DATASKYDDSPOLICY – SUN CHEMICAL - EMEA

1.

Introduktion och sammanfattning

1.1.

Sun Chemical och dess koncernbolag visar härmed vårt åttagande för dataskydd och sekretess
genom att upprätta ett globalt dataskyddsprogram för att stödja efterlevnad av tillämpliga lagar om
dataskydd och sekretess och standarder för att skydda Personuppgifter. Denna Dataskyddspolicy,
inklusive dess bilagor och delpolicyer (kollektivt "Policyn"), ger en allmän ram och fastställer de
allmänna kraven för att säkerställa att vi behandlar Personuppgifter på ett kompatibelt, rättvist, lagligt,
transparent, och säkert sätt, lokalt och globalt. Dessutom kan lokala principer och förfaranden
tillämpas på specifika ämnen.

1.2.

Denna Policy är i linje med (och i vissa fall överstiger) kraven i gällande lagar och bestämmelser, i
synnerhet EUs Dataskyddsdirektiv och alla nationella lagar som förverkligar dessa och den Allmänna
dataskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR") effektivt 25 maj 2018 (vilken ersätter Direktiv 95/46/EG
och respektive nationella lagar). I vissa fall kan lokala lagar och förordningar vara mer restriktiva än
denna policy; om så är fallet så måste de mer restriktiva reglerna följas vid Behandlingen av
Personuppgifter i den jurisdiktionen. Lokala tillägg, i tillämpliga fall, får utfärdas då och då, och lägger
då ut mer specifika regler som ska ha företräde framför denna Policy i händelse av inkonsekvens.
Den relevanta Sun Chemical-enheten förväntas följa både denna Policy och alla särskilda policyer,
om någon, som är tillämplig på dess jurisdiktion.

2.

Definitioner
"Controller" betyder den fysiska eller juridiska personen, den myndighet, byrå eller något annat
organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för
behandlingen av personuppgifter.
"Registrerad

person"

innebär

en

identifierad

eller

identifierbar

fysisk

person,

vilken

personuppgifterna beskriver. Exempelvis kan Registrerade personer innefatta våra (i) anställda och
deras familjemedlemmar; (ii) tillfälliga arbetstagare; (iii) kandidater som söker anställning hos Sun
Chemicals; (iv) personalen hos våra leverantörer och kunder; (v) besökare till våra byggnader; och
(vi) webbplatsanvändare.
"Personuppgifter" innebär all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person
(en "Registrerad person); en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller
indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer,
lokaliseringsuppgifter, en online identifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för den
fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala
identitet.

"Brott mot personuppgifter" innebär varje brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstörelse, förlust, förändring, obehörigt röjande av, eller tillgång till, personuppgifter när de överförs,
lagras, eller behandlas på andra sätt.
"Bearbetning": innebär genomförandet av varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs på
Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, huruvida på automatisk väg, till exempel
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning,
läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande,
justering eller kombination, begränsning, radering, eller förstörelse.
"Processor" innebär varje fysisk eller juridisk person, myndighet, eller andra organ som Behandlar
Personuppgifter för Controllerns räkning.
"Särskilda kategorier av Personuppgifter" påvisar Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening,
Behandling av genetiska eller biometriska uppgifter för att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter
om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Liknande eller ännu
strängare regler kan gälla för Personuppgifter om brottmålsdomar och brott och om ID-nummer.
"Sun Chemical" betyder Sun Chemical Group Coöperatief U.A. och vart och ett av dess dotterbolag.
"Sun Chemical-enhet" anger ett enskilt dotterbolag till Sun Chemical. "Sun Chemical-region"
anger en utsedd region inom Sun Chemical.
Sun Chemical Group Coöperatief U.A., Sun Chemical Corporation, och de relevanta lokala EU Sun
Chemical-enheterna blir Controllers för behandling av personuppgifter inom ramen för verksamheten
i EU Sun Chemical-enheter.

3.

Centraliserad och lokal behandling

3.1.

Alla Sun Chemical-enheter kommer att behandla vissa personuppgifter lokalt för sina syften. Men
som

en

global

organisation

kan

många

av

våra

verksamheter

också

utföras

(och

företagseffektiviteten uppnås) genom Bearbetning och/eller genom att konsolidera information om
Registrerade personer i särskilda eller centraliserade databaser och system som ligger i olika
faciliteter världen runt. Sådana personuppgifter delas också med andra system och databaser som
arbetar för eller på uppdrag av Sun Chemical. Dock kommer Sun Chemical och de andra systemen
och databaserna enbart att samla in, ta emot, använda, dela eller annars behandla sådana
personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, denna policy, ytterligare policyer (i mån det är
tillämpligt) och alla tillämpliga specifika lokala policyer för en Sun Chemical-enhet (som kan krävas
enligt tillämplig lokal lagstiftning).

4.

Controllers och kontaktgrupper för datasekretess

4.1.

Sun Chemical-enheter kommer att vara Controllers för behandling av personuppgifter. För specifika
regionala och globala Bearbetningsaktiviteter kommer Sun Chemical-enheter, Sun Chemical
Regional och Sun Chemical Global att vara Controllers för behandling av personuppgifter.
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4.2.

Om en Registrerad person har frågor, klagomål eller vill utöva sina rättigheter så kan den
Registrerade personen kontakta Datasekretesspolicy-gruppen i sin region. Sun Chemical kommer
att göra ansträngningar i god tro att svara på varje fråga, undersöka varje klagomål, och att svara
inom en rimlig tidsram. Sun Chemical kommer att behandla varje klagomål på ett rättvist och opartiskt
sätt. Inga Registrerade personer kommer att vara offer eller behandlas orättvist direkt eller indirekt
till följd av att ha gjort ett klagomål.

5.

Principer om sekretesskydd

5.1.

Sun Chemical och alla som agerar för dess räkning måste alltid agera i enlighet med de följande
Dataskyddsprinciperna och överväga säkerhetsrisker innan de samlar in, använder, sparar, delar
eller annars Behandlar Personuppgifter, såsom i ett nytt system eller som en del av ett projekt.
a. Laglighet, rättvisa och öppenhet: Sun Chemical kommer endast att behandla Personuppgifter
med en legitim grund, kommer att agera rättvist och kommer att ge Registrerade personer
information om Behandlingen av deras Personuppgifter.
b. Ändamålsbegränsning: Sun Chemical kommer endast att samla in Personuppgifter som är
relevanta och nödvändiga för ett angivet, uttryckligt och legitimt ändamål och kommer endast att
behandla Personuppgifter på ett sätt som är förenligt med de ändamål för vilka de samlas in.
c. Proportionalitet/Dataminimering: Sun Chemical kommer endast att behandla Personuppgifter
som är adekvata, relevanta, och nödvändiga och inte i överdriven mängd för det ändamål för
vilket de bearbetas.
d. Noggrannhet: Sun Chemical kommer att spara Personuppgifterna så korrekt, komplett och
uppdaterat som nödvändigt för de ändamål för vilka de bearbetas.
e. Ansvar: Sun Chemical kommer att genomföra lämpliga åtgärder för att låta Sun Chemical visa
att dess Behandling av Personuppgifter utförs i enlighet med dessa Dataskyddsprinciper.
f.

Säkerhet: Sun Chemical ska behandla Personuppgifter på ett sätt som säkerställer lämplig
säkerhet för Personuppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot
oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska
åtgärder.

6.

Underrättelser, samtycke och Registrerade personers rättigheter

6.1.

När insamling av personuppgifter sker från Registrerade personer eller från tredje parter så
tillhandahåller Sun Chemical ett sekretessmeddelande till den Registrerade personen i enlighet med
Artiklarna 12-14 i GDPR. Beroende på sammanhang och fall inkluderas olika uppgifter i
meddelandet.

6.2.

Sun Chemical ska tillhandahålla Registrerade personer med lämplig tillgång till Personuppgifter om
dem, och ska hjälpa de Registrerade personerna att utöva sina rättigheter att korrigera, radera,
begränsa eller flytta Personuppgifter.

7.

Sekretess, datasäkerhet, och meddelande av brott
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7.1.

Sun Chemical kommer att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa lämplig säkerhet för Personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller olaglig
Behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

7.2.

I händelse av något Brott mot personuppgifter så ska Sun Chemical meddela den lämpliga
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och, om möjligt, inte senare än sjuttiotvå (72) timmar efter
att de har blivit medvetna om det. Dessutom kan Sun Chemical också komma att meddela alla Brott
mot personuppgifter till Registrerade personer vars Personuppgifter kan ha äventyrats om detta Brott
mot personuppgifter är sannolikt att innebära en hög risk för deras sekretess.

8.

Lagring av uppgifter

8.1.

Sun Chemical kommer att behålla Personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av
Registrerade personer endast så länge som nödvändigt för de ändamål för vilka de bearbetas eller
som krävs enligt tillämplig lag, beroende på vilket som är längre. Sun Chemical kommer att radera
(eller behålla endast i en anonym eller avidentifierad form i största möjliga utsträckning)
Personuppgifter som inte längre krävs på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag, förutom (i)
för att försvara sig mot rättsliga anspråk, (ii) om det finns obligatoriska (lagstadgade eller
avtalsenliga) lagrings- eller arkiveringsskyldigheter som kräver längre lagring; eller (iii)
Personuppgifter kommer att Behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål som omfattas av genomförandet av
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

9.

Överföring av Personuppgifter till tredje part

9.1.

Sun Chemical kommer bara att göra Personuppgifter tillgängliga för tredje parter under lämpliga
omständigheter, kommer att informera Registrerade personer om detta, och kommer att vidta
åtgärder för att skydda Personuppgifterna.

9.2.

Sun Chemical kommer att genomföra internationella överföringar av Personuppgifter (huruvida
koncerninterna, företagsinterna, eller på andra sätt) utanför den Europeiska Unionen (EU), det
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller Schweiz endast där (a) överföringen är
enligt lagarna i sändarens jurisdiktionsområde; och (b) sändaren har säkerställt att det finns en
adekvat skyddsnivå i mottagarens jurisdiktionsområde eller att tillräckliga garantier har lagts till för
att skydda Personuppgifterna. Sändaren är ansvarig för att bedöma denna lämplighet och om så
behövs kommer denne att kräva att mottagaren anta skydd liknande dem under sändarens policy
och jurisdiktion.

10.

Ändringar

10.1. Med hänsyn till tillämpliga lagar kan Sun Chemical komma att revidera, ändra eller utöka denna
policy vid eget gottfinnande när som helst eller då och då. Registrerade personer uppmanas att
kontrollera regelbundet för att säkerställa att de känner till alla förändringar. Under gällande lagars
fulla utsträckning samtycker alla Registrerade personer som tillåter Sun Chemical att vara en
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Controller och/eller Behandlare av dennes Personuppgifter till att vara bunden av den senaste
versionen av denna Policy.
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