FMC Corporation
Prohlášení o ochraně osobních údajů — údaje o zaměstnancích
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) popisuje společnost FMC obecné
pokyny týkající se shromažďování, použití a přenosu osobních údajů, které od svých zaměstnanců
shromažďuje. Toto prohlášení mohou doplňovat oznámení o ochraně osobních údajů pro danou zemi.
Pokud existuje rozpor mezi těmito zásadami a oznámením o ochraně osobních údajů pro danou zemi,
bude závazným oznámení o ochraně osobních údajů pro danou zemi.

Rozsah platnosti
Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou „osobními údaji“ informace o osobě
zaměstnance společnosti FMC Corporation nebo zaměstnance sesterské nebo dceřiné společnosti FMC,
které danou osobu identifikují. Osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat datum nástupu, datum
narození, datum zahájení/ukončení pracovního poměru, pracovní pozici, informace o odměňování
a výhodách a informace shromažďované prostřednictvím společností vydaných technologických účtů, ať
již samostatně, nebo v jakékoli kombinaci, pokud lze údaje použít k identifikaci jednotlivce.
Toto prohlášení platí pro osobní údaje získané od zaměstnanců společnosti FMC a sesterských nebo
dceřiných společností FMC se zaměřením na údaje shromážděné mimo Spojené státy, které mohou být
do Spojených států přenášeny.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí pro souhrnné informace shromážděné nebo vyvinuté
společností FMC, které se týkají zaměstnanců. Souhrnné informace mohou zahrnovat statistiky, jako
např. počet lidí pracujících v určité zemi, demografické informace nebo jakékoli další informace, které
neidentifikují konkrétního jedince.

Oznámení o shromažďování a použití osobních údajů
Společnost FMC vytváří a dostává osobní údaje v souvislosti s řízením a správou záležitostí před
uzavřením pracovního poměru, během něj a po jeho skončení. FMC používá osobní údaje pro
podnikové činnosti, rozvoj zaměstnanců, informační technologie, administrativní účely, a je-li to
platnými právními předpisy vyžadováno, v průběhu soudních či administrativních řízení či jinak za
účelem ochrany zájmů společnosti FMC a třetích stran nebo na základě odpovídajícího oznámení, jak
vyžadují právní předpisy. FMC může informace o zaměstnancích poskytnout třetím stranám pro účely
související s pracovním poměrem nebo administrací odměňování, výhod a programů lidských zdrojů
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společnosti FMC. FMC může osobní údaje sdělit například poradcům pro odměňování a výhody,
interním a externím auditorům a právníkům nebo daňovým odborníkům, které si společnost najala.
Osobní údaje zaměstnanců společnost FMC nepronajímá ani neprodává.

Možnost volby
Pokud to právní předpisy vyžadují, nabídne společnost FMC zaměstnancům možnost vyslovit nesouhlas
se shromažďováním, použitím a sdělováním jejich osobních údajů.
Obecně platí, že společnost FMC nepoužívá ani nesdílí „citlivé“ informace (například osobní informace
specifikující zdravotní stav, rasový nebo etnický původ, politické názory a náboženské nebo filozofické
přesvědčení) o zaměstnancích s třetími stranami, není-li to vyžadováno právními předpisy či jinak
povoleno.

Zabezpečení dat
Společnost FMC přijímá přiměřená opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím
a neoprávněným přístupem, zpřístupněním, pozměněním nebo zničením. Mezi tato opatření mimo jiné
patří: školení a sdělování příslušných zásad a postupů; omezený přístup a monitorování budov, systémů
a souborů; odpovídající technická opatření včetně bran firewall atd.; osobní heslo a ochrana pomocí
ověřování; a požadavky na povolování přístupu k osobním údajům na základě „důvodné potřeby“ buď
z důvodu požadavků pracovní pozice, nebo pro konkrétní účely podniku. FMC bude osobní údaje
uchovávat po dobu, jaká bude považována za důvodně nezbytnou. Ta může být delší než doba
zaměstnání nebo závazku jednotlivce.

Přenos
Subjekty společnosti FMC sídlící mimo Spojené státy mohou přenášet osobní údaje mimo zemi, kde byly
shromážděny, centrále FMC ve Spojených státech pro účely, které jsou v souladu s tímto oznámením.
FMC může rovněž pro hostování osobních údajů využívat poskytovatele služeb (třetí strany), včetně
cloudových poskytovatelů. Mnoho serverů, kde jsou osobní údaje uloženy, ať už je provozuje společnost
FMC, nebo nepřidružená třetí strana, je spravováno ve Spojených státech. Z tohoto důvodu mohou být
osobní údaje zaměstnanců společnosti FMC a sesterských nebo dceřiných společností FMC exportovány
do Spojených států a tam uloženy a zpracovávány. Osobní údaje uložené ve Spojených státech mohou
podléhat zákonným požadavkům soudů nebo donucovacích orgánů ve Spojených státech.
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Integrita dat
FMC zpracovává osobní údaje způsoby slučitelnými s účely, k nimž byly shromážděny nebo které byly
následně schváleny jednotlivcem nebo podle platných právních předpisů. V rozsahu, který je pro tyto
účely nezbytný, podnikne společnost FMC přiměřené kroky, aby zajistila, že jsou osobní údaje přesné,
úplné, aktuální a jinak spolehlivé, pokud jde o jejich zamýšlené použití.

Přístup
FMC zajišťuje jednotlivcům přiměřený přístup k osobním údajům, které společnosti FMC poskytli. FMC
rovněž zajišťuje možnost si osobní údaje zkontrolovat, a případně je opravit, a to tak, že budete
kontaktovat servisní centrum pro lidské zdroje.

Dotazy
Pokud bude vznesena stížnost týkající se použití osobních údajů společností FMC, FMC každý spor
prošetří a bude se jej snažit vyřešit. Veškeré dotazy nebo obavy týkající se tohoto prohlášení o ochraně
osobních údajů měly být směřovány na servisní centrum pro lidské zdroje s využitím níže uvedených
informací:

FMC Human Resources Service Center
701 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Pokud spor vyřešit nelze, mohou mít jednotlivci určitá práva podle místních právních předpisů.
V Evropské unii se společnost FMC zúčastní postupů řešení sporů evropskými orgány pro ochranu údajů.

Dodatek
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být časem pozměněno.
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