FMC Corporation
Декларация за поверителност – Данни за служителите
В настоящата Декларация за поверителност („Декларация“), FMC описва общите указания относно
събирането, използването и трансфера на Лични данни, които събира от своите служители. Тази
декларация може да бъде допълнена от специфични за държавата уведомления за
поверителност; в случай на противоречие между тези принципи и специфично за държавата
уведомление, специфичното за държавата уведомление ще има превес.

Обхват
За целите на настоящата Декларация за поверителност „Лични данни“ представляват информация
за едно лице от служителите на FMC Corporation или служителите на филиал, или дъщерна
компания на FMC, която го идентифицира. Например, Личните данни могат да включват, но не се
ограничават до дата на наемане, дата на раждане, дата на започване/прекратяване, трудова
длъжност, информация за възнаграждение и ползи, и информация, събрана чрез издадени от
компанията технологични сметки, както по отделно, така и в комбинация, ако данните могат да се
използват за идентифициране на едно лице.
Настоящата Декларация се отнася за Лични данни, получени от служители на FMC или на филиал,
или дъщерна компания на FMC, с акцент върху данните, събрани извън Съединените щати, които
могат да бъдат изпратени в Съединените щати.
Настоящата Декларация за поверителност не се отнася за съвкупна информация, събрана или
разработена от FMC относно служителите. Съвкупната информация може да включва
статистически данни, като броя на хората, работещи в определена държава, демографска
информация или всяка друга информация, която не идентифицира конкретно лице.

Уведомление за събиране и използване на Лични данни
FMC регистрира и получава Лични данни във връзка с управлението и администрацията на
въпроси преди наемане, по време на наемане и след наемане на работа. FMC използва Лични
данни за бизнес операции, развитие на служителите, информационна технология,
административни цели и когато е необходимо в хода на съдебни или административни
процедури, или по друг начин според приложимия закон за защита на интересите на FMC и трети
страни, или чрез съответното уведомление според законовите изисквания. FMC може да осигури
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информация за служителите на трети страни за цели, свързани с наемането или администрацията
на програми за възнаграждението, ползите и човешките ресурси на FMC. Например, FMC може да
разкрие Лични данни за възнаграждение и ползи на консултанти, вътрешни и външни одитори, и
правни или данъчни професионалисти, ангажирани от компанията. FMC не наема, продава или
заема Лични данни на служителите.

Избор
Когато се изисква от закона, FMC ще предложи на членове на персонала възможността да откажат
събирането, използването и разкриването на техните Личните данни.
Като общо правило, FMC не използва и не споделя „деликатна“ информация (например, лична
информация относно медицински или здравни състояния, расов или етнически произход,
политически мнения и религиозни или философски убеждения) за служителите с трети страни,
освен ако не се изисква от закона или не е оторизирано по друг начин.

Сигурност на данните
FMC взема разумни мерки за защита на Личните данни от загуба, неправилна употреба и
неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване. Тези мерки включват, но не се
ограничават до: обучение и комуникация на подходящи политики и практики; ограничен достъп и
контрол на сгради, системи и файлове; подходящи технически мерки, включително защитни стени
и др.; лична защита чрез парола и удостоверяване; и изисквания за оторизация на достъп до
Лични данни въз основа на „нуждата да се знаят“ според изискванията на работата или
специфични бизнес цели. FMC ще съхранява Лични данни за период от време, който счита за
основателно необходим. Той може да превишава срока на индивидуалния договор за трудово
наемане или ангажимент.

Трансфер
Юридическите лица на FMC, намиращи се извън Съединените щати, могат да изпращат Лични
данни извън държавата на събирането им на дирекции на FMC в Съединените щати за цели,
отговарящи на това уведомление. FMC може също да използва трети страни-доставчици на услуга,
включително доставчици на облачни услуги, за съхранение на Лични данни. Много от сървърите,
които съхраняват Лични данни, независимо дали управлявани от FMC или от трета страна, която
не е филиал на FMC, се поддържат в Съединените щати. Следователно, Личните данни на
служители на FMC и на филиал и дъщерна компания на FMC могат да бъдат експортирани до и
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съхранени и обработени в Съединените щати. Личните данни, съхранени в Съединените щати,
могат да бъдат обект на законни изисквания от съдилищата или органите, отговорни за спазване
на правния ред в Съединените щати.

Неприкосновеност на данните
FMC обработва Лични данни по начини, съвместими с целите, за които са събрани или в
последствие оторизирани от едно лице или приложим закон. Според необходимата за тези цели
степен, FMC взема разумни мерки да гарантира, че Личните мерки са точни, пълни, актуални и по
друг начин надеждни относно предназначеното им използване.

Достъп
FMC осигурява на лицата разумен достъп до личните данни, които са осигурили на FMC. FMC
предоставя също възможността за преглед и коригиране на Личните данни, както е приложимо,
чрез свързване с обслужващия център на отдела за Човешки ресурси.

Въпроси
В случай на подадено оплакване относно използването на Лични данни от страна на FMC, FMC ще
направи проучване и ще се опита да разреши всеки спор. Всички въпроси или притеснения
относно настоящата Декларация за поверителност трябва да бъдат отправени до обслужващия
център на отдела за Човешки ресурси, използвайки посочената по-долу информация:

Обслужващ център на отдела за Човешки ресурси на FMC
701 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Ако спорът не може да бъде разрешен, лицата могат да имат определени права според местните
закони. В Европейския съюз, FMC ще участва в процедурите за разрешаване на спорове на
европейските органи за защита на данните.

Промяна
Настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодично.
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