FMC Corporation
Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger – HR-data
FMC Corporation (”FMC”) overholder U.S.-EU Safe Harbor Framework og U.S.-Swiss Safe Harbor
Framework, som stipuleret af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamlingen, brugen og
tilbageholdelsen af personlige oplysninger fra EU-medlemslande (”EU”) og Schweiz. Denne erklæring om
beskyttelse af personlige oplysninger gælder udelukkende for HR's personlige data, som vedligeholdes,
behandles eller styres af FMC vedrørende enkeltpersoner i forhold til deres engagement med FMC som
medarbejdere eller underleverandører. Specifikt gælder denne erklæring om beskyttelse af personlige
oplysninger for indsamlingen eller brugen af personlige data, som er givet af medarbejdere eller
underleverandører til FMC og FMC's associerede selskaber og datterselskaber i EU eller Schweiz, og som
kan overdrages til USA.
For så vidt angår formålene med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, er
”personlige data” oplysninger:


om en bestemt medarbejder eller underleverandør til FMC Corporation eller en medarbejder
eller underleverandør til et associeret FMC-selskab eller et datterselskab til FMC i forhold til
hans eller hendes engagement med FMC, som er ansat i EU eller Schweiz



som identificerer den pågældende medarbejder eller underleverandør, og



som overføres fra EU eller Schweiz til USA.

Personlige data kan f.eks. omfatte, men er ikke begrænset til, ansættelsesdato, fødselsdato, start/slutdato, oplysninger om aflønning og personalegoder og oplysninger, der indsamles via firmaudstedte
teknologikonti.
Meddelelse om indsamling og brug af personlige data
FMC opretter og modtager personlige data i forbindelse med styringen og administrationen af
spørgsmål før ansættelsen, under ansættelsen og efter ansættelsen. FMC bruger disse oplysninger til
forretningsdrift, medarbejderudvikling og administrative formål, eller når det er nødvendigt i forbindelse med
juridiske eller administrative handler eller på anden vis efter gældende lov for at beskytte FMC's og
tredjeparters interesser. FMC kan fra tid til anden give oplysninger om medarbejdere eller underleverandører
til tredjeparter i forbindelse med formål, der er relateret til ansættelsen eller styring af FMC’s programmer til
aflønning, personalegoder og HR-programmer. FMC kan f.eks. videregive personlige data om aflønning og
personalegoder for konsulenter, interne og eksterne revisorer samt juridiske og skattemæssige fagfolk, som
indehaves af virksomheden.
FMC deler kun personlige data i forbindelse med en enkeltpersons status som nuværende eller
tidligere medarbejder eller underleverandør. Personlige data vil ikke blive udlejet, solgt eller leaset til nogen
tredjepart til noget formål, som ikke er relateret til den pågældende persons status som nuværende eller
tidligere medarbejder eller underleverandør.
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for aggregerede oplysninger,
der er indsamlet eller udviklet af FMC vedrørende medarbejdere eller underleverandører. De aggregerede
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oplysninger kan omfatte statistik, f.eks. antallet af personer, der er ansat i et bestemt land, demografiske
oplysninger eller andre oplysninger, som ikke identificerer en bestemt enkeltperson.
Valg
Hvor loven kræver det, giver FMC medarbejdere og underleverandører mulighed for at fravælge, at
deres personlige data bliver indsamlet, brugt og videregivet.
Enhver tilbagetrækning af samtykke til indsamling, brug og videregivelse af personlige data, hvor
loven tillader det, kan påvirke visse aspekter ved medarbejderrelationen eller medføre, at medarbejderen eller
underleverandøren ikke længere er berettiget til visse personalegoder og tjenester, som FMC yder, i det
omfang, at de personlige data, der blev påvirket af tilbagetrækningen af samtykket, var nødvendige for at
behandle sådanne personalegoder.
FMC har ikke til hensigt at bruge eller dele nogen ”følsomme” oplysninger (f.eks. personlige
oplysninger om medicinske eller helbredsmæssige lidelser, racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske
holdninger og religiøse eller filosofiske overbevisninger) om medarbejdere eller underleverandører med
tredjeparter. Medarbejdere eller underleverandører kan imidlertid foretage et tilvalg forud for eventuel mulig
brug af følsomme oplysninger, som krævet af gældende lov, hvis de oplysninger, der skal videregives til en
tredjepart, som ikke er et associeret FMC-selskab eller -agent, eller hvis de skal bruges til noget andet end det
oprindelige formål på tidspunktet for indsamlingen, eller til noget formål, der efterfølgende er godkendt af
medarbejderen eller underleverandøren.
Datasikkerhed
FMC tager rimelige foranstaltninger for at beskytte personlige data mod tab, misbrug eller
uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruering. Disse forholdsregler omfatter, men er ikke
begrænset til: træning i og kommunikation af relevante politikker og fremgangsmåder, begrænset adgang og
overvågning af bygninger, systemer og filer, relevante tekniske foranstaltninger, herunder firewalls osv.,
beskyttelse af personlig adgangskode og godkendelse samt godkendelseskrav for at få adgang til personlige
data på ”need to know”-basis enten på grund af jobkrav eller specifikke forretningsmæssige behov. FMC
opbevarer personlige data, så længe det skønnes nødvendigt. Dette kan række ud over perioden for en
enkeltpersons ansættelse eller engagement.
Overdragelse
Forud for videregivelsen af personlige data til en tredjepart bekræfter FMC, at tredjeparten accepterer
Safe Harbor-principperne om beskyttelse af personlige oplysninger, eller alternativt at tredjeparten som
minimum accepterer den samme beskyttelse af personlige oplysninger, som der kræves i forhold til Safe
Harbor-principperne om beskyttelse af personlige oplysninger.
Mange af de servere, der opbevarer personlige data, vedligeholdes i USA. Dine personlige data kan
derfor eksporteres til, opbevares i og behandles i USA. Ved at blive en medarbejder eller underleverandør
giver du frit og specifikt FMC dit samtykke til at eksportere og opbevare din personlige data i USA. Du
forstår, at personlige data, som opbevares i USA, kan være underlagt lovlige anmodninger fra domstolene
eller politimyndighederne i USA.
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Dataintegritet
FMC behandler kun personlige data på en måde, der er i overensstemmelse med de formål, til hvilke
de blev indsamlet eller efterfølgende godkendt af medarbejderen eller underleverandøren. I det omfang det er
nødvendigt til sådanne formål, tager FMC rimelige skridt for at sikre, at personlige data er nøjagtige, fuldt
opdaterede og på anden vis pålidelige med hensyn til det tiltænkte formål.
Adgang
FMC giver enkeltpersoner rimelig adgang til de personlige data, de har givet til FMC. FMC gør det
også muligt at gennemgå og rette personlige data, alt efter hvad der er relevante, ved at kontakte HRservicecentret.
Håndhævelse
Hvis der indgives en klage om FMC’s brug af personlige data fra en EU-medarbejder eller
schweizisk medarbejder, vil FMC undersøge og forsøge at løse en eventuel tvist. Spørgsmål eller
bekymringer i forhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende håndteringen
af personlige data om medarbejdere eller underleverandører skal rettes direkte til chefen for HRservicecentret ved at bruge oplysningerne herunder:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Hvis det ikke er muligt at få løst tvisten, har medarbejderen eller underleverandøren visse rettigheder i
henhold til de lokale love i det land, hvor denne bor. FMC deltager i procedurer i forbindelse med løsning af
tvister i forhold til de europæiske databeskyttelsesmyndigheder.
Ændring
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan når som helst blive ændret på en
måde, der er i overensstemmelse med kravene i Safe Harbor-principperne om beskyttelse af personlige
oplysninger. Der vil blive givet et passende varsel i tilfælde af nye ændringer.



Få mere at vide om Safe Harbor-programmet, og se FMC Corporations certificering på
http://www.export.gov/safeharbor/
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