periods:
Jūsu personas datus uzņēmums SIA “Sika Baltic” un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji uzglabā tādā apjomā, kāds
nepieciešams mūsu saistību izpildei, un tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem tiek apkopota
informācija, saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. Brīdī, kad uzņēmumam SIA
“Sika Baltic” vairs nav nepieciešams izmantot Jūsu personas datus, lai izpildītu līgumā vai likumā noteiktās saistības,
mēs tos noņemsim no mūsu sistēmām un ierakstiem un/vai veiksim pasākumus, lai tos pareizi
pseidonimizētu/anonimizētu, lai Jūs vairs nevarētu identificēt, ja vien mums nav jāuzglabā Jūsu personas dati, lai
izpildītu juridiskās vai normatīvās saistības, kurām ir pakļauts uzņēmums SIA “Sika Baltic”, piemēram, atbilstoši likumā
noteiktajiem uzglabāšanas periodiem.
6. Automatizētā lēmumu pieņemšana
Uzņēmums neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu saistībā ar tā Uzņēmējdarbības partneru attiecībām.
7. Jūsu tiesības:
Jūs varat pieprasīt piekļuvi informācijai, kas par Jums ir uzņēmumam SIA “Sika Baltic”; Jūs varat arī pieprasīt labot,
grozīt vai dzēst jebkādu informāciju par Jums, kura ir neprecīza, un Jūs varat arī pieprasīt jebkurā laikā iebilst pret Jūsu
ar Jums saistīto personas datu apstrādi mārketinga nolūkā un atteikties no informatīvajiem biļeteniem.
Pieprasījumu var adresēt Uzņēmumam, izmantojot īpašu tīmekļa veidlapu “Izmantojiet savas tiesības”, kas pieejama
Uzņēmuma vietnē, vai izmantojot tālāk sniegto kontaktinformāciju.
Uzņēmums SIA “Sika Baltic” izskatīs piekļuves, informācijas labošanas, labošanas vai dzēšanas pieprasījumus
saskaņā ar savu iekšējo politiku un piemērojamām likumdošanas prasībām. Ja Jums šķiet, ka mēs neesam izpildījuši
Jūsu pieprasījumus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā valsts uzraudzības iestādē.
Ja esat deklarējis savu piekrišanu jebkādām personas datu apstrādes darbībām, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo
piekrišanu ar attiecīgu spēkā stāšanos nākotnē. Šāda atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību pirms piekrišanas
atsaukšanas.
8. Informācijas drošība
Kompānija SIA “Sika Baltic” uztur piemērotus aizsardzības pasākumus, ieskaitot saprātīgus fiziskus, organizatoriskus
un tehniskus drošības pasākumus, lai aizsargātu savas datu bāzes no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas,
mainīšanas vai iznīcināšanas.
9. Izmaiņas šajā Privātuma politikā
Uzņēmums SIA “Sika Baltic” patur tiesības mainīt šo privātuma politiku un izsniegs rediģētu privātuma politiku, kas
atspoguļo izmaiņas, kuras pieprasa likums.
10. Jautājumi:
Gadījumā, ja Jums ir jautājumi par šiem Noteikumiem vai savām tiesībām, lūdzam vērsties pa e-pasta adresi
order@lv.sika.com.
Datu kontrolētājs ir uzņēmums SIA “Sika Baltic” ar adresi Piedrujas iela 7 k-5, LV-1073 Rīga, Latvija un e-pasta adresi:
info@lv.sika.com
Pie mūsu datu aizsardzības amatpersonas iespējams vērsties pa e-pasta adresi bertulis.dainis@lv.sika.com
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