FMC Corporation
Декларация за поверителност – данни на персонала
FMC Corporation („FMC“) спазва U.S.-EU Safe Harbor Framework и U.S.-Swiss Safe Harbor
Framework, предложени от министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването
и запазването на лични данни от държавите-членки на Европейския съюз („ЕС“) и Швейцария. Тази
Декларация за поверителност важи единствено за личните данни на персонала, съхранявани,
обработвани или управлявани от FMC, в контекста на ангажимента на тези лица като служители или
изпълнители на FMC. По-специално, тази Декларация за поверителност се отнася за събирането и
използването на лични данни, получени от FMC и служителите или изпълнителите на свързани и
дъщерни дружества на FMC, разположени в Европейския съюз или Швейцария, и които данни може
да бъдат прехвърлени в Съединените американски щати.
За целите на тази Декларация за поверителност „лични данни“ означава информация:


относно конкретен служител или изпълнител на FMC Corporation или служител или
изпълнител на свързано или дъщерно дружество на FMC, нает на работа в ЕС или
Швейцария, във връзка с неговия/нейния ангажимент към FMC;



която разкрива самоличността на този служител или изпълнител; и



се прехвърля от ЕС или Швейцария в Съединените американски щати.

Личните данни може например да включват, но без да се ограничават до, дата на наемане на
работа, дата на раждане, дата на започване на работа/напускане, информация за възнаграждения и
облаги, както и информация, събрана чрез издадени от фирмата електронни акаунти.
Съобщение относно събирането и използването на лични данни
FMC създава и получава лични данни във връзка с управлението и администрирането на
въпроси, свързани с подбора, наемането, трудовите отношения и напускането на персонала. FMC ще
използва тази информация за бизнес дейности, развитие на служителите и административни цели или
когато това се изисква от приложимото законодателство при изпълнение на съдебни или
административни процедури или в други случаи във връзка със защитата на интересите на FMC и
трети страни. В някои случаи FMC може да предоставя информация за служители или изпълнители
на трети страни за цели, свързани с трудовите отношения или администрирането на възнаграждения,
облаги и програми за персонала на FMC. FMC например може да разкрива лични данни, съхранявани
от фирмата, на консултанти по въпросите на възнагражденията и облагите, вътрешни и външни
одитори и правни или данъчни професионалисти.
FMC ще споделя лични данни само във връзка със статута на дадено лице като настоящ или
бивш служител или изпълнител. Личните данни няма да се отдават под наем, продават или дават на
лизинг на трети страни за цели, несвързани със статута на лицето като настоящ или бивш служител
или изпълнител.
Тази Декларация за поверителност не важи за съвкупна информация, събрана или генерирана
от FMC, свързана със служители или изпълнители. Съвкупната информация може да включва
V.2 – редактирана версия от декември 2014 г.

1

статистически данни, като например брой на заетите лица в дадена държава, демографска
информация или друга информация, която не се определя като строго индивидуална.
Избор
Където се изисква от закона, FMC ще предложи на служителите и изпълнителите възможност
за отказ личните им данни да бъдат събирани, използвани и разкривани.
Оттеглянето на съгласието за събиране, използване и разкриване на лични данни, когато е
позволено от закона, може да се отрази на някои аспекти на трудовите отношения или да доведе от
отпадането на служителя или изпълнителя от списъка на служителите, които имат право да получават
определени облаги и услуги, предоставяни от FMC, доколкото личните данни, засегнати от
оттеглянето, са били необходими за обработката на тези облаги.
FMC няма намерение да използва или споделя с трети страни „чувствителна“ информация
(като например информация относно медицинското състояние или здравето на дадено лице, расов
или етнически произход, политически възгледи и религиозни или философски вярвания) относно
служители или изпълнители. Служителите или изпълнителите може обаче да дават съгласието си
преди всяко потенциално използване на чувствителна информация, както се изисква от действащото
законодателство, ако информацията ще бъде разкрита на трета страна, която не е свързано лице или
представител на FMC, или ще се използва за цел, различна от първоначалната към момента на
събирането, или за всяка цел, одобрена впоследствие от служителя или изпълнителя.
Защита на данните
FMC предприема разумни мерки за защита на личните данни от загуба, злоупотреба и
неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Тези мерки включват, но не се
ограничават до: обучение и предоставяне на информация за съответните правила и практики;
ограничен достъп и мониторинг на сгради, системи и файлове; подходящи технически мерки,
включително защитни стени и др.; защита на личните пароли и удостоверяването; и изисквания за
упълномощаване за достъп до лични данни по „служебна необходимост“ за удовлетворяване на
длъжностни изисквания или конкретни бизнес цели. FMC ще съхранява личните данни толкова
дълго, колкото се счита за разумно необходимо. Това може да продължи и след прекратяване на
трудовите отношения или ангажимента на дадено лице.
Предаване на данни
Преди да разкрие лични данни на трета страна, FMC ще провери дали третата страна е
подписала споразумението за принципите за неприкосновеност на личния живот „Safe Harbor“ или е
съгласна да предоставя поне същото ниво на защита на личните данни, изисквано от тези принципи.
Много от сървърите, съхраняващи лични данни, се поддържат в Съединените американски
щати. Поради това личните ви данни може да се експортират, съхраняват и обработват в Съединените
американски щати. С поемането на задълженията си на служител или изпълнител свободно и изрично
давате съгласието си FMC да експортира и съхранява личните ви данни в Съединените американски
щати. Вие разбирате, че личните ви данни, съхранявани в Съединените американски щати, може да
бъдат поискани по законен ред от съдилища или правоприлагащи органи в Съединените американски
щати.
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Цялостност на данните
FMC обработва личните данни само по начини, съответстващи на целите, за които са събрани,
или одобрени впоследствие от служителя или изпълнителя. Доколкото е необходимо за тези цели,
FMC предприема разумни стъпки, за да се увери, че личните данни са точни, пълни, актуални и
надеждни по друг начин с оглед на тяхното предназначение.
Достъп
FMC осигурява на лицата разумен достъп до личните данни, които те са предоставили на
FMC. FMC им осигурява също така възможност да преглеждат и коригират личните си данни, според
случая, като се свържат с центъра за обслужване на персонала.
Правоприлагане
Ако служител или изпълнител от ЕС или Швейцария подаде оплакване относно използването
на лични данни от FMC, FMC ще проучи случая и ще се опита да разреши всякакви спорове. Всички
въпроси или притеснения във връзка с тази Декларация за поверителност или управлението на
личните данни на служители или изпълнители трябва да се отправят към мениджъра на центъра за
обслужване на персонала на адресите и телефоните по-долу:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Ако спорът не може да се разреши, служителят или изпълнителят вероятно има определени права
съгласно местните закони на държавата, в която се намира. FMC ще участва в процедурите за
разрешаване на спора на европейските органи за защита на данните.
Промяна
Тези Декларация за поверителност от време на време може да бъде променяна по начин, който
съответства на изискванията на принципите за неприкосновеност на личния живот „Safe Harbor“.
Всички промени ще бъдат съобщавани по надлежния ред.



За да научите повече относно програмата „Safe Harbor“ и да видите сертификата на FMC
Corporation, посетете http://www.export.gov/safeharbor/
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