ÄRIPARTNERI ANDMEKAITSE TEATIS
Sika Estonia OÜ, Valge tn 13, 11415 Tallinn (edaspidi ”Sika”) saadab käesoleva äripartneri andmekaitse
teatise (“teatis”), et selgitada meie tavasid vastutava kontrollijana meie edasimüüjate, klientide, hankijate ja
muude äripartnerite (üheskoos „Äripartnerid“) ja meie äripartnerite töötajate isikuandmete töötlemisel.

1. Ulatus
See teatis kehtib sulle, kui sa oled
• Sika äripartner üksikisikuna (nt konsultant või FIE) või
• äripartneri töötaja, kes suhtleb Sikaga selle äripartneri nimel

2. Isikuandmete kategooriad ja allikad
Sika töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid teie kohta, mida Sika on saanud teie käest või volitatud
kolmandatelt isikutelt (nt teie juhendaja, riigiasutused või avalikud andmebaasid):
• Isikuandmed äripartnerite kohta, kes on eraisikud:
• Nimi,
• Ettevõtte kontaktandmed (e-post, telefon ja mobiiltelefon),
• Suhtluse sisu (näiteks e-kirjad või ärikirjad),
• Teave makseinformatsiooni ja / või arve kohta.
• Äripartneri töötaja isikuandmed:
• Nimi,
• Äri kontaktandmed,
• Tööandja nimi,
• Ametinimetus,
• Suhtluse sisu (näiteks e-kirjad või ärikirjad).
Sika ei kogu oma äripartneritelt mingeid ettevõtlusega mitte seotud andmeid ega delikaatseid isikuandmeid.

3. Töötlemise eesmärgid, õiguslik alus ja tagajärjed
Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
• äripartneriga lepinguliste suhete täitmine (sh lepinguliste kohustuste täitmine, arvete töötlemine,
suhtlus ning juriidilised ja vastavusmeetmed),
• (otsest) turundustegevust ja / või
• turvalisuse ja pettuste tõkestamise meetmed.
Sika tugineb selliste töötlemistoimingute jaoks järgmistele õiguslikele alustele:
• äripartneriga lepinguliste suhete täitmine;
• Sika ja Sika Korporatsiooni tütarettevõtete või muude kolmandate osapoolte (näiteks valitsusasutused
või kohtud) õigustatud huvi. Õigustatud huvi võib eelkõige hõlmata kogu gruppi hõlmavat teabe
jagamist, (otsest) turundustegevust, IT-süsteemide pettuste ja väärkasutamise ennetamist, füüsilist
turvalisust, IT- ja võrguturvet, sisejuurdlust või võimalikku ühinemist ja omandamist;
• juriidiliste kohustuste täitmine;
• nõusolekut, kui ülaltoodud õiguslikke aluseid ei kohaldata.
Isikuandmete esitamine on vajalik äripartneriga lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks ning on vabatahtlik. Kui
te isikuandmeid ei esita, võivad äripartnerit puudutavad administartiiv- ja haldusprotsessid viibida või olla
võimatud.

4. Andmekäitlejad
Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud nende isikutega, kellel on vaja infot oma töökohustuste täitmiseks
ja andmetöötlejatel, nagu allpool nimetatud.
Vajadusel võib Sika jagada teie isikuandmeid Sika korporatsiooni ettevõtetes sisemise halduse ja turundamise
eesmärgil.
Sika võib IT- ja muu haldustoe pakkumiseks kaasata töötlejatena tegutsevaid teenusepakkujaid (nt
teenusepakkujad, kes pakuvad arvelduskontole tugiteenust või IT-majutuse ja -hoolduse tuge). Need
teenusepakkujad tegutsevad ettevõtte andmetöötlejatena ja nende juhiste kohaselt; neil võib olla juurdepääs
teie isikuandmetele ulatuses, mis on vajalik selliste teenuste osutamiseks.
1

Sika võib avaldada teie isikuandmeid ka valitsusasutustele, kohtutele, välisnõustajatele ja teistele õigustatud
kolmandatele isikutele, nagu seda nõuavad või lubavad kehtivad seadused.
Andmetöötlejate ja kolmandate osapoolte ajakohastatud loetelu, kellega andmeid jagame on ettevõtte ja
andmekaitseametniku nõudmisel kättesaadav allpool täpsustatud kontaktandmetel.

5. Andmete säilitamine
Teie isikuandmeid säilitatakse Sika ja/või meie teenusepakkujate juures ajaks, mis on vajalik meile oma
kohustuste täitmiseks ja aja jooksul, mis on vajalik teabe kogumise eesmärkide saavutamiseks vastavalt
kehtivatele andmekaitseseadustele. Kui Sika Estonia ei pea enam teie isikuandmeid kasutama lepinguliste või
seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, eemaldame need oma süsteemidest ja dokumentidest ja / või
astume samme selle nõuetekohaseks pseudonomiseerimiseks / anonüümseks muutmiseks, nii et teid pole
enam võimalik tuvastada, välja arvatud juhul, kui peame hoidma teie isikuandmeid, järgima seaduslikke või
regulatiivseid kohustusi, mis Sika Estonia suhtes kehtivad, nt kohustuslikud säilitustähtajad.

6. Automatiseeritud otsustamine
Sika ei kasuta suhetes oma äripartneritega automatiseeritud otustamist.

7. Teie õigused
Võite taotleda juurdepääsu teabele, mida Sika teeie kohta omab. Samuti võite taotleda mistahes ebatäpse
teabe parandamist, muutmist või kustutamist. Samuti võite igal ajal taotleda, et ei töödeldaks teiega seotud
isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel ja loobuda infolehtedes.
Sellekohase taotluse saab ettevõttele adresseerida, kasutades selleks spetsiaalset veebivormi „Kasutage oma
õigusi“, mis on saadaval ettevõtte kodulehel või kasutades allpool toodud kontaktandmeid.
Sika menetleb teabele juurdepääsu, parandamise, muutmise või kustutamise taotlusi vastavalt oma
sisepoliitikale ja kehtivatele seaduslikele nõuetele. Kui tunnete, et meie taotlusi ei täideta, on teil õigus esitada
kaebus oma riigi vastavale järelvalveasutusele.
Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite te selle nõusoleku igal ajal etteulatuvalt
tagasi võtta. Selline tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

8. Infoturve
Sika rakendab sobivaid kaitsemeetmeid, sealhulgas mõistlikke füüsilisi, organisatsioonilisi ja tehnilisi
turvameetmeid, et kaitsta oma andmebaase loata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

9. Privaatsusteatise muudatused
Sika jätab endale õiguse käesolevat privaatsusteadet muuta ja edastab muudetud privaatsusteatise, mis
kajastab muudatusi, vastavalt kehtivale seadusandlusele.

10. Küsimused
Kui teil on käesoleva teatise või teie õiguste kohta küsimusi, palun saatke vastavasisuline e-kiri aadressil:
privacy@ee.sika.com. Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust aadressil: privacy@ee.sika.com.
Kontrollija on Sika Estonia OÜ, Valge tn 13, 11415 Tallinn, Harju maakond, e-post: privacy@ee.sika.com.
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