FMC Corporation
Oświadczenie o prywatności — dane HR
FMC Corporation („FMC”) przestrzega U.S.-EU Safe Harbor Framework i U.S.-Swiss Safe Harbor
Framework zgodnie z wymogami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of
Commerce) w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw
członkowskich Unii Europejskiej („UE”) i Szwajcarii. Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma
zastosowanie wyłącznie do przechowywanych, przetwarzanych lub kontrolowanych przez FMC Danych
osobowych HR dotyczących osób w kontekście ich współpracy z FMC w roli pracowników lub
wykonawców. Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie w szczególności do gromadzenia i
wykorzystywania Danych osobowych uzyskanych od pracowników lub wykonawców FMC oraz podmiotów
powiązanych i podmiotów zależnych FMC zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub Szwajcarii,
które mogą być transferowane na teren Stanów Zjednoczonych.
Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o prywatności termin „Dane osobowe” oznacza informacje:


dotyczące konkretnego pracownika lub wykonawcy FMC albo pracownika lub wykonawcy
spółki powiązanej bądź spółki zależnej FMC, zatrudnionego na terenie UE lub Szwajcarii, w
odniesieniu do jego współpracy z FMC,



umożliwiające identyfikację tego pracownika lub wykonawcy, oraz



są transferowane z terenu UE lub Szwajcarii na teren Stanów Zjednoczonych.

Dane osobowe mogą przykładowo obejmować, między innymi, datę zatrudnienia, datę urodzenia,
datę rozpoczęcia/zakończenia współpracy, informacje o wynagrodzeniu i świadczeniach oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem ustanowionych przez firmę kont w systemach.
Informacja o gromadzeniu i wykorzystywaniu Danych osobowych
FMC tworzy i otrzymuje Dane osobowe w związku z zarządzaniem i administrowaniem sprawami
mającymi miejsce przed okresem zatrudnienia, w czasie jego trwania i po jego zakończeniu. FMC
wykorzystuje takie informacje do celów związanych z działalnością biznesową, rozwojem pracowniczym
oraz do celów administracyjnych lub w sytuacjach, w których jest to wymagane w toku postępowań
sądowych lub administracyjnych bądź zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony interesów FMC
lub stron trzecich. Od czasu do czasu FMC może udzielać informacji na temat pracowników lub
wykonawców stronom trzecim do celów związanych z zatrudnieniem lub administrowaniem
wynagrodzeniami, świadczeniami lub programami HR FMC. FMC może na przykład ujawniać Dane
osobowe konsultantom zajmującym się wynagrodzeniami i świadczeniami, audytorom wewnętrznym i
zewnętrznym oraz specjalistom ds. prawnych lub podatkowych angażowanym przez firmę.
FMC udostępni Dane osobowe wyłącznie w związku ze statusem danej osoby jako obecnego lub
byłego pracownika lub wykonawcy. Dane osobowe nie są pożyczane, sprzedawane ani dzierżawione
stronom trzecim do żadnych celów niezwiązanych ze statusem danej osoby jako obecnego lub byłego
pracownika lub wykonawcy.
Niniejsze Oświadczenie o prywatności nie ma zastosowania do gromadzonych lub opracowywanych
przez FMC informacji zbiorczych dotyczących pracowników lub wykonawców. Informacje zbiorcze mogą
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obejmować dane statystyczne, takie jak liczba osób zatrudnionych w danym kraju, dane demograficzne lub
wszelkie inne informacje nieumożliwiające identyfikacji konkretnej osoby.
Dobrowolność
W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy prawa, FMC umożliwia pracownikom i
wykonawcom niewyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie ich Danych osobowych.
Odmowa wyrażenia zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych w
sytuacjach, w których jest to dozwolone na mocy prawa, może mieć wpływ na pewne aspekty relacji
zatrudnienia lub skutkować uniemożliwieniem dostępu pracownika lub wykonawcy do pewnych świadczeń i
usług zapewnianych przez FMC w zakresie, w jakim Dane osobowe, których dotyczy odmowa wyrażenia
zgody, są niezbędne do przetwarzania tych świadczeń.
FMC nie zamierza wykorzystywać ani udostępniać stronom trzecim żadnych informacji
„wrażliwych” (na przykład osobistych informacji dotyczących stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub
etnicznego, poglądów politycznych i przekonań religijnych lub światopoglądowych) na temat pracowników
lub wykonawców. Pracownicy lub wykonawcy mogą jednak wyrazić zgodę przed jakimkolwiek
potencjalnym wykorzystaniem informacji wrażliwych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, jeśli
informacje miałyby zostać ujawnione stronie trzeciej niebędącej podmiotem powiązanym z FMC lub
działającym w jej imieniu bądź wykorzystane do celów innych niż pierwotny cel w momencie ich
gromadzenia lub dowolny cel zatwierdzony w późniejszym czasie przez pracownika lub wykonawcę.
Bezpieczeństwo danych
FMC podejmuje racjonalne środki w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Środki te obejmują
między innymi: szkolenia i informowanie o odpowiednich politykach i praktykach; ograniczony dostęp i
monitorowanie budynków, systemów i plików; odpowiednie środki techniczne, w tym m.in. zapory sieciowe
itp.; ochronę przy użyciu osobistych haseł i uwierzytelnień; oraz wymogi dotyczące autoryzacji dostępu do
Danych osobowych, stosowane na zasadzie informacji potrzebnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku lub do określonych celów biznesowych. FMC przechowuje Dane osobowe tak długo, jak uzna to
za zasadnie niezbędne. Może to oznaczać okres dłuższy niż okres zatrudnienia lub współpracy danej osoby.
Dalszy transfer
Przed ujawnieniem Danych osobowych dowolnej stronie trzeciej FMC potwierdza, że strona trzecia
podpisała Zasady prywatności Safe Harbor lub, alternatywnie, że strona trzecia zobowiązała się zapewnić co
najmniej ten sam poziom ochrony prywatności, jaki jest wymagany na mocy Zasad prywatności Safe Harbor.
Wiele spośród serwerów, na których przechowywane są Dane osobowe, utrzymywanych jest na
terenie Stanów Zjednoczonych. Z tego względu Państwa Dane osobowe mogą być eksportowane na teren
Stanów Zjednoczonych oraz przechowywane i przetwarzane na terenie Stanów Zjednoczonych. Zostając
pracownikiem lub wykonawcą, dobrowolnie i wyraźnie udzielają Państwo zgody dla FMC na eksport i
przechowywanie Państwa Danych osobowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Rozumieją Państwo, że
Dane osobowe przechowywane na terenie Stanów Zjednoczonych mogą podlegać zgodnym z prawem
żądaniom sądów lub organów ścigania na terenie Stanów Zjednoczonych.
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Spójność danych
FMC przetwarza Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, do których zostały one
zgromadzone lub które zostały zatwierdzone w późniejszym czasie przez pracownika lub wykonawcę. W
zakresie, w jakim jest to wymagane do takich celów, FMC podejmuje zasadne kroki w celu zapewnienia
dokładności, kompletności, aktualności i poprawności pod kątem zamierzonego sposobu ich wykorzystania.
Dostęp
FMC zapewnia osobom zasadny dostęp do podanych przez nie FMC Danych osobowych. FMC
zapewnia również w miarę potrzeby możliwość przeglądania i poprawiania Danych osobowych przez
skontaktowanie się z Centrum usług HR.
Egzekwowanie
W razie zgłoszenia przez pracownika lub wykonawcę z UE lub Szwajcarii skargi dotyczącej
wykorzystania przez FMC Danych osobowych FMC przeprowadzi dochodzenie i dołoży starań w celu
rozwiązania jakiegokolwiek sporu. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego Oświadczenia o
prywatności bądź obsługi Danych osobowych pracowników lub wykonawców należy kierować do
kierownika Centrum usług HR przy użyciu poniższych informacji:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
W razie braku możliwości rozwiązania sporu, pracownikowi lub wykonawcy mogą przysługiwać pewne
prawa na mocy przepisów lokalnych obowiązujących w kraju, na terenie którego jest on zlokalizowany.
FMC będzie uczestniczyła w procedurach rozwiązywania sporu europejskich władz ds. ochrony danych.
Zmiany
Niniejsze Oświadczenie o prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom w sposób zgodny z
wymogami Zasad prywatności Safe Harbor. Informacje o zmianach będą podawane do wiadomości.



Dalsze informacje na temat programu Safe Harbor oraz certyfikacja FMC Corporation są dostępne na
stronie http://www.export.gov/safeharbor/
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