ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ – SUN CHEMICAL - ЕБИА

1.

Въведени и резюме

1.1.

С настоящото Sun Chemical и нейната група от компании се задължават да осигуряват защита
и поверителност на Вашите лични данни чрез въвеждане на глобална програма за защита на
данните с цел постигане на съответствие с действащите закони и стандарти за защита на
данните и поверителността. Настоящата политика за защита на данните и всички приложения
и подполитики към нея (общо „Политиката“) предоставя общата рамка и определя общите
изисквания, които спазваме, за да гарантираме, че обработваме личните данни по подходящ,
справедлив, законосъобразен, прозрачен и сигурен начин, на местно и глобално ниво. В
определени случаи се прилагат и местни политики и процедури.

1.2.

Политиката съответства (а в някои случаи и превъзхожда) на изискванията на приложимите
закони и регламенти, в частност директивите за защита на данните на ЕС и националните
закони за тяхното приложение, както и Общия регламент относно защита на данните 2016/679
(„GDPR“) в сила от 25 май 2018 г. (който заменя Директива 95/46/ЕК и съответните национални
закони). В някои случаи местните закони и регламенти имат по-ограничителен характер от
тази политика; в подобни случаи при обработване на личните данни в съответната
юрисдикция са валидни по-ограничителните правила. Периодично и където е приложимо,
може да се изготвят допълнения на местно ниво, за да се изложат по-конкретни правила,
които имат предимство пред настоящата политика в случай на несъответствие. Съответното
юридическо лице на Sun Chemical трябва да спазва политиката и всички други конкретни
процедури, ако има такива, които са приложими в неговата юрисдикция.

2.

Определения
„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за
обработването на лични данни.
„Субект на данни“ означава физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде
идентифицирано и за което се отнасят личните данни. Примери за субекти на данни са нашите
(i) служители и членове на техните семейства; (ii) временни служители; (iii) кандидати за
работа в Sun Chemical; (iv) служители на нашите доставчици и клиенти; (v) посетители в
сградите ни; и (vi) потребители на уебсайта.
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или
физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице,
което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко
или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за

физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или
социална идентичност на това физическо лице.
„Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което
води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване
или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични
данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране,
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин, по
който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или
унищожаване.
„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
„Специални категории лични данни“ означава лични данни, разкриващи расов или
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или
членство в синдикални организации, както и обработването на генетични или биометрични
данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за
здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на
физическото лице. Подобни и дори по-стриктни правила са въведени за лични данни,
отнасящи се до присъди и нарушения и до идентификационни номера.
„Sun Chemical“ означава дружеството Sun Chemical Group Coöperatief U.A. и всяка от
дъщерните му компании. „Юридическо лице на Sun Chemical“ означава отделна дъщерна
компания на Sun Chemical. „Регион на Sun Chemical“ означава определен регион на Sun
Chemical.
Sun Chemical Group Coöperatief U.A., Sun Chemical Corporation и съответните местни
дружества на Sun Chemical в ЕС са администратори за обработване на лични данни в
контекста на дейността на дружествата на Sun Chemical в ЕС.

3.

Централизирана и местна обработка

3.1.

Всички дружества на Sun Chemical обработват определени лични данни за своите местни
цели. Въпреки това, като глобална организация много от нашите бизнес дейности могат да се
извършват (и да се постига ефикасност на бизнеса), като се обработва и/или обобщава
информация за субектите на данни в специализирани или централизирани бази данни и
системи, съхранявани чрез специфични средства по целия свят. Тези лични данни се
споделят и с други системи и бази данни, хоствани от и/или от името на Sun Chemical. Въпреки
това Sun Chemical и тези други системи и бази данни събират, получават, използват, споделят
или по друг начин обработват подобни лични данни в съответствие с приложимото
законодателство, настоящата политика, други политики (доколкото са приложими) и други
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приложими конкретни местни политики на дадено дружество на Sun Chemical (ако се изискват
съгласно приложимите местни закони).

4.

Администратори и групи за контакти относно поверителността на данните

4.1.

Дружествата на Sun Chemical са администратори за обработка на лични данни. При конкретни
регионални или глобални дейности, свързани с обработването на данни, дружествата на Sun
Chemical, Sun Chemical Regional и Sun Chemical Global, са администратори за обработка на
лични данни.

4.2.

Ако субектът на данни има въпроси, иска да подаде жалба или да упражни правата си,
субектът на данни може да се свърже с групата за контакти относно поверителността на
данните в своя регион. Sun Chemical полага добросъвестни усилия да отговори на всеки
въпрос, да разгледа всяка жалба и да отговори в разумен срок. Sun Chemical разглежда всяка
жалба по безпристрастен, почтен и непредубеден начин. Нито един субект на данни няма да
бъде преследван или засегнат, пряко или косвено, в резултат на подаването на жалба.

5.

Принципи на поверителност

5.1.

Sun Chemical и всяко лице, действащо от тяхно име, трябва да спазва стриктно следните
принципи за защита на данните и да има предвид рисковете за поверителността, преди да
събира, използва, съхранява, разкрива или по друг начин обработва лични данни, например
в нова система или като част от проект.
a. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност: Sun Chemical обработва лични
данни само въз основа на правно основание, действа коректно и предоставя на субектите
на данни информация за обработването на техните лични данни.
b. Ограничение на целите: Sun Chemical събира само лични данни, които са необходими и
подходящи за конкретни, изрично указани и легитимни цели, и обработва лични данни
само по начин, който е съвместим с целите, за които са събрани.
c. Пропорционалност/Минимализиране на данните: Sun Chemical обработва само лични
данни, които са адекватни, релевантни и необходими по отношение на целите, за които се
обработват.
d. Точност: Sun Chemical поддържа личните данни точни, пълни и актуални, доколкото това
е необходимо за целта, за която се обработват.
e. Отчетност: Sun Chemical въвежда подходящи мерки, за да може да демонстрира, че
обработването на лични данни се извършва в съответствие с тези принципи за защита на
данните.
f.

Сигурност: Sun Chemical обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо
ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или
незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане,
като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
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6.

Уведомление, съгласие и права на субекта на данни

6.1.

Когато събира лични данни от субекта на данни или от трети страни, Sun Chemical предоставя
на субекта на данни уведомление за поверителност в съответствие с членове 12-14 от GDPR.
В зависимост от контекста и случая това уведомление съдържа различна информация.

6.2.

Sun Chemical осигурява на субектите на данни необходимия достъп до личните данни, които
ги касаят, и съдейства на субектите на данни да упражняват правата си да коригират,
изтриват, ограничават или прехвърлят лични данни.

7.

Поверителност, сигурност на данните и уведомление за нарушаване на сигурността

7.1.

Sun Chemical използва подходящи технически или организационни мерки, за да гарантира
подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или
незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

7.2.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни Sun Chemical, без ненужно забавяне
и когато това е осъществимо, но не по-късно от седемдесет и два (72) часа след като е
разбрал за него, уведомява надзорния орган. Когато има вероятност нарушението на
сигурността на личните данни да породи висок риск за поверителността на данните на субекта
на данни, Sun Chemical съобщава на субекта на данните, чиито данни са компрометирани, за
нарушението на сигурността на личните данни.

8.

Запазване на данните

8.1.

Sun Chemical запазва личните данни във формат, който позволява идентифицирането на
субектите на данни само за срока, необходим за целите, за които се обработва, или за срока,
определен съгласно изискванията на приложимото законодателство, който е по-дълъг. Sun
Chemical унищожава (или запазва в анонимен формат или формат, който не позволя
идентифициране до максимално допустимата степен) лични данни, които вече не са
необходими, по сигурен начин и в съответствие с приложимото законодателство, освен ако (i)
не се налага да защитава правни претенции; (ii) има задължителни (правни или договорни)
отговорности за запазване или архивиране, които изискват по-дълго съхранение; или (iii)
личните данни ще се обработват само за целите на архивирането в обществен интерес, за
научни или исторически изследвания или за статистически цели, предмет на въвеждането на
подходящи технически и организационни мерки.

9.

Предаване на лични данни на трети страни

9.1.

Sun Chemical предоставя лични данни на трети страни само при определени обстоятелства,
информира надлежно субектите на данни за това и предприема необходимите мерки за
защита на личните данни.
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9.2.

Sun Chemical извършва международно предаване на лични данни (между компании, вътре в
компании или по друг начин) извън Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо
пространство (EEA) или Швейцария само ако (a) предаването е в съответствие със законите
в юрисдикцията на прехвърлителя; и (b) прехвърлителят е осигурил адекватна защита в
юрисдикцията на получателя или е предприел адекватни мерки за защита на личните данни.
Прехвърлителят е длъжен да прецени адекватността и, ако е необходимо, да изиска от
получателя да вземе предпазни мерки, подобни на тези, залегнали в политиката и
юрисдикцията на прехвърлителя.

10.

Промени

10.1. Съгласно действащото законодателство Sun Chemical има право да променя, допълва или
изменя тази политика по собствено усмотрение по всяко време или периодично. Субектите на
данни трябва да проверяват редовно, за да са наясно при настъпване на евентуални промени.
До пълната степен, допустима от приложимото законодателство, всеки субект на данни, който
разрешава
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неговите/нейните лични данни, се съгласява да се обвърже с последната версия на тази
политика.
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