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BEMÆRKNING OM BESKYTTELSE AF DATA FOR FORRETNINGSPARTNERE    
 
 
Sika Danmark A/S, Hirsemarken 5, 3520 Farum, (Sika) informere med denne meddelelse om beskyttelse af 
data for forretningspartnere ("meddelelse") for at forklare vores praksis som kontrollant i forbindelse med 
behandling af personlige oplysninger i forbindelse med vores nuværende, tidligere eller potentielle 
leverandører, kunder, leverandører, Og alle andre forretningspartnere (samlet kaldet "forretningspartnere") 
og vores forretningspartneres medarbejdere. 
 
1. Omfang 

Denne meddelelse gælder for dig, hvis du er  
▪ En af Sika's forretningspartnere som enkeltperson (f.eks. en konsulent eller eneleverandør) eller  
▪ En medarbejder hos en forretningspartner, der interagerer med Sika på vegne af en sådan 

forretningspartner. 
 
2. Kategorier af personlige data og kilder 

Sika behandler følgende kategorier af personlige oplysninger om dig, som Sika har fået fra dig eller fra 
autoriserede tredjeparter (f.eks. din vejleder, offentlige myndigheder eller offentlige ressourcer): 

• Personlige oplysninger om forretningspartnere (enkeltpersoner eller medarbejdere) 
▪ Navn,  
▪ Arbejdsgiverens navn 
▪ Kontaktoplysninger for virksomheden (e-mail, adresse, telefon og mobil),  
▪ Indhold af kommunikation og interaktion (f.eks. e-mail eller forretningsbreve)  
▪ Jobtitel/stilling 
▪ Oplysninger om betaling og/eller faktura, og 
▪ Markedsføring/nyhedsbrev præferencer og din interageren med Sika's markedsføring aktiviteter 

(herunder ved brug af e-mail trackers til at måle klik og åbningssatser) i tilfælde af, at du 
indvilligede i at modtage marketing information fra Sika. 

 
Sika indsamler ikke ikke-forretningsrelaterede data eller følsomme personlige data fra sine 

forretningspartnere.  
 
3. Behandlingsformål, retsgrundlag og konsekvenser 

Dine personlige data behandles med henblik på  
▪ Udførelse af det kontraktmæssige forhold til forretningspartnerne (herunder opfyldelse af 

kontraktlige forpligtelser, fakturabehandling, kommunikation samt juridiske og compliance-
aktiviteter),  

▪ (direkte) markedsføringsaktiviteter 
▪ Forbedringer af vores Business Partner Management og administration, 
▪ Forbedringer af vores produkt- og servicetilbud som f.eks. nye uddannelsesaktiviteter og 

begivenheder eller justerede produktoplysninger og/eller  
▪ Aktiviteter til forebyggelse af overholdelse, sikkerhed og svindel.  

 
Sika følger nedenstående retsgrundlag for disse aktiviteter 

▪ Gennemførelse af det kontraktmæssige forhold med forretningspartneren 
▪ Sika's, Sika's afdelinger/søsterselskaber eller andre tredjemands legitime interesser (f.eks. 

statslige organer eller domstole). Den legitime interesse kan især være deling af oplysninger på 
tværs af grupper, (direkte) markedsføringsaktiviteter, forebyggelse af svindel eller misbrug af IT-
systemer, fysisk sikkerhed, IT- og netværkssikkerhed, interne undersøgelser, forbedring af 
Sika's Business Partner management og administration, forbedring af vores produkt- og 
servicetilbud eller potentielle fusions- og virksomhedsaktiviteter 

▪ Overholdelse af retlige forpligtelser 
▪ Samtykke, når ovenstående retsgrundlag ikke gælder. 

 
Videregivelse af personoplysninger er nødvendig til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis du ikke 
leverer de personlige data, kan de berørte virksomhedspartners administrations- og 
administrationsprocesser være forsinkede eller umulige. 

  
4. Kategorier af modtagere 

Enhver adgang til dine personlige data er begrænset til de personer, der har behov for at informerede, for 
at kunne opfylde deres jobansvar og dataprocessorer, som angivet nedenfor.  
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I det omfang det er nødvendigt, kan Sika dele dine personlige data i Sika Koncernens selskaber til interne 
administrative og markedsføringsmæssige formål. 
Sika kan engagere tredjepartstjenesteudbydere, der fungerer som processorer, med henblik på at yde IT, 
marketing og anden administrativ support (f.eks. tjenesteudbydere, der yder support til 
kreditorbogholderiet, eller IT-hosting- og vedligeholdelsessupport). Disse tjenesteudbydere fungerer som 
Sika's databehandlere og i henhold til samme instrukser. De kan få adgang til dine personlige oplysninger 
i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere sådanne tjenester og i overensstemmelse med 
gældende bestemmelser om databeskyttelse. 
 
Sika kan også videregive dine personlige data efter gældende lov eller påkrævet til statslige myndigheder, 
domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter. 
Den opdaterede liste over dataprocessorer og tredjeparter, som vi deler data med, er tilgængelig på 
anmodning til Sika og DPO/DPC på nedenstående kontaktoplysninger. 

 
5. Opbevaringsperiode 

Dine personlige oplysninger lagres af Sika og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt 
for at opfylde vores forpligtelser og i den tid, det tager at opnå de formål, som oplysningerne indsamles til, 
i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Når Sika ikke længere har brug for dine 
personlige data til at overholde kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser, fjerner vi dem fra vores systemer 
og registre og/eller tager skridt til at pseudonymisere/anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan 
identificeres, Medmindre vi har brug for at opbevare dine personlige oplysninger for at overholde de 
juridiske eller lovmæssige forpligtelser, som Sika er underlagt, f.eks. lovbestemte opbevaringsperioder. 
 

6. Automatiseret beslutningstagning 
Sika deltager ikke i automatiseret beslutningstagning i sammenhæng med sine forretningspartnere. 
 

7. Kundeservice 
Kun hvis du har givet udtrykkelig tilladelse hertil, må Sika bruge dine personlige oplysninger til 
kundeservice, der leveres af tredjeparter. I processen med at matche kunderne overføres krypterede 
personlige data til en tredjepartsudbyder, der driver en onlineplatform (f.eks. LinkedIn). 
Tredjepartsudbyderen sammenligner de personlige data efter algoritme med brugerprofilerne for at give 
et samlet antal af, hvor mange af Sika’s forretningspartnere, der er til stede på onlineplatformen. 
Kundeservice hjælper Sika med at forbedre og tilpasse Sika's marketingaktiviteter på onlineplatforme, 
f.eks. ved kun at vise online-reklamer for eksisterende forretningspartnere. Kundeservice giver Sika 
mulighed for at analysere forretningspartneres tilstedeværelse på onlineplatforme på et samlet niveau. 
 

8. Dine rettigheder 
Du kan anmode om adgang til de oplysninger, som Sika har om dig. Du kan også anmode om rettelse, 
ændring eller sletning af oplysninger om dig, der er unøjagtige, og du kan også anmode om at gøre 
indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger vedrørende dig eller anmode om, at Sika overfører 
de data, som det har indsamlet til en anden organisation, eller direkte til dig. Anmodningen kan rettes til 
Sika ved hjælp af den specifikke webformular "Udøv dine rettigheder", som er tilgængelig på Sika's 
hjemmeside, eller ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. 
 
Du har ret til, når som helst, at forhindre Sika i at kontakte dig med henblik på markedsføring og fravælge 
at modtage marketinginformation og nyhedsbreve ved at justere dine præferencer i Newsletter Preference 
Center (hvis tilgængelig), ved at bruge afmeldingsfunktionen eller kontakte Sika ved hjælp af 
kontaktoplysningerne nedenfor. 
 
Sika behandler anmodninger om adgang, rettelse, ændring, begrænsning, indsigelse overførsel eller 
sletning af oplysninger i overensstemmelse med de interne politikker og gældende juridiske krav. Hvis du 
mener, at vi ikke har efterkommet din anmodning, har du ret til at indgive en klage til den kompetente 
tilsynsmyndighed i dit land. 

 
Hvis du har givet dit samtykke til behandling af personlige oplysninger, kan du når som helst trække dette 
samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af 
behandlingen, før tilladelsen trækkes tilbage. 
 
 

9. Informationssikkerhed 
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Sika opretholder passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder rimelige fysiske, organisatoriske og 
tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sine databaser mod uautoriseret adgang, videregivelse, 
ændring eller destruktion. 
 

10. Ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger 
Sika forbeholder sig ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og vil 
stille en revideret meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, der afspejler sådanne 
ændringer, som loven kræver, til rådighed. 
 

11. Spørgsmål: 
Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse eller dine rettigheder, bedes du kontakte 
privacy@dk.sika.com.  
 
 
 
 


