FMC Corporation
Izjava o zaštiti privatnosti – podaci o ljudskim potencijalima
Tvrtka FMC Corporation („FMC“) u skladu je sa zakonskim okvirima o načelima zaštite privatnosti
U.S.-EU Safe Harbor Framework i U.S.-Swiss Safe Harbor Framework američkog ministarstva trgovine, a
koji se odnose na prikupljanje, korištenje i zadržavanje osobnih podataka iz država članica Europske unije
(„EU“) i Švicarske. Ova se Izjava o zaštiti privatnosti odnosi isključivo na osobne podatke o ljudskim
potencijalima koje zadržava, obrađuje ili nadzire FMC, vezane uz pojedince u sklopu njihova angažmana u
tvrtki FMC u ulozi zaposlenika ili ugovaratelja. Ova se Izjava o zaštiti privatnosti konkretno odnosi na
prikupljanje i korištenje osobnih podataka zaposlenika i ugovaratelja tvrtke FMC i njezinih povezanih
poduzeća ili podružnica u Europskoj uniji i Švicarskoj koji mogu biti poslani u SAD.
U pogledu ove Izjave o zaštiti privatnosti „osobni podaci“ odnose se na sljedeće podatke:


podatke o pojedinačnom zaposleniku ili ugovaratelju tvrtke FMC Corporation ili zaposleniku
ili ugovaratelju povezanog poduzeća ili podružnice tvrtke FMC u sklopu njihova angažmana
u tvrtki FMC u Europskoj uniji ili Švicarskoj



podatke na temelju kojih se može identificirati tog zaposlenika ili ugovaratelja



podatke koji se šalju iz EU-a ili Švicarske u SAD

Primjerice, osobni podaci mogu uključivati, uz ostalo, datum zaposlenja, datum rođenja, početak/kraj
rada, podatke o naknadama i pogodnostima te podatke prikupljene putem tehnoloških računa tvrtke.
Obavijest o prikupljanju i korištenju osobnih podataka
FMC stvara i prima osobne podatke o upravljanju i administraciji pitanja vezanih uz vrijeme prije,
tijekom i nakon zaposlenja. FMC će takve podatke koristiti za poslovne radnje, razvoj zaposlenika i
administrativne svrhe te bude li potrebno, u sudskim i administrativnim postupcima ili u drugim postupcima
u skladu s primjenjivim zakonom radi zaštite interesa tvrtke FMC i trećih strana. S vremena na vrijeme FMC
može trećim stranama ustupiti podatke o zaposlenicima ili ugovarateljima radi pitanja vezanih uz zaposlenje
ili administraciju naknada, pogodnosti ili programa za ljudske potencijale tvrtke FMC. Primjerice, FMC
može ustupiti osobne podatke savjetnicima za naknade i pogodnosti, unutarnjim i vanjskim revizorima te
tvrtkinim pravnim i poreznim stručnjacima.
FMC će proslijediti samo osobne podatke vezane uz status pojedinca kao trenutnog ili bivšeg
zaposlenika ili ugovaratelja. Osobni podaci neće se davati u zakup, prodavati niti iznajmljivati nijednoj trećoj
strani za bilo koju svrhu koja nije povezana sa statusom pojedinca kao trenutnog ili bivšeg zaposlenika ili
ugovaratelja.
Ova Izjava o zaštiti privatnosti ne odnosi se na agregirane podatke koje je prikupio ili razvio FMC
vezane uz zaposlenike ili ugovaratelje. Agregirani podaci mogu uključivati statističke podatke, primjerice
broj zaposlenika u određenoj zemlji, demografske podatke ili druge podatke na temelju kojih se ne mogu
identificirati pojedinci.
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Izbor
Ako je propisano zakonom, FMC će zaposlenicima i ugovarateljima ponuditi mogućnost da sami
odluče žele li ili ne da se njihovi osobni podaci prikupljaju, koriste i objavljuju.
Povlačenje pristanka za prikupljanje, korištenje i objavljivanje osobnih podataka, kada to zakon
dopušta, može utjecati na određene oblike zaposlenja ili rezultirati time da zaposlenici ili ugovaratelji više ne
budu kvalificirani za određene pogodnosti ili usluge tvrtke FMC u mjeri u kojoj su osobni podaci, na koje je
povlačenje pristanka utjecalo, bili potrebni za dobivanje tih pogodnosti.
FMC ne namjerava koristiti niti ustupati trećim stranama „osjetljive“ podatke o zaposlenicima ili
ugovarateljima (primjerice, osobne podatke koji se odnose na medicinska ili zdravstvena stanja, rasno ili
etničko podrijetlo, politička stajališta te vjerska i filozofska uvjerenja). Zaposlenici ili ugovaratelji mogu dati
svoj pristanak prije potencijalnog korištenja osjetljivih podataka, u skladu s primjenjivim zakonom, ako će se
podaci ustupiti trećoj strani koja nije podružnica ni agent tvrtke FMC ili će se koristiti za svrhu koja nije
navedena u trenutku prikupljanja ili za svrhu koju zaposlenik ili ugovaratelj naknadno odobri.
Sigurnost podataka
FMC poduzima razumne mjere da bi se osobni podaci zaštitili od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog
pristupa, objavljivanja, mijenjanja ili uništavanja. Te mjere uključuju uz ostalo: obuku i priopćenja o
odgovarajućim pravilima i praksama, ograničen pristup zgradama, sustavima i datotekama te njihov nadzor,
odgovarajuće tehničke mjere koje uključuju vatrozide i dr., osobne lozinke i zaštitu provjere valjanosti te
uvjete autorizacije pristupa osobnim podacima u nužnom opsegu radi uvjeta posla ili određene poslovne
namjene. FMC će osobne podatke čuvati dokle god to bude potrebno. To vrijeme može biti dulje od vremena
zaposlenja pojedinca ili njegova angažmana u tvrtki.
Prosljeđivanje
Prije nego ustupi podatke trećoj strani, FMC će potvrditi je li ona u skladu s načelima zaštite
privatnosti Safe Harbor ili obavezuje li se pružiti razinu zaštite privatnosti jednaku onoj koja je definirana
načelima zaštite privatnosti Safe Harbor.
Većina poslužitelja na kojima se pohranjuju osobni podaci nalazi se u Sjedinjenim Američkim
Državama. Stoga se vaši osobni podaci mogu izvesti u SAD te se tamo pohraniti i obraditi. Kad postanete
zaposlenik ili ugovaratelj, dobrovoljno dajete svoj izričit pristanak tvrtki FMC za izvoz i pohranu svojih
podataka u SAD. Slažete se da osobni podaci pohranjeni u SAD-u mogu biti podložni zakonskim zahtjevima
sudova i pravnih institucija u SAD-u.
Integritet podataka
FMC osobne podatke obrađuje samo na načine koji su kompatibilni s namjenama za koje su ti podaci
prikupljeni ili onima koje zaposlenik ili ugovaratelj naknadno odobri. U mjeri potrebnoj za takve svrhe, FMC
će poduzeti razumne korake da bi se osigurala točnost, potpunost, ažurnost i pouzdanost podataka radi
njihova namjenskog korištenja.
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Pristup
FMC omogućava pojedincima razuman pristup osobnim podacima koje su dostavili tvrtki FMC.
FMC omogućava pregled i ispravak osobnih podataka, gdje to je primjenjivo, obraćanjem servisnom centru
odjela za ljudske potencijale.
Provedba
Ako zaposlenik ili ugovaratelj u EU-u ili Švicarskoj podnese žalbu na način na koji tvrtka FMC
koristi osobne podatke, FMC će je razmotriti i pokušati riješiti spor. Pitanja ili nedoumice o ovoj Izjavi o
zaštiti privatnosti ili načinu korištenja osobnih podataka zaposlenika ili ugovaratelja treba uputiti upravitelju
servisnog centra odjela za ljudske potencijale putem dolje navedenih podataka:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Ako spor nije moguće riješiti, zaposlenik ili ugovaratelj može imati određena prava propisana lokalnim
zakonima države u kojoj se nalazi. FMC će sudjelovati u postupku razrješavanja spora koji će voditi tijela za
zaštitu osobnih podataka u EU-u.
Izmjene
Ova se Izjava o zaštiti privatnosti može s vremena na vrijeme mijenjati u skladu s uvjetima načela o
zaštiti privatnosti Safe Harbor. Prilikom svake izmjene bit će objavljena odgovarajuća obavijest.



Da biste saznali više o programu Safe Harbor i pregledali certifikat tvrtke FMC Corporation, posjetite
web-mjesto http://www.export.gov/safeharbor/
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