Корпорація FMC
Заява про конфіденційність — Дані членів трудового колективу
У цій Заяві про конфіденційність (далі — «Заява») корпорація FMC описує загальні настанови щодо
збору, використання та передачі персональних даних, які вона збирає у своїх працівників. Ця
Заява може бути доповнена повідомленнями про порядок використання конфіденційної
інформації, прийнятий у певній країні. У разі конфлікту між цими принципами та повідомленням
про конфіденційність певної країни, повідомлення про конфіденційність певної країни матиме
переважну силу.

Сфера застосування
Для цілей цієї Заяви про конфіденційність «Персональні дані» означають інформацію про особу,
яка є штатним працівником корпорації FMC, або співробітником афілійованої особи чи дочірньої
компанії FMC, яка ідентифікує особу. Наприклад, Персональні дані можуть включати, окрім
іншого, дату найму, дату народження, дату початку/закінчення трудового найму, посаду, відомості
про компенсацію та виплати, а також інформацію, зібрану за допомогою корпоративних
технологічних рахунків, окремо або в будь‐якій комбінації, якщо такі дані можна використати для
ідентифікації особи.
Ця Заява поширюється на Персональні дані, отримані від штатних працівників FMC, афілійованих
осіб та дочірніх компаній FMC, зокрема на дані, зібрані за межами Сполучених Штатів, які можуть
бути передані Сполученим Штатам.
Ця Заява про конфіденційність не застосовується до сукупної інформації, зібраної або розробленої
FMC стосовно працівників. Сукупна інформація може включати статистичні дані, такі як кількість
людей, що працюють у певній країні, демографічну інформацію чи будь‐які інші відомості, за
якими не можна ідентифікувати конкретну особу.

Повідомлення про збір та використання Персональних даних
FMC створює та отримує Персональні дані у зв'язку з управлінням та адмініструванням питань,
пов'язаних із підготовкою до вступу на посаду, трудовим наймом та діяльністю після закінчення
трудового найму. FMC використовує Персональні дані для бізнес‐операцій, підготовки трудових
ресурсів, інформаційних технологій, адміністративних цілей і, коли це необхідно, під час судових
або адміністративних процедур або для інших цілей, якщо це передбачено чинним
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законодавством, для захисту інтересів FMC та третіх сторін, або згідно з належним повідомленням,
як того вимагає закон. FMC може надавати інформацію про свій персонал третім особам для
цілей, пов'язаних з трудовим наймом або адмініструванням компенсаційних програм, програм
допомоги та програм щодо кадрів FMC. Наприклад, FMC може розкривати Персональні дані
консультантам з питань компенсацій та виплат, внутрішнім і зовнішнім аудиторам, а також
фахівцям з правових та податкових питань, які є працівниками компанії. FMC не здає напрокат, не
продає і не передає на умовах оренди Персональні дані співробітників.

Вибір
У випадках, передбачених законом, FMC запропонує членам трудового колективу можливість
відмовитися від збору, використання та розкриття їх Персональних даних.
Загалом, FMC не використовує і не передає конфіденційну інформацію (наприклад, особисту
інформацію, в якій зазначаються захворювання чи стан здоров’я, расове чи етнічне походження,
політичні погляди та релігійні чи філософські переконання) стосовно працівників третім сторонам,
крім випадків, коли це вимагається законом або на це є спеціальні дозволи.

Безпека даних
FMC вживає розумні заходи для захисту Персональних даних від втрати, неправильного
використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни чи знищення. Ці заходи включають,
крім іншого, наступне: підготовку та ознайомлення з відповідними політиками та практиками;
обмежений доступ та моніторинг будівель, систем та файлів; відповідні технічні заходи,
включаючи брандмауери тощо; особистий пароль та захист аутентифікації; а також вимоги до
авторизації для доступу до Персональних даних на основі принципу службової необхідності чи для
виконання посадових вимог чи конкретних бізнес‐цілей. FMC зберігатиме Персональні дані до
тих пір, поки це вважатиметься розумно необхідним. Цей термін зберігання може перевищувати
термін трудового найму працівника або його залучення до виконання завдання.

Передача
Суб'єкти господарювання FMC, розташовані за межами Сполучених Штатів, можуть передавати
Персональні дані за межі країни, в якій вони були зібрані, у штаб‐квартиру FMC в Сполучених
Штатах для цілей, що відповідають положенням цієї Заяви. FMC також може використовувати
сторонніх постачальників послуг, включаючи постачальників хмарових технологій, для розміщення
Персональних даних. Багато з серверів, де зберігаються Персональні дані, незалежно від того, чи
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експлуатуються вони FMC чи незалежними третіми сторонами, знаходяться в США. Тому
Персональні дані співробітників FMC, афілійованих осіб та дочірніх компаній FMC можуть
передаватися, зберігатися й оброблятися в США. Персональні дані, що зберігаються в Сполучених
Штатах, можуть на законних підставах запитуватися/вимагатися судами чи правоохоронними
органами у Сполучених Штатах.

Цілісність даних
FMC обробляє Персональні дані у спосіб, сумісний з цілями, для яких вони були зібрані чи згодом
дозволений певним чи застосовним законодавством. У межах, необхідних для таких цілей, FMC
вживає розумних заходів для забезпечення точності, повноти, актуальності та надійності
Персональних даних іншим чином стосовно їх призначеного використання.

Доступ
FMC надає людям розумний доступ до Персональних даних, які вони надають FMC. FMC також
надає можливість перегляду та виправлення Персональних даних, якщо це доречно, після
звернення в Центр обслуговування персоналу.

Запитання
У разі подання скарги стосовно використання корпорацією FMC Персональних даних, FMC
зобов’язана провести розслідування і спробувати вирішити будь‐який спір. Будь‐які запитання чи
зауваження стосовно цієї Заяви про конфіденційність слід спрямовувати в Центр обслуговування
персоналу, за такою адресою:

FMC Human Resources Service Center
701 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Якщо спір не можливо вирішити, особи можуть мати певні права відповідно до місцевого
законодавства. У Європейському Союзі FMC буде брати участь у процедурах вирішення спорів
європейських органів захисту даних.

Внесення змін
У цю Заяву про конфіденційність можуть періодично вноситися зміни.
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