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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η Sika Hellas ABEE , που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής , επί της οδού Πρωτομαγιάς αριθμός
15, εφεξής καλουμένη η («Εταιρεία») παρέχει αυτήν την Ανακοίνωση Προστασίας
Δεδομένων Επιχειρηματικού Συνεργάτη, («Ανακοίνωση») προκειμένου να εξηγήσει τις
πρακτικές μας ως υπευθύνων επεξεργασίας, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε πελάτες, προμηθευτές μας και σε άλλους
επιχειρηματικούς συνεργάτες καθώς και σε εργαζομένους των Επιχειρηματικών Συνεργατών
μας (συλλογικά «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες»).
1. Πεδίο εφαρμογής:
Αυτή η Ανακοίνωση σας αφορά αν είστε
• Επιχειρηματικός Συνεργάτης της Sika Hellas ABEE, ως φυσικό πρόσωπο (π.χ.
σύμβουλος ή μεμονωμένος επιχειρηματίας) ή
• Eργαζόμενος ενός Επιχειρηματικού Συνεργάτη που συνεργάζεται με τη Sika Hellas
ABEE για λογαριασμό του εν λόγω Επιχειρηματικού Συνεργάτη.
2. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προέλευση:
Η «Εταιρεία» υποβάλλει σε επεξεργασία τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχει λάβει από εσάς ή από
εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (π.χ. από τον αντιπρόσωπό σας, από δημόσιες αρχές ή από
δημόσιους πόρους):
•

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με Επιχειρηματικούς
Συνεργάτες που είναι φυσικά πρόσωπα:
▪ Όνομα,
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▪

•

Στοιχεία
επαγγελματικής
επικοινωνίας
(διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλέφωνο και κινητό),
▪ Περιεχόμενο επικοινωνίας (όπως αλληλογραφία μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιχειρηματικών επιστολών),
▪ Πληροφορίες πληρωμών ή/και τιμολόγησης.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με έναν εργαζόμενο ενός
Επιχειρηματικού Εταίρου:
▪ Όνομα,
▪ Στοιχεία επαγγελματικής επικοινωνίας,
▪ Όνομα εργοδότη,
▪ Όνομα/Θέση εργασίας,
▪ Περιεχόμενο επικοινωνίας (όπως αλληλογραφία μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιχειρηματικών επιστολών).

Η [Εταιρεία] δε συλλέγει δεδομένα που δε σχετίζονται με επιχειρήσεις, ούτε ευαίσθητα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες της.
3. Σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και συνέπειες:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία
για τους εξής σκοπούς :
▪ την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τον Επιχειρηματικό Εταίρο
(συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, της
επεξεργασίας τιμολογίων, της επικοινωνίας, των νομικών δραστηριοτήτων και
των δραστηριοτήτων συμμόρφωσης),
▪ δραστηριότητες (άμεσης) εμπορικής προώθησης ή/και
▪ δραστηριότητες ασφάλειας και πρόληψης απάτης.
Η «Εταιρεία» βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις για τέτοιες δραστηριότητες
επεξεργασίας:
▪ εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τον Επιχειρηματικό Συνεργάτη,
▪ έννομο ενδιαφέρον της [Sika Hellas ABEE], των συνδεδεμένων εταιρειών της, ή
άλλων τρίτων μερών (όπως κυβερνητικά όργανα ή δικαστήρια). Το έννομο
συμφέρον μπορεί να είναι ιδίως η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ομίλου, οι
δραστηριότητες (άμεσης) εμπορικής προώθησης, η πρόληψη απάτης ή η
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κατάχρηση των συστημάτων πληροφορικής, η φυσική ασφάλεια, η ασφάλεια των
συστημάτων πληροφορικής και των δικτύων, οι εσωτερικές έρευνες ή οι
ενδεχόμενες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών,
συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις,
συγκατάθεση σε περίπτωση που οι παραπάνω νομικές βάσεις δεν ισχύουν.

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή/και
την εκτέλεση της σύμβασης Επιχειρηματικού Εταίρου. Επομένως, εάν δεν παράσχετε τα
προσωπικά σας δεδομένα, οι συνακόλουθες διαδικασίες διαχείρισης και διοίκησης
Επιχειρηματικού Εταίρου ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να μην είναι εφικτές.
4. Κατηγορίες αποδεκτών:
Οποιαδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
περιορίζεται σε εκείνα τα άτομα που έχουν ανάγκη να τα γνωρίζουν προκειμένου να
εκπληρώσουν τα καθήκοντα της εργασίας τους, καθώς και στους υπευθύνους
επεξεργασίας δεδομένων, όπως προσδιορίζονται παρακάτω.
Στο μέτρο που είναι απαραίτητο, η Sika Hellas ABEE, ενδέχεται να κοινοποιεί τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εντός των εταιρειών του Ομίλου Sika, για
εσωτερικούς διοικητικούς και εμπορικούς σκοπούς.
Η Sika Hellas ABEE, μπορεί να δεσμεύσει τους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν ως
υπεύθυνοι επεξεργασίας, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και άλλης
διοικητικής υποστήριξης (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υποστήριξη πληρωτέων
λογαριασμών ή υποστήριξη φιλοξενίας συστημάτων πληροφορικής και συντήρησης).
Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων της
Εταιρείας και, σύμφωνα με τις οδηγίες της ίδιας, μπορεί να έχουν πρόσβαση στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο βαθμό που είναι απαραίτητο
για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
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Η Sika Hellas ABEE, μπορεί επίσης να αποκαλύψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σας, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε κυβερνητικές αρχές,
δικαστήρια, εξωτερικούς συμβούλους και παρόμοια τρίτα μέρη.
Ο ενημερωμένος κατάλογος υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και τρίτων στους
οποίους κοινοποιούμε δεδομένα είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος στην Εταιρεία και
τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται
παρακάτω.
5. Περίοδος διατήρησης:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποθηκεύονται από την Sika
Hellas ABEE, ή/και από τους παρόχους υπηρεσιών μας στο βαθμό που απαιτείται για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
επίτευξη των σκοπών για τους οποίους οι πληροφορίες συλλέγονται, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όταν η Sika Hellas ABEE, δεν
χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν για να συμμορφώνεται με συμβατικές ή θεσμοθετημένες υποχρεώσεις, θα τα
διαγράψουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή/και θα λάβουμε μέτρα για την
κατάλληλη ψευδωνυμοποίηση / ανωνυμοποίησή τους, έτσι ώστε να μην μπορείτε πλέον
να ταυτοποιηθείτε, εκτός και αν χρειάζεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να
συμμορφωθούμε με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η
Εταιρεία π.χ. νόμιμες περιόδους διατήρησης.
6. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της
σχέσης των Επιχειρηματικών Εταίρων της.
7. Τα δικαιώματά σας:
Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει η [Εταιρεία] σχετικά με εσάς.
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή οποιωνδήποτε
πληροφοριών σχετικά με εσάς που είναι ανακριβείς και μπορείτε επίσης να ζητήσετε να
αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
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που σας αφορούν, για σκοπούς εμπορικής προώθησης, καθώς και να καταργήσετε την
εγγραφή σας από τα ενημερωτικά δελτία.
Το αίτημα μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη
διαδικτυακή φόρμα «Άσκηση των δικαιωμάτων σας», η οποία διατίθεται στον ιστότοπο
της Εταιρείας, ή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.
Η [Εταιρεία] θα εξετάζει αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής
πληροφοριών σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις. Αν νομίζετε ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί με τα αιτήματά σας, έχετε το
δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας σας.
Εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή για
μελλοντική ισχύ. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.
8. Ασφάλεια πληροφοριών
Η [Εταιρεία] παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων
φυσικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των βάσεων
δεδομένων της από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, αλλοίωση ή
καταστροφή.
9. Αλλαγές στην παρούσα “Aνακοίνωση” προστασίας δεδομένων
Η [Εταιρεία] διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα ανακοίνωση προστασίας
δεδομένων και να παράσχει μια αναθεωρημένη ανακοίνωση προστασίας δεδομένων που
να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που απαιτούνται από τη νομοθεσία.
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10. Ερωτήσεις:
Εάν χρειάζεσθε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα “Ανακοίνωση” ή τα
δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με (Sika Hellas ABEE), Πρωτομαγιάς 15, 145 68 Κρυονέρι
Αττικής
Για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δίνεται το όνομα και η διεύθυνση της (Sika Hellas AΒΕΕ),
καθώς
και μια γενική
διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
όπως
privacy@company.gr].
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση
Αλεξίου Νίκη, τηλ. +30210 8160600, alexiou.niky@gr.sika.com, ή εναλλακτικά
Λαμπρόπουλος Χρήστος, lambropoulos.christos@gr.sika.com

Για τη Sika Hellas ABEE

Νίκη Αλεξίου

Χρήστος Λαμπρόπουλος

