DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PARTENERILOR DE AFACERI
Sika România, str. Ioan Clopoțel, nr.4, 500450, Brașov, jud. Brașov („Compania”) pune la
dispoziție prezenta Declarație privind Protecția Datelor Partenerilor de Afaceri („Declarație”)
pentru a explica practicile noastre în calitate de operator în materie de prelucrare a datelor
cu caracter personal care îi privesc pe distribuitorii, clienții, furnizorii și alți parteneri de
afaceri ai noștri (denumiți colectiv „Parteneri de afaceri”) și pe angajații partenerilor noștri de
afaceri.
1. Domeniul de aplicare:
Prezenta declarație este aplicabilă pentru dvs. dacă sunteți:
un partener de afaceri al Sika România în calitate de persoană fizică (de exemplu
consultant sau mic antreprenor)
un angajat al unui partener de afaceri care interacționează cu Sika România în numele
partenerului de afaceri respectiv.
2. Categoriile de date cu caracter personal și sursa:
Sika România prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal referitoare la
dvs. pe care Sika România le-a obținut de la dvs. sau de la părți terțe autorizate (de exemplu
superiorul dvs., autorități publice sau resurse publice) :
Date cu caracter personal referitoare la partenerii de afaceri persoane fizice:
▪ numele,
▪ datele de contact de la locul de muncă (e-mail, telefon fix și telefon mobil),
▪ conținutul comunicării (de exemplu e-mail sau scrisori comerciale),
▪ date de plată și/sau de facturare.
Date cu caracter personal referitoare la un angajat al unui partener de afaceri:
▪ numele,
▪ datele de contact de la locul de muncă,
▪ numele angajatorului,
▪ funcția/poziția,
▪ conținutul comunicării (de exemplu e-mail sau scrisori comerciale).
Sika România nu colectează date cu caracter necomercial și nici date sensibile cu caracter
personal de la partenerii săi de afaceri.
3. Scopurile prelucrării, temeiul juridic și consecințele:
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul
executării relației contractuale cu partenerul de afaceri (inclusiv îndeplinirea obligațiilor
contractuale, procesarea facturilor, comunicarea și activitățile juridice și de conformare),
activități de marketing (direct) și/sau
activități de securitate și prevenire a fraudei.
Sika România se bazează pe următoarele temeiuri juridice pentru aceste activități de
prelucrare:

executarea relației contractuale cu partenerul de afaceri;
interesul legitim al Sika România și al filialelor Sika sau altor părți terțe (cum ar fi
organisme guvernamentale sau instanțe). Interesul legitim poate fi, în special, schimbul de
informații la nivelul grupului, activități de marketing (direct), prevenirea fraudei sau a utilizării
abuzive a sistemelor IT, securitatea fizică, securitatea IT și a rețelei, investigații interne sau
activități potențiale de fuziune și achiziție;
respectarea obligațiilor legale;
consimțământul, în cazul în care nu se aplică temeiurile juridice susmenționate.
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și/sau executarea
contractului cu partenerul de afaceri și este voluntară. Cu toate acestea, dacă nu furnizați
datele cu caracter personal, procesele de management și administrare ale partenerului de
afaceri în cauză pot fi întârziate sau imposibil de realizat.
4. Categorii de destinatari:
Accesul la datele dvs. cu caracter personal este restricționat la persoanele care trebuie să le
cunoască în vederea îndeplinirii responsabilităților profesionale ale acestora și persoanele
împuternicite de operator, astfel cum sunt identificate mai jos.
În măsura necesităților, Sika România poate partaja datele cu caracter personal referitoare la
dvs. în cadrul companiilor Grupului Sika, în scopuri interne administrative și de marketing.
Sika România poate recruta furnizori de servicii care acționează ca persoane împuternicite
de operator în scopul furnizării de asistență IT și alte tipuri de asistență administrativă (de
exemplu furnizori de servicii care oferă asistență financiar-contabilă sau găzduire IT și
asistență pentru întreținere). Acești furnizori de servicii acționează ca persoane împuternicite
de companie și în conformitate cu instrucțiunile acesteia; persoanele împuternicite de
operator pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal dacă este necesar pentru
furnizarea serviciilor respective.
De asemenea, Sika România poate divulga datele cu caracter personal referitoare la dvs., în
limitele impuse sau permise de legislația aplicabilă, autorităților guvernamentale, instanțelor,
consultanților externi și unor părți terțe similare.
Lista actualizată a persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor și părților terțe cu care
partajăm date este disponibilă la cerere adresată companiei și RPD, pe baza datelor de
contact indicate mai jos.
5. Perioada de păstrare:
Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de Sika România și/sau furnizorii noștri de
servicii în măsura în care acestea sunt necesare pentru executarea obligațiilor noastre și
pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care aceste informații sunt
colectate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Atunci când Sika
România nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru respectarea
obligațiilor contractuale sau legale, le vom elimina din sistemele și evidențele noastre și/sau
vom face demersuri pentru a le pseudonimiza/anonimiza în mod corespunzător, astfel încât
să nu mai puteți fi identificat, în măsura în care nu trebuie să păstrăm datele dvs. cu caracter

personal în scopul respectării obligațiilor legale sau de reglementare la care este supusă
Sika România, de exemplu perioadele legale de păstrare.
6. Procesul decizional automatizat
Compania nu practică procese decizionale automatizate în contextul relației cu partenerii săi
de afaceri.
7. Drepturile dvs.:
Puteți solicita accesul la informațiile pe care Sika România le deține cu privire la dvs. De
asemenea, puteți solicita rectificarea, modificarea sau ștergerea informațiilor referitoare la
dvs. care sunt inexacte și puteți solicita opoziția în orice moment față de prelucrarea datelor
cu caracter personal cu privire la dvs. în scopuri de marketing și renunța la primirea
buletinelor informative.
Cererea poate fi adresată companiei prin intermediul formularului web special „Exercitați-vă
drepturile”, disponibil pe site-ul web al companiei sau al datelor de contact prezentate mai
jos.
Sika România va trata cererile privind accesul, rectificarea, modificarea sau ștergerea
informațiilor în conformitate cu politicile sale interne și cerințele legale aplicabile. Dacă nu
sunteți mulțumit de răspunsul primit, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de
supraveghere competentă din țara dvs.
Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activități de prelucrare a datelor cu caracter
personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efecte pentru viitor.
Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor anterioară retragerii
consimțământului.
8. Securitatea informațiilor
Sika România oferă garanții adecvate, inclusiv măsuri fizice, organizatorice și tehnice de
securitate rezonabile destinate protejării bazelor sale de date împotriva accesului, divulgării,
modificării sau distrugerii neautorizate.
9. Modificarea prezentei declarații de confidențialitate
Sika România își rezervă dreptul de a modifica prezenta declarație de confidențialitate și va
furniza o versiune revizuită care reflectă modificările în conformitate cu cerințele legislative.
10. Întrebări :
Dacă aveți întrebări cu privire la această declarație sau la drepturile dvs., contactați Sika
România, str. Ioan Clopoțel, nr.4, Brașov, jud. Brașov, email: privacy@ro.sika.com
Operatorul este Sika România, str. Ioan Clopoțel, nr.4, Brașov, jud. Brașov, email:
privacy@ro.sika.com.

