POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE – SUN CHEMICAL - EMEA

1.

Hyrje dhe përmbledhje

1.1.

Sun Chemical dhe kompanitë e grupit të saj, në këtë mënyrë tregojmë përkushtimin tonë ndaj
mbrojtjes dhe privatësisë së të dhënave duke krijuar një program global q për mbrojtjen e të dhënave
për të mbështetur pajtimin me ligjet në fuqi për mbrojtjen dhe privatësinë e të dhënave dhe
standardet për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo politikë e mbrojtjes së të dhënave, përfshirë
shtesat dhe nën-politikat (bashkërisht “Politika”), ofron një strukturë të përgjithshme dhe përcakton
kërkesat e përgjithshme për të siguruar që ne i përpunojmë të dhënat personale në përputhje me një
mënyrë të bindur, të drejtë, të ligjshme, transparente dhe të sigurt, në nivel vendor dhe global. Për
më tepër, politikat vendore dhe procedurat mund të zbatohen për tema të veçanta.

1.2.

Kjo politikë rreshtohet me (dhe në disa raste e tejkalon) kërkesat e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi,
në veçanti me direktivat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave dhe çdo ligj kombëtar duke i
implementuar këto dhe Rregulloren e Mbrojtjes së të Dhënave të Përgjithshme 2016/679 (“GDPR”)
që hyn në fuqi nga 25 maj 2018 (duke zëvendësuar Direktivën 95/46/EC dhe ligjet përkatëse
kombëtare). Në disa raste, ligjet dhe rregulloret vendore mund të jenë më kufizuese se kjo politikë;
kur është ky rast, rregullat më kufizuese duhet të ndiqen kur përpunohen të dhëna personale në atë
juridiksion. Sipas rastit, herë pas here mund të lëshohen shtesa lokale duke parashtruar rregulla më
specifike që do të zotërojnë mbi këtë politikë në rast mospërputhjeje. Pritet që entiteti përkatës i Sun
Chemical ta mbështesë këtë politikë dhe çdo politikë specifike, nëse ka, që zbatohen brenda
juridiksionit të saj.

2.

Përkufizimet
“Kontrollues” do të thotë personi fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që, vetëm
ose bashkë me të tjerë, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale.
“Subjekt të dhënash” do të thotë një person fizik i identifikuar ose i identifikueshëm, me të cilin
lidhen të dhënat personale. Te shembujt e subjekteve të të dhënave mund të përfshihen (i) punonjësit
tanë dhe anëtarët e familjes së tyre; (ii) punëtorët e përkohshëm; (iii) kandidatët që kërkojnë punësim
pranë Sun Chemical; (iv) personeli i furnitorëve dhe klientëve tanë; (v) vizitorët në godinat tona; dhe
(vi) përdoruesit e faqes së internetit.
“Të dhënat personale” do të thotë çdo informacion që lidhet me një person fizik i identifikuar ose i
identifikueshëm (një “Subjekt të dhënash”); një person i identifikueshëm fizik është dikush që mund
të identifikohet, direkt ose jo direkt, në veçanti me referencë të një identifikuesi si emri, numri i
identifikimit, të dhënat e vendndodhjes, një identifikuesi online ose një ose më shumë faktorëve
specifikë të identitetin fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror të atij
personi fizik.

“Shkelja e të dhënave personale” do të thotë çdo shkelje e sigurisë që të çon në shkatërrim rastësor
ose të paligjshëm, humbje, ndryshim, zbulim të paautorizuar ose hyrje në të dhënat e transmetuara
personale, të ruajtura ose përndryshe të përpunuara.
“Përpunim” do të thotë kryerja e çdo operacioni ose grupi operacionesh mbi të dhënat personale
ose grupe të dhënash personale, qoftë nga mjete të automatizuara ose jo, si mbledhja, regjistrimi,
organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, rikthimi, këshillimi, përdorimi, zbulimi me
transmetim, përhapja ose përndryshe vënia në dispozicion, rreshtimi ose kombinimi, kufizimi, fshirja
ose shkatërrimi.
“Përpunues” do të thotë një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që
përpunon të dhëna personale në emër të kontrolluesit.
“Kategoritë e veçanta të të dhënave personale” do të thotë të dhëna personale që zbulojnë
origjinën racore ose etnike, mendimet politike, besimet fetare ose filozofike, anëtarësimin në
sindikata, përpunimin e të dhënave gjenetike ose biometrike për qëllim të identifikimit në mënyrë
unike të një personi fizik, të dhëna që lidhen me shëndetin ose jetën seksuale apo orientimin seksual
të një personi fizik. Rregulla të ngjashme ose madje më të rrepta mund të zbatohen për të dhënat
personale që lidhen me dënimet ose shkeljet penale dhe numrat e identifikimit.
“Sun Chemical” do të thitë Sun Chemical Group Coöperatief U.A. dhe secila nga kompanitë e saj
degë. “Entiteti Sun Chemical” do të thotë kompani individuale, degë e Sun Chemical. “Rajoni Sun
Chemical” do të thotë rajon i përcaktuar i Sun Chemical.
Sun Chemical Group Coöperatief U.A., Sun Chemical Corporation dhe entitetet lokale përkatëse të
EU Sun Chemical do të jenë kontrollues për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e
aktiviteteve të entiteteve të EU Sun Chemical.

3.

Përpunimi i centralizuar dhe lokal

3.1.

Të gjitha entitetet Sun Chemical do t' përpunojnë disa të dhëna personale për qëllime vendore.
Megjithatë, si një organizatë globale, shumë nga aktivitetet tona të biznesit mund të kryhen (dhe
rendimentet e arritura të biznesit) edhe duke përpunuar dhe/ose konsoliduar informacionin rreth
subjekteve të të dhënave në baza të dhënash specifike ose të centralizuara dhe sisteme që ndodhen
në objekte të ndryshme nëpër botë. Të dhëna të tilla personale ndahen edhe me sisteme të tjera
dhe baza të dhënash që mikpriten nga dhe/ose në emër të Sun Chemical. Megjithatë, Sun Chemical
dhe ato sisteme dhe databaza të tjera do të mbledhin, marrin, përdorin, ndajnë ose ndryshe
përpunojnë të dhëna të tilla personale vetëm në përputhje me ligjet në fuqi, këtë njoftim, politikat
shtesë (deri në masën që zbatohen) dhe me çdo politikë vendore specifike në fuqi për një entitet të
Sun Chemical (siç mund të kërkohet nga ligji vendor në fuqi).

2/5

4.

Kontrolluesit dhe grupet e kontaktit të privatësisë së të dhënave

4.1.

Entitetet Sun Chemical do të jenë kontrollues për përpunimin e të dhënave personale. Për aktivitete
specifike rajonale dhe përpunim global, entitetet Sun Chemical, Sun Chemical Regional dhe Sun
Chemical Global do të jenë kontrollues për përpunimin e të dhënave personale.

4.2.

Nëse një subjekt të dhënash ka pyetje, ankesa ose do të ushtrojë të drejtat e tij/saj, subjekti i të
dhënave mund ta kontaktojë grupin e kontaktit të privatësisë së të dhënave në rajonin e tij. Sun
Chemical do të përdorë përpjekjet në mirëbesim për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje, për të hetuar çdo
ankesë dhe për t'iu përgjigjur brenda një periudhe të arsyeshme kohore. Sun Chemical do ta
shqyrtojë çdo ankesë në një mënyrë të drejtë, të paanshme dhe pa paragjykime. Asnjë subjekt të
dhënash nuk do të viktimizohet ose paragjykohet direkt ose jo direkt si rezultat i depozitimit të një
ankese.

5.

Parimet e privatësisë

5.1.

Sun Chemical dhe kushdo që vepron në emër të saj duhet të veprojë gjithmonë në përputhje me
parimet vijuese të mbrojtjes së të dhënave dhe të marrë parasysh rreziqet e privatësisë para
mbledhjes, përdorimit, mbajtjes, zbulimit ose përndryshe përpunimit të të dhënave personale, si në
një sistem të ri ose pjesë e një projekti.
a. Ligjshmëria, drejtësia dhe transparenca: Sun Chemical do t›i përpunojë të dhënat personale
vetëm bazuar në arsye legjitime, do të veprojë me drejtësi dhe do t'u ofrojë subjekteve të të
dhënave informacion rreth përpunimit të të dhënave të tyre personale.
b. Kufizimi i qëllimit: Sun Chemical do të mbledhë të dhëna personale që lidhen dhe duhen vetë
për një qëllim(e) të specifikuar, të qartë dhe legjitim dhe do të përpunojë të dhëna personale
vetëm sipas një mënyre që përputhet me qëllimin(et) për të cilin janë mbledhur.
c. Përpjesëtimi/Minimizimi i të dhënave: Sun Chemical do të mbledhë të dhëna personale që
mjaftojnë, lidhen dhe duhen dhe asnjë tepër për qëllimin për të cilin përpunohen.
d. Saktësia: Sun Chemical do t'i mbajë të dhënat personale si të sakta, të plota dhe të përditësuara,
sepse nevojitet për qëllimin për të cilin përpunohen.
e. Përgjegjësia: Sun Chemical do të implementojë masa të duhura për t›i mundësuar Sun Chemical
të tregojë që përpunimi i të dhënave personale kryhet në përputhje me këto parime.
f.

Siguria: Sun Chemical do të përpunojë të dhëna personale në një mënyrë që garanton sigurinë
e duhur të të dhënave, përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm
dhe kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit ose dëmtimit, duke përdorur masat e duhura
teknike ose organizative.

6.

Njoftimi, miratimi dhe të drejtat e subjektit të të dhënave

6.1.

Kur mbledhë të dhëna personale nga subjekti i të dhënave ose nga palë të treta, Sun Chemical do
t'i subjektit të të dhënave japë një njoftim privatësie në përputhje me Nenet 12-14 të GDPR. Në varësi
të kontekstit dhe rastit, në njoftim do të përfshihet informacion tjetër.
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6.2.

Sun Chemical do t›iu japë subjekteve të të dhënave hyrje të përshtatshme në të dhënat personale
rreth tyre dhe do t›i lehtësojë të ushtrojnë të drejtat e tyre për të korrigjuar, fshirë, kufizuar ose
ndryshuar të dhënat personale.

7.

Konfidencialiteti, siguria e të dhënave dhe njoftimi i shkeljes

7.1.

Sun Chemical do të implementojë masat e duhura teknike dhe organizative për të garantuar sigurinë
e duhur të të dhënave personale, përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të
paligjshëm dhe kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit ose dëmtimit, duke përdorur masat e
duhura teknike ose organizative.

7.2.

Në rast të një shkelje të të dhënave personale, Sun Chemical do ta njoftojë autoritetin e duhur
mbikëqyrës pa ndonjë vonesë të tepruar dhe, aty ku është e realizueshme, jo më vonë se
shtatëdhjetë e dy (72) orë pasi ka marrë dijeni për të. Përveç kësaj, Sun Chemical mund edhe t'i
japë njoftim subjektit të të dhënave për çdo shkelje të dhënash personale që mund të jenë rrezikuar,
nëse shkelja e të dhënave personale ka gjasa të rezultojë në një rrezik të lartë ndaj privatësisë.

8.

Mbajtja e të dhënave

8.1.

Sun Chemical do t›i mbajë të dhënat personale në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të
dhënave vetëm për sa kohë është e nevojshme për qëllimet për të cilat është përpunuar ose siç
kërkohet në përputhje me ligjin në fuqi, cilado që është më e gjatë. Sun Chemical do t'i hedhë (ose
mbajë vetëm në një formë anonime ose të paidentifikueshme deri në masën më të plotë të
mundshme) të dhënat personale që nuk kërkohen më nga ligji në një mënyrë të sigurt dhe në
përputhje me ligjin në fuqi, veç nëse i përdor (i) për të mbrojtur veten kundër pretendimeve ligjore;
(ii) ka mbajtje të detyrueshme (statutore ose kontraktuale) ose detyrime arkivimi që kërkojnë ruajtje
më të gjatë; ose (iii) të dhënat personale do të përpunohen vetëm për qëllime arkivimi në interes të
publikut, qëllime shkencore ose historike, ose qëllime statistikore subjekt i implementimit të masave
të duhura teknike dhe organizative.

9.

Transferimet e të dhënave personale te palët e treta

9.1.

Sun Chemical do t'i vër në dispozicion të dhënat personale vetëm për palët e treta në rrethana të
përshtatshme, do të informojë subjektet e të dhënave për të to dhe do të vendosë masa për t'i ruajtur
të dhënat personale.

9.2.

Sun Chemical do të kryejë transferime ndërkombëtare të të dhënave personale (qoftë ndërkompani,
intrakompani ose ndryshe) jashtë Bashkimit Evropian (BE), Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE) ose
Zvicrës vetëm aty (a) transferimi në përputhje me ligjet e juridiksionit të transferuesit; dhe (b)
transferuesi ka garantuar që ka një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje në juridiksionin e marrësit ose
mbrojtje të mjaftueshme janë vendosur për t'i mbrojtur këto të dhëna personale. Transferuesi është
përgjegjës për vlerësimin e një përshtatshmërie të tillë dhe nëse është e nevojshme, do t›i kërkojë
marrësit adoptimin e mbrojtjeve të ngjashme për ata që janë nën politikën dhe juridiksionin e
transferuesit.
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10.

Ndryshimet

10.1. Duke qenë subjekt i ligjit në fuqi, Sun Chemical mund ta rishikojë, ndryshojë ose plotësojë këtë
politikë me diskrecionin e saj në çdo kohë ose hera-herës. Subjektet e të dhënave këshillohen të
kontrollojnë periodikisht për të garantuar që janë të vetëdijshëm për çdo ndryshim. Deri në masën
më të plotë të lejuar nga ligjet në fuqi, çdo subjekt të dhënash që lejon Sun Chemical të bëhet
kontrollues ose/dhe të dhënat e tij/saj janë të versionit më të fundit të kësaj politike.

5/5

