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УВЕДОМЛEНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИТЕ    
 
 
Сика България ЕООД с адрес за контакт: София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247 ("Сика“) предоставя 
настоящото уведомление за защита на личните данни на бизнес партньорите ("Уведомление"), с цел разясняване 
на практиките си като администратор на лични данни, свързани с нашите настоящи, бивши потенциални 
доставчици, клиенти и всички други бизнес партньори (колективно, "бизнес партньори") и служителите на нашите 
бизнес партньори. 
 
1. Обхват: 

Настоящото уведомление се отнася за вас, ако сте  
▪ Бизнес партньор на Сика като физическо лице (например консултант или едноличен предприемач) 

или  
▪ Служител на бизнес партньор, който взаимодейства със Сика от името на такъв бизнес партньор. 

 
2. Категории лични данни и източник: 

Сика обработва следните категории лични данни за вас, които е получила от вас или от упълномощени трети 
лица (напр. вашия надзорен орган, публични органи или публични ресурси): 

• Лични данни, свързани с бизнес партньори (физически лица или служители):  
▪ Име,  
▪ Име на работодателя 
▪ Бизнес контакти (електронна поща, адрес, телефон и мобилен телефон),  
▪ Съдържание на комуникацията и взаимодействието (като имейл или бизнес писма),  
▪ Наименование на длъжността / позиция, 
▪ Информация за плащането и/или фактурата, и 
▪ Предпочитания за маркетинг / бюлетин и поведение на взаимодействие с маркетинговите дейности 

на Сика (включително чрез използването на тракери за електронна поща за измерване на нивата на 
кликване и отваряне) в случай, че сте се съгласили да получавате маркетингова информация от Сика. 

 
Сика не събира данни, несвързани с бизнеса, нито чувствителни лични данни от своите бизнес партньори.  

 
3. Цели на обработването, правно основание и последици: 

Вашите лични данни се обработват за целите на  
▪ осъществяване на договорните отношения с бизнес партньора (включително изпълнение на 

договорни задължения, обработка на фактури, комуникация и правни дейности и дейности по 
спазване на изискванията),  

▪ (преки) маркетингови дейности, 
▪ подобрения в управлението и администрацията на нашите бизнес партньори, 
▪ подобрения в предлаганите от нас продукти и услуги като нови дейности за обучение и събития или 

коригирана информация за продуктите и / или  
▪ дейности по осигуряване на съответствие, сигурност и предотвратяване на измами.  

 
За такива дейности по обработване Сика разчита на следните правни основания:  

▪ Изпълнение на договорните отношения с бизнес партньора; 
▪ Легитимен интерес на Сика, филиали на Сика или други трети страни (като правителствени органи 

или съдилища). Легитимният интерес би могъл да бъде по-специално обмен на информация в цялата 
група, (преки) маркетингови дейности, предотвратяване на измами или злоупотреби с информационни 
системи, физическа сигурност, ИТ и мрежова сигурност, вътрешни разследвания, подобряване на 
управлението и администрацията на бизнес партньорите на Сика, подобряване на предлаганите от 
нас продукти и услуги или потенциални дейности по сливане и придобиване; 

▪ спазване на правните задължения; 
▪ съгласие, когато горните правни основания не се прилагат. 

 
Предоставянето на лични данни е необходимо за целите, описани по-горе. Ако не предоставите личните данни, 
засегнатите процеси на управление и администриране на бизнес партньори могат да бъдат забавени или 
невъзможни. 
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4. Категории получатели: 

Всеки достъп до вашите лични данни е ограничен до лицата, които имат нужда да знаят, за да изпълнят своите 
служебни задължения и обработващите лични данни, както е посочено по-долу.  
Доколкото е необходимо, Сика може да споделя вашите лични данни в рамките на компаниите от Сика Груп, за 
вътрешни административни и маркетингови цели. 
Сика може да ангажира доставчици на услуги от трети страни за обработване на данни с цел предоставяне на 
ИТ, маркетинг и други административни услуги (например доставчици на услуги, които предоставят помощ при 
събиране на задължения или ИТ хостинг и поддръжка). Тези доставчици на услуги действат като обработващи 
данни на Сика и съгласно инструкциите на Сика; те могат да имат достъп до вашите лични данни до степента, 
необходима за предоставяне на такива услуги и в съответствие с приложимия регламент за защита на данните. 
 
Сика може също така да разкрива вашите лични данни, както се изисква или разрешава от приложимото право, 
на правителствени органи, съдилища, външни консултанти и други подобни трети страни. 
Актуализираният списък на оператори обработващи лични данни и трети страни, с които споделяме данни, е 
достъпен при поискване към Сика и DPO/DPC на посочените по-долу данни за контакт. 

 
5. Срок на съхранение: 

Вашите лични данни се съхраняват от Сика и/или от нашите доставчици на услуги, до степента, необходима за 
изпълнението на нашите задължения и за времето, необходимо за постигане на целите, за които се събира 
информацията, в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Когато Сика вече не се нуждае от 
използване на личните ви данни, за да се съобрази с договорни или законови задължения, ние ще ги премахнем 
от нашите системи и записи и/или ще предприемем стъпки за правилното псевдонимизиране / анонимизиране, 
така че вече да не можете да бъдете идентифицирани, Освен ако не е необходимо да съхраняваме вашите 
лични данни, за да се съобразим със законови или регулаторни задължения, на които се подчинява Сика, 
например законоустановени срокове за съхранение. 
 

6. Автоматизирано вземане на решения 
Сика не участва в автоматизирано вземане на решения в контекста на взаимоотношенията с бизнес 
партньорите си. 
 

7. Услуги за съпоставяне на клиенти 
Само ако сте дали изрично съгласие, Сика може да използва вашите лични данни за услуги за съпоставяне на 
клиенти, предоставяни от трети страни. В процеса на съпоставяне на клиентите, криптираните лични данни се 
прехвърлят на доставчик от трета страна, опериращ онлайн платформа (напр. Linkedin). Доставчикът от трета 
страна сравнява личните данни по алгоритъм със своите потребителски профили, за да предостави обобщен 
брой на фирмите партньори на Сика, които присъстват на онлайн платформата. Услугите за съпоставяне на 
клиенти помагат на Сика да подобри и персонализира маркетинговите дейности на Сика на онлайн платформи, 
например чрез показване на онлайн реклама само на съществуващи бизнес партньори. Услугите за 
съпоставяне на клиенти позволяват на Сика да анализира присъствието на бизнес партньора на онлайн 
платформи само на агрегирано ниво. 
 

8. Вашите права: 
Можете да поискате достъп до информацията, която Сика има за вас. Можете също така да поискате 
коригиране, изменение или заличаване на неточна информация за вас, като можете също така да поискате да 
възразите срещу обработването на лични данни, които се отнасят до вас, или да поискате от Сика да прехвърли 
данните, които е събрала в друга организация, или директно към вас. Искането може да бъде адресирано до 
Сика, като се използва специалната уеб форма „Упражнете правата си“, която е на разположение на уебсайта 
на Сика или като се използват данните за контакт по-долу. 
 
Имате права по всяко време да поискате Сика да спре се свърза с вас с маркетингова цел и да се откажете от 
получаване на маркетингова информация и бюлетини, като коригирате предпочитанията си в центъра за 
преференции на бюлетина (ако има такъв), като използвате опцията за отписване или се свържете със Сика, 
използвайки данните за контакт по-долу. 
 
 
Сика ще обработва заявки за достъп, корекция, изменение, ограничение, възражение, преносимост или 
заличаване на информация в съответствие с вътрешните си политики и приложимите правни изисквания. Ако 
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смятате, че не сме изпълнили вашите искания, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган 
във вашата страна. 

 
Ако сте декларирали съгласието си за всякакви дейности по обработване на лични данни, можете да оттеглите 
това съгласие по всяко време с бъдещ ефект. Такова оттегляне няма да засегне законосъобразността на 
обработването преди оттеглянето на съгласието. 
 

9. Информационна сигурност 
Сика поддържа подходящи предпазни мерки, включително разумни физически, организационни и технически 
мерки за сигурност, за да защити своите бази данни от неразрешен достъп, разкриване, промяна или 
унищожаване. 
 

10. Промени в това уведомление за поверителност 
Сика си запазва правото да променя това уведомление за поверителност и ще предостави ревизирано 
уведомление за поверителност, което отразява тези промени, съобразно законовите изисквания. 
 

11. Въпроси: 
Ако имате въпроси относно настоящото уведомление или вашите права, моля, свържете се с нас на тел: +359 
2 942 45 93 или на е-мейл  на: privacy@bg.sika.com.  
 
 
 
 


