POLITIKA VARSTVA PODATKOV - DRUŽBA SUN CHEMICAL - EMEA

1.

Uvod in povzetek

1.1.

Skupina Sun Chemical in njene družbe želimo prikazati svojo predanost zaščiti podatkov in
zasebnosti z uvedbo globalnega programa za zaščito podatkov v podporo izpolnjevanju veljavne
zakonodaje o zasebnosti in varstvu podatkov ter standardov za varovanje osebnih podatkov. Ta
politika varstva podatkov, vključno s prilogami in podpolitikami (s skupnim imenom »Politika«),
določa splošni okvir in splošne zahteve, ki lokalno in globalno zagotavljajo obdelavo osebnih
podatkov na pošten, zakonit, pregleden in varen način, ki je v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg
tega je lokalne politike in postopke mogoče uporabiti za določene teme.

1.2.

Ta politika je usklajena (in v nekaterih primerih presega) z zahtevami veljavne zakonodaje in uredb,
predvsem direktive EU o varstvu podatkov, in državnih zakonov, ki jih izvajajo, ter Splošna uredba o
varstvu podatkov 2016/679 (»GDPR«), veljavna od 25. maja 2018 (nadomešča Direktivo 95/46/EC
in ustrezno državno zakonodajo). V nekaterih primerih so lahko lokalni zakoni in uredbe bolj
omejevalni kot ta politika; v tem primeru je omejevalnim pravilom treba slediti, ko je obdelovanje
zasebnih podatkov v navedeni sodni pristojnosti. Kjer je to ustrezno, bodo občasno izdana potrdila,
ki bodo določala bolj natančna pravila in bodo v primeru nedoslednosti prevladala nad to politiko. Od
družbe Sun Chemical se pričakuje, da upošteva to politiko in morebitne posebne politike, ki se
uporabljajo s svojo sodno pristojnostjo.

2.

Opredelitve
»Upravljavec« je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z
drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.
»Posameznik« je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.
Primeri posameznikov lahko vključujejo naše (i) zaposlene in njihove družinske člane; (ii) začasne
delavce; (iii) kandidate, ki iščejo zaposlitev v družbi Sun Chemical; (iv) osebje naših dobaviteljev in
strank; (v) obiskovalce naših zgradb, in (vi) uporabnike spletnih strani.
»Osebni podatki« pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim
posameznikom (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); določljiv posameznik je
tisti, ki ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime,
identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov,
ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto
tega posameznika.
»Kršitev varstva osebnih podatkov« pomeni kršitev, ki povzroči nenamerno ali nezakonito
uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani,
shranjeni ali kako drugače obdelani.

»Obdelava« je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih
podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje,
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem,
razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali
uničenje.
»Obdelovalec« je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne
podatke v imenu upravljavca.
»Posebne vrste osebnih podatkov« so osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo,
politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih
podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi
z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.
Podobna ali strožja pravila veljajo za osebne podatke, povezane s kazenskimi obsodbami in prekrški
ter z identifikacijskimi številkami.
»Sun Chemical« so skupina Sun Chemical Group Coöperatief U.A in njene posamezne povezane
družbe. »Sun Chemical entity« je posamezna, povezana družba skupine Sun Chemical. »Regija
skupine Sun Chemical« je izbrana regija skupine Sun Chemical.
Skupina Sun Chemical Group Coöperatief U.A., korporacija Sun Chemical Corporation in ustrezne
evropske lokalne družbe Sun Chemical bodo upravljavci obdelave osebnih podatkov v okviru
dejavnosti evropskih družb Sun Chemical.

3.

Centralizirana in lokalna obdelava podatkov

3.1.

Vse družbe skupine Sun Chemical bodo nekatere osebne podatke lokalno obdelovale za svoje
namene. Vseeno pa kot globalna organizacija lahko številne poslovne dejavnosti izvajamo (in smo
poslovno učinkoviti) z obdelovanjem ali zbiranjem informacij o posameznikih v posebnih ali
centraliziranih bazah podatkov in sistemih, ki se nahajajo na določenih lokacijah po svetu. Taki
osebni podatki se izmenjujejo z drugimi sistemi in bazami podatkov, ki jih podpira in/ali so podprti v
imenu skupine Sun Chemical. Vendar pa bodo posamezne družbe skupine Sun Chemical, drugi
sistemi in baze podatkov tovrstne podatke le zbirali, prejemali, uporabljali, delili, ali jih drugače
obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo, s to politiko zasebnosti, dodatnimi politikami zasebnosti
(kolikor je mogoče) in s katero koli morebitno veljavno lokalno politiko družbe skupine Sun Chemical
(kot jo zahteva veljavna lokalna zakonodaja).

4.

Upravljavci in kontaktne skupine za zasebnost podatkov

4.1.

Družbe skupine Sun Chemical bodo upravljavci obdelave osebnih podatkov. Družbe skupine Sun
Chemical, regionalne družbe Sun Chemical in globalne družbe Sun Chemical bodo upravljavci
obdelave osebnih podatkov za določene regionalne in globalne dejavnosti obdelave podatkov.

4.2.

Če posameznik ima kakršna koli vprašanja, pritožbe, ali želi uveljavljati svoje pravice, lahko stopi v
stik s Kontaktno skupino za zasebnost podatkov v svoji regiji. Družba Sun Chemical si bo v dobri
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veri prizadevala odgovoriti na vsako vprašanje, raziskati vsako pritožbo, in odgovoriti v razumnem
roku. Družba Sun Chemical bo vsako pritožbo obravnavala pošteno in nepristransko. Nobenega
posameznika ne bomo neposredno ali posredno ogoljufali ali vnaprej obsodili na podlagi vložene
pritožbe.

5.

Načela zasebnosti

5.1.

Družba Sun Chemical in kdorkoli, ki deluje v njenem imenu, mora vedno delovati v skladu z
naslednjimi načeli zaščite podatkov in upoštevati tveganja za zasebnost, preden zberemo,
uporabimo, shranimo, razkrijemo, ali drugače obdelamo osebne podatke v novem sistemu ali kot del
projekta.
a. Zakonitost, poštenost in preglednost: Družba Sun Chemical bo obdelovala osebne podatke le na
podlagi upravičenih razlogov, ravnala pošteno in posameznikom zagotovila informacije o
obdelavi njihovih osebnih podatkov.
b. Omejitev namena: Družba Sun Chemical bo zbirala le osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni
za določene, izrecne in upravičene namene in bo osebne podatke obdelovala le na način,
skladen z nameni zbiranja podatkov.
c. Sorazmernost/Zmanjšanje količine podatkov: Družba Sun Chemical bo zbirala le osebne
podatke, ki so primerni, smotrni, nujni in ne presegajo namena njihove obdelave.
d. Točnost: Družba Sun Chemical bo shranjevala točne, popolne in posodobljene osebne podatke,
kolikor je potrebno za namene njihove obdelave.
e. Odgovornost: Družba Sun Chemical bo uvedla ustrezne ukrepe, s katerimi bo dokazala, da
obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z omenjenimi načeli varstva podatkov.
f.

Varnost: Družba Sun Chemical bo osebne podatke obdelovala na način, ki zagotavlja ustrezno
varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno in nezakonito obdelavo
podatkov in pred naključno izgubo, uničenjem ali okvaro podatkov s pomočjo tehničnih in
organizacijskih ukrepov.

6.

Obveščanje, privolitev in pravice posameznika

6.1.

Pri zbiranju podatkov od posameznika ali tretjih oseb bo družba Sun Chemical posamezniku
zagotovila splošno obvestilo o varovanju zasebnosti v skladu z 12. in 14. členom Splošne uredbe o
varstvu podatkov. V obvestilo bodo, odvisno od okoliščin in primera, vključene različne informacije.

6.2.

Družba Sun Chemical bo posameznikom zagotovila ustrezen dostop do njihovih osebnih podatkov
in jim omogočila lažje uveljavljanje pravic do poprave, izbrisa, omejitve ali prenosa osebnih podatkov.

7.

Tajnost, varstvo podatkov in obveščanje o kršitvah

7.1.

Družba Sun Chemical bo osebne podatke obdelovala na način, ki zagotavlja ustrezno varnost
osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno in nezakonito obdelavo podatkov in pred
naključno izgubo, uničenjem ali okvaro podatkov s pomočjo tehničnih in organizacijskih ukrepov.
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7.2.

V primeru kakršne koli kršitve varnosti osebnih podatkov bo družba Sun Chemical obvestila pristojni
nadzorni organ brez nepotrebnega odlašanja in, kadar je to mogoče, najpozneje v
dvainsedemdesetih (72) urah po seznanitvi s kršitvijo. Poleg tega družba Sun Chemical lahko
predloži obvestilo o kakršni koli kršitvi varnosti osebnih podatkov posameznikom, katerih osebni
podatki bi lahko bili ogroženi, če bi ta kršitev varnosti osebnih podatkov lahko povzročila veliko
tveganje za njihovo zasebnost.

8.

Hramba podatkov

8.1.

Družba Sun Chemical bo osebne podatke shranjevala v obliki, ki dovoljuje identifikacijo
posameznikov le tako dolgo, kot je to potrebno za namene obdelave podatkov ali kot to zahteva
veljavna zakonodaja, katero koli obdobje je daljše. Družba Sun Chemical bo varno in v skladu z
veljavno zakonodajo odstranila (ali shranila v anonimni ali v drugače opredeljeni obliki v največjem
mogočem obsegu) osebne podatke, ki jih ne potrebuje več, razen (i) za obrambo proti pravnemu
zahtevku, (ii) v primeru obvezne (statutarne ali pogodbene) hrambe in arhiviranja podatkov, ki
zahtevajo daljše shranjevanje, ali (iii) v primeru, da bomo osebne podatke obdelovali izključno v
raziskovalne ali statistične namene, ki se nanašajo na izvajanje tehničnih in organizacijskih ukrepov.

9.

Prenos osebnih podatkov tretji osebi

9.1.

Družba Sun Chemical bo tretjim osebam omogočila dostop do podatkov v ustreznih okoliščinah, o
tem prav tako obvestila posameznike in uvedla ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

9.2.

Družba Sun Chemical bo izvajala mednarodne prenose osebnih podatkov (med podjetji, znotraj
podjetja ali drugače) zunaj Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali
Švice le tam, kjer (a) je prenos v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti prenosnika, in (b) je
prenosnik zagotovil, da je raven zaščite podatkov v pristojnosti prejemnika zadostna in da so bili
uvedeni ustrezni ukrepi za zaščito osebnih podatkov. Prenosnik je odgovoren za oceno primernosti
in če je potrebno, bo od prejemnika zahteval zaščito, podobno tisti v politiki varstva podatkov in
pristojnosti prenosnika.

10.

Spremembe

10.1. Družba Sun Chemical lahko to politiko o varstvu podatkov v skladu z veljavno zakonodajo po lastni
presoji kadarkoli ali občasno pregleda, spremeni ali dopolni. Posameznikom se svetuje, da politiko
o varstvu podatkov redno spremljajo, da bodo seznanjeni s kakršnimi koli spremembami. Kateri koli
posameznik, ki družbi Sun Chemical dovoljuje upravljanje ali obdelovanje njegovih/njenih osebnih
podatkov, se strinja, da bo zavezan najnovejši različici te politike varstva podatkov v največjem
dovoljenem obsegu v skladu z veljavno zakonodajo.
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