MEDDELANDE OM DATASKYDD FÖR AFFÄRSPARTNERS
Sika Sverige AB skickar det här meddelandet om dataskydd för affärspartners (”Meddelande") för att förklara hur vi arbetar
när vi behandlar personliga data från våra säljare, kunder, leverantörer och andra affärspartners (tillsammans kallade
”affärspartners”) och deras anställda.
1. Omfattning:
Du får det här meddelandet om du
• som enskild person är affärspartner till Sika Sverige AB (t ex konsult eller en entreprenör) eller
• är anställd hos en affärspartner och har med Sika Sverige AB att göra i ditt arbete.
2. Kategorier av personliga data och deras ursprung
Sika Sverige AB behandlar följande kategorier av personliga data om dig:
• Personliga data för affärspartners som är enskilda personer:
▪ Namn,
▪ kontaktuppgifter till arbetet (e-post, telefon och mobilnummer),
▪ kommunikationens innehåll (t ex e-post eller affärskorrespondens),
▪ betalnings- eller fakturainformation.
• Personliga data om anställda hos en affärspartner:
▪ Namn,
▪ kontaktuppgifter till arbetet,
▪ arbetsgivarens namn,
▪ titel/ställning,
▪ kommunikationens innehåll (t ex e-post eller affärskorrespondens).
Sika Sverige AB samlar inte in några data som inte är affärsrelaterade eller känsliga persondata från sina
affärspartners.
3. Databehandlingens syfte, rättslig grund och konsekvenser:
Dina personliga data behandlas för att:
▪ bygga upp en relation med en affärspartner (inklusive att uppfylla avtalsskyldigheter, fakturabehandling,
kommunikation samt för juridiska aktiviteter och regelefterlevnad),
▪ skicka direktreklam och/eller
▪ för att öka säkerheten och förhindra bedrägerier.
Sika Sverige AB har följande lagliga skäl för databehandling:
▪ att bygga upp en avtalsrelation med en affärspartner;
▪ att främja Sika Sverige AB, Sika´s dotterbolags eller tredje parts (som statliga instanser eller domstolar)
rättmätiga intressen. Ett rättmätigt intresse kan framförallt vara att dela information över hela gruppen, skicka
direktreklam, att förhindra bedrägerier eller missbruk av IT-system, fysisk säkerhet, IT- och nätverkssäkerhet,
internutredningar eller potentiella sammanslagningar och uppköp;
▪ att uppfylla de lagstadgade kraven;
▪ samtycke, om ovannämnda lagliga skäl inte är tillämpliga.
Personliga data är nödvändiga för att sluta och/eller uppfylla avtalet med en affärspartner och det är helt frivilligt att
uppge dem. Om du inte vill lämna ut dina personliga data kan det emellertid innebära att affärspartnerns lednings- och
administrationsprocesser försenas eller inte kan genomföras.
4. Mottagarkategorier:
All åtkomst till dina personliga data begränsas till personer som måste ha tillgång till dem för att kunna utföra sitt arbete
samt till databehandlare enligt definitionen nedan.
I den mån det krävs kan Sika Sverige AB dela dina personliga data för interna administrativa och marknadsföringssyften
inom Sika-gruppen.

Sika Sverige AB kan anlita tjänsteleverantörer som agerar som databehandlare för att kunna ge IT- och annan
administrativ support (t ex tjänsteleverantörer som tillhandahåller betalningssupport eller IT-hosting och
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underhållssupport). Dessa tjänsteleverantörer agerar som databehandlare för företaget och lyder under nämnda
företag; de kan få tillgång till dina personliga data i den mån det är nödvändigt för att kunna leverera sina tjänster.
Sika Sverige AB kan även dela din personliga data med statliga myndigheter, domstolar, externa konsulter och liknande
om så krävs eller tillåts enligt gällande lag.
En uppdaterad lista över alla databehandlare och tredje parter som vi delar data med kan begäras av företaget och den
dataskyddsansvarige med de kontaktuppgifter som anges nedan.
5. Lagringstid:
Dina personliga data lagras av Sika Sverige AB och/eller våra tjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt
för att kunna uppfylla våra skyldigheter under den tid som krävs för att uppnå syftet med att informationen samlats in
enligt gällande dataskyddslagar. När Sika Sverige AB inte längre behöver dina personliga data för att uppfylla ett avtal
eller lagstadgade skyldigheter tar vi bort dem från våra system och register och/eller vidtar åtgärder för att skapa
pseudonymer eller göra uppgifterna anonyma så att de inte kan härledas till dig, såvida dina personliga data inte måste
sparas av juridiska skäl eller på grund av lagstadgade skyldigheter som måste uppfyllas av Sika Sverige AB, t ex
lagstadgade lagringstider.
6. Automatisk beslutsfattning
Företaget använder sig inte av automatisk beslutsfattning i sin relation till affärspartners.
7. Dina rättigheter:
Du kan begära tillgång till den information som Sika Sverige AB har om dig. Du kan även kräva att uppgifterna rättas,
ändras eller tas bort om informationen om dig är felaktig och du kan också vägra att låta dina personliga data behandlas
om de används i reklamsyften och avbeställa nyhetsbreven.
En sådan begäran kan skickas till företaget med det speciella webbformuläret “Utnyttja dina rättigheter” som finns på
företagets webbsajt eller genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.
Sika Sverige AB kommer att hantera krav på åtkomst, rättelse, ändring eller borttagning av information enligt interna
policys och gällande lag. Om du tycker att vi inte uppfyllt dina önskemål har du rätt att klaga hos ansvarig
tillsynsmyndighet i ditt land.
Om du har gett ditt tillstånd till någon form av behandling av personliga data kan du när som helst ta tillbaka det. I så
fall blir inte den databehandling som skett innan du drog tillbaka ditt tillstånd olaglig

8. Informationssäkerhet
Sika Sverige AB har lämpliga skydd och har vidtagit rimliga fysiska, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för
att skydda sina databaser från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller destruktion.
9. Ändringar i det här dataskyddsmeddelandet
Sika Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra det här meddelande och kommer då att tillhandahålla en reviderad
version med ändringar som krävs enligt lag.
10. Frågor:
Om du har några frågor om det här meddelandet eller dina rättigheter ska du kontakta privacy@se.sika.com
För kontakt med Controller eller Dataskyddsansvariga mejla till: privacy@se.sika.com.
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