УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОР
Сика България ЕООД с адрес бул. „Ботевградско шосе“ 247 и и-мейл info@bg.sika.com ("Сика България ЕООД")
предоставя това Уведомление за защита на личните данни до бизнес партньори („Уведомлението") с цел
разяснява не на практиките ни в качеството ни на Администратор в областта на обработването на лични данни на
наши доставчици, клиенти, снабдители и други бизнес партньор (заедно „Бизнес партньорите“), както и на
служителите на нашите бизнес партньори.
1. Обхват:
Това уведомление се отнася до Вас, ако сте
• бизнес партньор на Сика България ЕООД в качеството си на лице (напр. консултант или предприемач)
или
• служител на бизнес партньор, който работи с Сика България ЕООД от името на въпросния бизнес
партньор.
2. Категории лични данни и източници
Сика България ЕООД обработва следните категории Ваши лични данни, които Сика България ЕООД е
получило от Вас или от упълномощени трети страни:
• Лични данни във връзка с бизнес партньори, които са лица:
▪ Име,
▪ Служебни данни за връзка (имейл, телефон или мобилен телефон),
▪ Съдържание на комуникацията (например имейли или бизнес кореспонденция),
▪ Информация за плащания или по фактури.
• Лични данни във връзка със служител на бизнес партньор:
▪ Име,
▪ Служебни данни за връзка,
▪ Име на работодателя
▪ Длъжност/позиция,
▪ Съдържание на комуникацията (например имейли или бизнес кореспонденция).
Сика България ЕООД не събира никакви данни извън свързаните с бизнеса нито пък чувствителни лични данни
за бизнес партньорите си.
3. Цели на обработването, правно основание и последствия:
Данните Ви се обработват за целите на
▪ осъществяването на договорните взаимоотношения с бизнес партньора (в т.ч. изпълнението на
задълженията по договора, обработването на фактури, кореспонденцията и законовите и
нормативните дейности),
▪ дейностите в областта на (директния) маркетинга и/или
▪ дейности по безопасността и предотвратяването на измами.
Сика България ЕООД има следните правни основания за извършването на такива действия по обработване:
▪ осъществяването на договорните взаимоотношения с бизнес партньора;
▪ легитимен интерес от страна на Сика България ЕООД, дъщерните фирми на Sika или други трети страни
(като например органи на властта или съдилища). В частност легитимният интерес може да се състои в
споделяне на информация на ниво група, дейности в областта на (директния) маркетинга,
предотвратяването на измамите или злоупотребата с ИТ системи, физическата сигурност, ИТ и
мрежовата сигурност, вътрешни разследвания или потенциални дейности по сливания и придобивания;
▪ спазване на задълженията по закон;
▪ предоставяне на съгласие, когато никое от горните правни основания не е приложимо.
Предоставянето на лични данни е необходимо с цел сключване и/или изпълнение на договор с бизнес партньор
и е доброволно. Въпреки това, ако не предоставите личните си данни, свързаните с тях процеси по управление
и администриране на бизнес партньорите могат да бъдат забавени или невъзможни за изпълнение.
4. Категории получатели:
Всякакъв вид достъп до личните Ви данни е ограничен само до тези лица, които е необходимо да имат такъв с
цел изпълнение на служебните им задължения, както и до обработващи лични данни лица, които са посочени
по-долу.
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Сика България ЕООД може да споделя личните Ви данни с дружествата в Група Sika в необходимия обхват за
вътрешно-административни или маркетингови цели.
Сика България ЕООД може да наема доставчици в ролята им на обработващи данни лица с цел предоставяне
на ИТ или друга административна поддръжка (напр. доставчици, които предоставят поддръжка по задължения
или поддръжка на ИТ хостинг и техническа поддръжка). Тези доставчици изпълняват ролята на администратори
на данни на Дружеството и по негово нареждане може да получат достъп до личните Ви данни в необходимия
за предоставянето на такива услуги обхват.
Сика България ЕООД също така може да предостави личните Ви данни на органите на властта, съдилищата,
външни съветници или други такива трети страни доколкото това се изисква или разрешава от закона.
Актуализираният списък на обработващите данни лица и трети страни, с които споделяме данни, може да бъде
получени при поискване от Дружеството и Служител лични данни на посочените по-долу данни за връзка.
5. Период на съхранение:
Личните Ви данни се съхраняват от Сика България ЕООД и/или доставчиците ни в необходимия за изпълнение
на задълженията ни обхват и за период, нужен за постигане на целите, за които информацията е била събрана,
в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Когато Сика България ЕООД вече няма
нужда да използва Вашите лични данни, за да изпълни договорните си или законови задължения, ние ще ги
отстраним от системите и регистрите си и/или ще предприемем стъпки за коректната им
псевдонимизация/анонимизация, тъй че вече да не можете да бъдете идентифицирани, с изключение на
случаите, в които се налага да запазим личните Ви данни с цел изпълнение на законови или нормативни
задължения, които са в сила за Сика България ЕООД, напр. нормативно уредени периоди за съхранение.
6. Автоматизирано вземане на решения
Дружеството не работи в сферата на автоматизираното вземане на решения в контекста на взаимоотношенията
с бизнес партньорите си.
7. Вашите права:
Можете да изискате достъп до данните, които Сика България ЕООД има за Вас. Можете също така да изискате
коригирането, изменението или изличаването на всякаква информация за себе си, която е неточна и можете
също така по всяко време да предявите възражение срещу обработването на Ваши лични данни за
маркетингови цели и да се откажете да получавате бюлетините ни.
Такива молби се изпращат до Дружеството посредством специалния онлайн формуляр „Упражнете правата си“,
който може да бъде намерен на уебсайта на Дружеството, или на информацията за връзка по-долу.
Сика България ЕООД ще разглежда молбите за достъп, корекция, изменение или изличаване на данни
съобразно с вътрешните си политики и приложимите законови изисквания. Ако считате, че не сме се съобразили
с молбите Ви, имате право да подадете оплакване до отговорния надзорен орган в страната Ви.
Ако сте дали съгласието си за каквито и да било дейности по обработването на лични данни, можете да го
оттеглите по всяко време с валидност за бъдещето. Такова оттегляне няма да се отрази на
законосъобразността
на
обработването
преди
оттеглянето
на
съгласието.
8. Информационна сигурност
Сика България ЕООД поддържа подходящите контролни механизми, в т.ч. съответните мерки за физическа,
организационна и техническа сигурност с цел защита на своите бази данни от неупълномощен достъп,
разпространяване, изменение или унищожаване.
9. Промени по настоящото Уведомление относно поверителното третиране на личните данни
Сика България ЕООД си запазва правото на промени по настоящото Уведомление относно поверителното
третиране на личните данни и ще предостави коригирано Уведомление относно поверителното третиране на
личните данни, което отразява тези промени, съобразно законовите изисквания.
10. Въпроси:
В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящото уведомление или правата си, можете
да се свържете с нашия Служител защита на данните на телефон: +359 2 942 45 93 или на и-мейл
privacy@bg.sika.com
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