FMC Corporation
Titoktartási nyilatkozat—Emberi erőforrás adatok
Az FMC Corporation („FMC”) betartja az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által az
Európai Unió („EU”) tagállamaiból és Svájcból származó személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és
megőrzésével kapcsolatban előírt U.S.-EU Safe Harbor Framework, valamint az U.S.-Swiss Safe Harbor
Framework rendelkezéseit. Ez a titoktartási nyilatkozat kizárólag azon emberi erőforrásokkal kapcsolatos
személyes adatokra terjed ki, amelyeket az FMC magánszemélyekkel kapcsolatban kezel, dolgoz fel vagy
ellenőriz azoknak az FMC-vel munkavállalóként vagy vállalkozóként fenntartott kapcsolattall való
összefüggésében. Ez a titoktartási nyilatkozat konkrétan az Európai Unióban vagy Svájcban az FMC, az
FMC egy kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata által alkalmazott munkavállalóktól vagy vállalkozóktól
kapott azon személyes adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozik, amelyeket az Egyesült Államokba
továbbíthatnak.
Jelen titoktartási nyilatkozat értelmében személyes adatnak minősül:


az FMC Corporation, az FMC egy kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata EU-ban vagy
Svájcban alkalmazott konkrét munkavállalójának vagy vállalkozójának az FMC által történt
foglalkoztatásával összefüggő olyan adatai,



amelyek azonosítják az adott munkavállalót vagy vállalkozót, és



amelyeket az EU-ból vagy Svájcból az Egyesült Államokba továbbítanak.

A személyes adatok többek között, de nem kizárólagosan az alábbi adatokat foglalhatják magukba: a
munkaviszony kezdetének időpontja, a születési időpont, a munkaviszony kezdő és záró időpontja,
bérezéssel és juttatásokkal kapcsolatos adatok, valamint a vállalat által kiadott technológiai felhasználói
fiókokon keresztül gyűjtött adatok.
Értesítés személyes adatok gyűjtéséről és felhasználásáról
Az FMC a foglalkoztatás előtti, alatti és utáni ügyek kezelésével és adminisztrációjával kapcsolatban
kap adatokat és hoz létre személyes adattárakat. Az FMC az ilyen adatokat üzleti tevékenysége és
munkavállalóinak fejlesztése során, valamint adminisztratív célokra használja fel, illetve akkor, ha ez
bírósági vagy közigazgatási eljárás során, vagy a vonatkozó törvények alapján egyéb módon az FMC vagy
harmadik felek érdekeinek a megvédéséhez szükséges. A foglalkoztatással, vagy az FMC bérezési, juttatási
és emberi erőforrás programjainak adminisztrációjával kapcsolatban az FMC időről időre adatokat
szolgáltathat a munkavállalókról és a vállalkozókról harmadik felek számára. A FMC például személyes
adatokat hozhat a vállalat által igénybe vett bérezési és juttatási ügyekben illetékes tanácsadók, belső és külső
könyvvizsgálók, valamint jogi és adózási szakemberek tudomására.
Az FMC személyes adatokat csak egy adott magánszemély jelenlegi vagy korábbi munkavállalói
vagy vállalkozói státuszával kapcsolatosan oszt meg. Személyes adatokat az adott magánszemély jelenlegi
vagy korábbi foglalkoztatotti vagy vállalkozói minőségével össze nem függő más célokra nem adunk
kölcsön, nem értékesítünk és nem adunk bérbe egyetlen harmadik félnek sem.
Ez a titoktartási nyilatkozat nem vonatkozik azokra az összesített adatokra, amelyeket a
munkavállalókkal vagy a vállalkozókkal kapcsolatban az FMC gyűjtött össze vagy dolgozott ki. Az
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összesített adatok közé tartoznak például egy bizonyos országban foglalkoztatott emberek számára
vonatkozó olyan statisztikák, demográfiai vagy bármely más adatok, amelyek nem azonosítják a konkrét
magánszemélyt.
Választási lehetőség
A törvény által előírt esetekben az FMC felajánlja a munkavállalóknak és a vállalkozóknak azt a
lehetőséget, hogy megtiltsák személyes adataik gyűjtését, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát.
A személyes adatok gyűjtésébe, felhasználásába és nyilvánosságra hozatalába való beleegyezés
törvény által lehetővé tett bármilyen visszavonása hatással lehet a munkavállalói jogviszony bizonyos
vonatkozásaira, vagy pedig azt eredményezheti, hogy a munkavállaló vagy a vállalkozó a továbbiakban nem
lesz jogosult az FMC által nyújtott bizonyos juttatásokra és szolgáltatásokra, ha és amilyen mértékben a
beleegyezés visszavonása által érintett személyes adatokra szükség lenne az ilyen juttatások feldolgozásához.
Az FMC-nek nem áll szándékában, hogy a munkavállalókkal vagy vállalkozókkal kapcsolatban
bármilyen „érzékeny jellegű" adatot, például azok orvosi vagy egészségügyi állapotával, faji vagy etnikai
származásával, politikai véleményükkel illetve vallási vagy filozófiai meggyőződésükkel kapcsolatos
személyes információkat hozzon harmadik felek tudomására. Azonban érzékeny jellegű adatok bármely
esetleges felhasználása esetén az alkalmazandó törvény által előírt módon a munkavállalók vagy vállalkozók
újra engedélyezhetik adataik használatát és feldolgozását, ha az adatokat olyan harmadik fél tudomására kell
hozni, amely nem az FMC egy kapcsolt vállalkozása vagy ügynöke, illetve ha az adatokat az azok
gyűjtésének időpontjában fennálló eredeti céltól eltérő célra, vagy a munkavállaló vagy a vállalkozó által a
későbbiekben engedélyezett bármely egyéb célra kell felhasználni.
Adatbiztonság
Az FMC ésszerű intézkedéseket tesz arra, hogy megvédje a személyes adatokat az elvesztéssel, a
jogosulatlan felhasználással és hozzáféréssel, a nyilvánosságra hozatallal, a megváltoztatással vagy a
megsemmisítéssel szemben. Az ilyen intézkedések közé tartozik többek között a megfelelő szabályzatok és
gyakorlatok oktatása és kommunikálása; az épületekhez, a rendszerekhez és a fájlokhoz való korlátozott
hozzáférés illetve ezek monitorozása; a tűzfalakat, stb. is magukban foglaló megfelelő műszaki intézkedések;
a személyes jelszavak és engedélyezési védelem valamint azok az engedélyezési követelmények, amelyek a
munkaköri követelményekkel vagy konkrét üzleti célokkal összhangban határozzák meg azt, hogy kinek
milyen mértékben szükséges hozzáférnie a személyes adatokhoz. Az FMC a személyes adatokat addig őrzi
meg, ameddig erre ésszerűen szükség van. Az ilyen ésszerű megőrzési időszak az adott magánszemély
foglalkoztatásának vagy megbízásának lejárta utáni időszakot is magában foglalhatja.
Az adatok továbbítása
Azt megelőzően, hogy személyes adatokat bármely harmadik fél tudomására hozna, az FMC
meggyőződik arról, hogy az adott harmadik fél elfogadja-e a Safe Harbor adatvédelmi elveit, vagy pedig
arról, hogy az adott harmadik fél legalább a Safe Harbor adatvédelmi elvei által előírtakkal azonos mértékben
biztosítja-e az adatok védelmét.
A személyes adatok tárolására szolgáló szerverek közül számos az Amerikai Egyesült Államokban
található. Ebből kifolyólag az Ön személyes adatait az Egyesült Államokba továbbíthatják, illetve ott
tárolhatják és dolgozhatják fel. Azzal, hogy munkavállalóvá vagy vállalkozóvá válik, Ön szabadon és
egyértelműen beleegyezik abba, hogy személyes adatait az FMC az Egyesült Államokba továbbítsa és ott
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tárolja. Ön tisztában van azzal, hogy az Egyesült Államokban tárolt személyes adatokra vonatkozóan az
Egyesült Államok bíróságai vagy más jogalkalmazó hatóságai jogszerű kéréseket nyújthatnak be.
Az adatok integritása
Az FMC a személyes adatokat kizárólag a gyűjtés céljaival, vagy a munkavállaló vagy vállalkozó
által a későbbiekben elfogadott célokkal összhangban lévő módokon dolgozza fel. Az FMC az ilyen célok
által szükségessé tett mértékig ésszerű lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a személyes adatok a tervezett
felhasználás szempontjából pontosak, teljesek, aktuálisak vagy más módon megbízhatóak legyenek.
Hozzáférés
Az FMC ésszerű hozzáférést biztosít a magánszemélyek számára az általuk az FMC-nek megadott
személyes adatokhoz. Az Emberi Erőforrás Szolgáltatási Központtal történő kapcsolatfelvétel útján az FMC
szükség szerint ugyancsak lehetőséget biztosít a személyes adatok felülvizsgálatára és kijavítására.
Alkalmazás
Ha egy uniós vagy svájci munkavállaló vagy vállalkozó részéről panasz merül fel a személyes adatok
FMC által történő felhasználásával kapcsolatban, akkor az FMC kivizsgálja a panaszt és megpróbálja
rendezni a nézeteltérést. A jelen titoktartási nyilatkozattal, illetve a munkavállaló vagy a vállalkozó
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdést vagy problémát az Emberi Erőforrás
Szolgáltatási Központ vezetőjéhez kell intézni az alábbi információk figyelembe vételével:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Ha a nézeteltérés nem oldható meg, akkor az adott ország helyi törvényei értelmében a munkavállalónak
vagy vállalkozónak lehetnek bizonyos jogai. Az FMC részt vesz az európai adatvédelmi hatóságoknak a
nézeteltérés megoldásával kapcsolatos eljárásaiban.
Módosítás
Jelen titoktartási nyilatkozat a Safe Harbor adatvédelmi elvek követelményeivel összhangban időről
időre módosítható. Bármilyen módosításról megfelelő értesítést küldünk.



Ha többet szeretne megtudni a Safe Harbor programról, és meg szeretné tekinteni az FMC
Corporation tanúsítványát, kérjük, látogasson a következő honlapra:
http://www.export.gov/safeharbor/
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