AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS
Sika Portugal, Rua de Santarém, nº 113, Vila Nova de Gaia ("Sika Portugal") fornece este Aviso de Proteção de Dados do
Parceiro de Negócios ("Aviso"), para explicar as nossas práticas enquanto Controlador em relação ao processamento de
dados pessoais relacionados aos nossos fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios (coletivamente, "Parceiros
de Negócios") e colaboradores dos nossos Parceiros de Negócios.
1. Âmbito:
Este Aviso aplica-se se você é
• Parceiro de Negócios da Sika Portugal como um indivíduo (por exemplo, um consultor ou um empreendedor
individual) ou
• Colaborador de um Parceiro de Negócios que interage com a Sika Portugal em nome desse Parceiro de
Negócios.
2. Categorias de Dados Pessoais e fonte:
A Sika Portugal processa as seguintes categorias de dados pessoais sobre si, a Sika Portugal obteve de si ou de
terceiros autorizados (por exemplo, seu supervisor, autoridades públicas ou recursos públicos):
• Dados pessoais relacionados a Parceiros de Negócios que são indivíduos:
▪ Nome,
▪ Dados de contato comercial (e-mail, telefone e telemóvel),
▪ Conteúdo da comunicação (como e-mail ou cartas comerciais),
▪ Informações sobre pagamento e/ou fatura.
• Dados pessoais relativos a um colaborador de um Parceiro de Negócios:
▪ Nome,
▪ Dados de contato comercial,
▪ Nome da do Empregador,
▪ Cargo/posição,
▪ Conteúdo da comunicação (como e-mail ou cartas comerciais).
A Sika Portugal não coleta dados não relacionados a negócios nem dados pessoais confidenciais dos seus Parceiros
de Negócios.
3. Finalidades de Processamento, Base Legal e Consequências:
Os seus dados pessoais são processados para fins de
▪ Executar a relação contratual com o Parceiro de Negócios (incluindo cumprimento de obrigações contratuais,
processamento de faturas, comunicação e atividades legais e de conformidade),
▪ Atividades de marketing (direto) e/ou
▪ Segurança e prevenção de fraudes.
A Sika Portugal depende das seguintes bases legais para as atividades de processamento:
▪ Executar a relação contratual com o Parceiro de Negócios;
▪ Interesse legítimo da Sika Portugal, afiliadas da Sika ou outros terceiros (tais como órgãos governamentais ou
tribunais). O interesse legítimo pode estar no compartilhamento específico de informações em todo o grupo,
atividades de marketing (direto), prevenção de fraude ou uso indevido de sistemas de TI, segurança física,
segurança de TI e de rede, investigações internas ou atividades potenciais de fusão e aquisição;
▪ Conformidade com as obrigações legais;
▪ Consentimento, quando as bases legais acima não se aplicam.
O fornecimento de dados pessoais é necessário para a conclusão e/ou execução do contrato do Parceiro de Negócios,
e é voluntário. No entanto, se não fornecer os dados pessoais, os processos de gestão e administração dos parceiros
de negócios afetados, podem ser atrasados ou impossíveis.
4. Categorias dos Destinatários:
Qualquer acesso aos seus dados pessoais é restrito aos indivíduos que têm necessidade de os conhecer, a fim de
cumprirem suas responsabilidades de trabalho e dos processadores de dados, conforme identificado abaixo.
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Na medida do necessário, a Sika Portugal pode compartilhar os seus Dados Pessoais nas empresas do Grupo Sika,
para fins administrativos internos e de marketing.
A Sika Portugal pode contratar provedores de serviços, atuando como processadores, para oferecer suporte
administrativo e TI (por exemplo, provedores de serviços que fornecem suporte a contas a pagar ou suporte de
hospedagem e manutenção de TI). Esses provedores de serviços atuam como processadores de dados da Empresa
e sob as instruções da mesma; eles podem ter acesso aos seus dados pessoais na medida necessária para fornecer
tais serviços.
A Sika Portugal também pode divulgar os seus dados pessoais conforme exigido ou permitido pela lei aplicável às
autoridades governamentais, tribunais, consultores externos e terceiros similares.
A lista atualizada de processadores de dados e terceiros com os quais compartilhamos dados, está disponível mediante
solicitação à Empresa e ao Representante do Encarregado de Proteção de dados, nos detalhes de contato abaixo
especificados.
5. Período de Retenção:
Os seus dados pessoais são armazenados pela Sika Portugal e/ou pelos nossos prestadores de serviços, na medida
necessária para o desempenho das nossas obrigações e estritamente pelo tempo necessário para alcançar as
finalidades para as quais as informações foram coletadas, de acordo com as leis locais aplicáveis. Quando a Sika
Portugal não precisar mais de usar os seus dados pessoais para cumprir as obrigações contratuais ou estatutárias,
removeremos dos nossos sistemas e registros e/ou tomaremos providências para anonimizá-los adequadamente para
que não possa mais ser identificado, a menos que precisemos de manter as suas informações, incluindo dados
pessoais, em conformidade com as obrigações legais ou regulamentares às quais a Sika Portugal está sujeita, por
exemplo, períodos de retenção estatutários.
6. Automatização de Tomada de Decisão
A Empresa não se envolve na tomada de decisões automatizada no contexto de seu relacionamento com parceiros de
negócios.
7. Seus direitos:
Você pode solicitar acesso às informações que a Sika Portugal possui sobre si. Você também pode solicitar a correção,
alteração ou exclusão de qualquer informação a seu respeito que seja imprecisa, e também pode pedir para se opor a
qualquer momento ao processamento de dados pessoais relativos a si para fins de marketing e cancelar a inscrição
dos boletins informativos.
A solicitação pode ser endereçada à Empresa usando o formulário específico da Web "Exerça seus direitos" disponível
no site da Empresa ou usar os dados de contato abaixo mencionados.
A Sika Portugal tratará os pedidos de acesso, correção, alteração ou exclusão de informações de acordo com as suas
políticas internas e requisitos legais aplicáveis. Se achar, que não estamos a cumprir com os seus pedidos, tem o
direito de apresentar uma reclamação à autoridade de supervisão apropriada no seu país.
Se você tiver declarado o seu consentimento para quaisquer atividades de processamento de dados pessoais, poderá
retirar esse consentimento a qualquer momento com efeito futuro. Esse cancelamento não afetará a legalidade do
processamento
antes
do
cancelamento
do
consentimento.
8. Segurança da Informação
A Sika Portugal mantém salvaguardas adequadas, incluindo medidas razoáveis de segurança física, organizacional e
técnica para proteger os seus bancos de dados contra acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição não
autorizados.
9. Alterações a este Aviso de Privacidade
A Sika Portugal reserva-se o direito de alterar este aviso de privacidade e fornecerá um aviso de privacidade revisto
que reflete essas alterações conforme exigido por lei.
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10. Dúvidas:
Se você tiver alguma dúvida sobre este Aviso ou dos seus direitos, entre em contato com privacy@pt.sika.com
O Controlador é Sika Portugal, Rua de Santarém, nº 113, Vila Nova de Gaia e o e-mail é privacy@pt.sika.com
O nosso Representante do Encarregado de Proteção de Dados pode ser contatado através do seguinte endereço de
email: almeida.marta@pt.sika.com
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