FMC Corporation
Declaração de Privacidade – Dados de Recursos Humanos
A FMC Corporation (“FMC”) cumpre os requisitos do U.S.-EU Safe Harbor Framework e do U.S.Swiss Safe Harbor Framework estipulados pelo Departamento do Comércio dos EUA relativamente à
recolha, utilização e retenção de informações pessoais de países membros da União Europeia (“EU”) e da
Suíça. Esta Declaração de Privacidade aplica-se exclusivamente a Dados Pessoais de recursos humanos
mantidos, processados ou controlados pela FMC referentes a indivíduos no âmbito da sua relação com a
FMC enquanto funcionários ou sub-contratados. Mais especificamente, esta Declaração de Privacidade
aplica-se à recolha e utilização de Dados Pessoais obtidos de funcionários ou sub-contratados da FMC e de
afiliadas e subsidiárias da FMC localizadas na União Europeia ou na Suíça que possam ser transferidos para
os Estados Unidos.
No âmbito desta Declaração de Privacidade, “Dados Pessoais” são informações:


sobre um funcionário ou sub-contratado específico da FMC Corporation ou de uma empresa
afiliada ou subsidiária da FMC relativamente à sua relação com a FMC que trabalhe na UE
ou na Suíça;



que identificam esse funcionário ou sub-contratado; e



transferidas da UE ou da Suíça para os Estados Unidos.

Por exemplo, Dados Pessoais podem incluir, entre outros, data de contratação, data de nascimento,
data de início/fim, informações sobre benefícios e compensações, e informações recolhidas através de contas
tecnológicas criadas pela empresa.
Notificação de recolha e utilização de dados pessoais
A FMC cria e recebe Dados Pessoais no âmbito da gestão e administração de assuntos que antecedem
a contratação, assuntos sobre a contratação e após a contratação. A FMC utilizará tais informações para
operações de negócios, formação de funcionários e fins administrativos ou, quando necessário, no decorrer
de processos judiciais ou administrativos ou de outra forma exigido pela lei aplicável para proteger os
interesses da FMC e de terceiros. Esporadicamente, a FMC poderá fornecer informações sobre funcionários
ou sub-contratados a terceiros para fins relacionados com a contratação ou com a administração de
compensações, benefícios e programas de recursos humanos da FMC. Por exemplo, a FMC pode divulgar
Dados Pessoais retidos pela empresa a consultores de compensações e benefícios, auditores internos e
externos, e a assessores jurídicos ou fiscais.
A FMC só irá partilhar Dados Pessoais no âmbito do estatuto de um indivíduo enquanto funcionário
ou sub-contratado actual ou anterior. Os Dados Pessoais não serão alugados, vendidos ou cedidos a terceiros
para quaisquer fins não relacionados com esse estatuto do indivíduo enquanto funcionário ou sub-contratado
actual ou anterior.
Esta Declaração de Privacidade não se aplica a informações agregadas recolhidas ou desenvolvidas
pela FMC no que diz respeito a funcionários ou sub-contratados. As informações agregadas podem incluir
estatísticas como, por exemplo, o número de pessoas empregadas num determinado país, dados demográficos
ou quaisquer outras informações que não identifiquem um indivíduo específico.
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Escolha
Quando exigido por lei, a FMC oferecerá aos funcionários e sub-contratados a opção de os seus
Dados Pessoais não serem recolhidos, utilizados e divulgados.
Qualquer retirada de consentimento para a recolha, utilização e divulgação de Dados Pessoais,
quando permitido por lei, pode afectar determinados aspectos da relação contratual ou fazer com que o
funcionário ou o sub-contratado deixe de ser elegível para determinados benefícios e serviços
disponibilizados pela FMC, na medida em que os Dados Pessoais afectados pela retirada de consentimento
sejam necessários para processar tais benefícios.
A FMC não pretende utilizar ou partilhar com terceiros quaisquer informações “sensíveis” (por
exemplo, informações pessoais que especifiquem condições médicas ou de saúde, origem racial ou étnica,
opiniões políticas e crenças religiosas ou filosóficas) de funcionários ou sub-contratados. Os funcionários ou
sub-contratados podem, no entanto, dar o seu consentimento antes de quaisquer potenciais utilizações de
informações sensíveis, conforme exigido pela lei aplicável, se as informações se destinarem a ser divulgadas
a terceiros que não uma afiliada ou representante da FMC ou utilizadas para outro fim que não o fim original
no momento da recolha, ou para qualquer outro fim autorizado subsequentemente pelo funcionário ou subcontratado.
Protecção de dados
A FMC aplica medidas razoáveis para proteger os Dados Pessoais contra perda, utilização indevida e
acesso, divulgação, alteração ou destruição não autorizadas. Estas medidas incluem, entre outras: ministração
de formação e comunicação de políticas e práticas apropriadas; acesso restrito e monitorização de edifícios,
sistemas e arquivos; medidas técnicas apropriadas, incluindo firewalls, etc.; protecção com autenticação e
palavra-passe pessoal e requisitos de autorização para aceder a Dados Pessoais apenas se estritamente
necessário para os requisitos do trabalho ou para fins empresariais específicos. A FMC armazenará Dados
Pessoais durante o período de tempo que considerar razoavelmente necessário. Este período poderá
prolongar-se para além do termo do contrato ou relação profissional com o indivíduo.
Transferência subsequente
Antes da divulgação de Dados Pessoais a terceiros, a FMC irá confirmar se a entidade subscreve os
Princípios de Privacidade do Safe Harbor ou, alternativamente, se a entidade aceita garantir pelo menos o
mesmo nível de protecção de privacidade exigido pelos Princípios de Privacidade do Safe Harbor.
Muitos dos servidores que armazenam Dados Pessoais são mantidos nos Estados Unidos da América.
Por conseguinte, os seus Dados Pessoais podem ser exportados para e armazenados e processados nos
Estados Unidos. Ao tornar-se um funcionário ou sub-contratado, concede livre e especificamente à FMC o
seu consentimento para a exportação e armazenamento dos seus Dados Pessoais nos Estados Unidos. Você
compreende que os Dados Pessoais armazenados nos Estados Unidos podem estar sujeitos a solicitações
legais de tribunais e autoridades de aplicação da lei nos Estados Unidos.
Integridade dos dados
A FMC processa Dados Pessoais utilizando apenas métodos compatíveis com os fins para os quais
são recolhidos ou subsequentemente autorizados pelo funcionário ou sub-contratado. Na medida necessária
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para estes fins, a FMC implementa medidas razoáveis para se certificar de que os Dados Pessoais são
precisos, completos, actuais e de outra forma fiáveis no que diz respeito à sua utilização prevista.
Acesso
A FMC permite aos indivíduos um acesso razoável aos Dados Pessoais que forneceram à FMC. A
FMC também permite a revisão e correcção de Dados Pessoais, conforme aplicável, entrando em contacto
com o Human Resources Service Center (Centro de Serviços de Recursos Humanos).
Aplicação
Na eventualidade de ser efectuada uma reclamação relativamente à utilização de Dados Pessoais pela
FMC por um funcionário ou sub-contratado da UE ou da Suíça, a FMC investigará e tentará resolver
qualquer disputa. Quaisquer questões ou dúvidas referentes a esta Declaração de Privacidade ou ao
processamento de Dados Pessoais de funcionários ou sub-contratados devem ser encaminhadas para o
Director do Centro de Serviços de Recursos Humanos utilizando as informações abaixo:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Se não for possível resolver a disputa, o funcionário ou sub-contratado poderá ter determinados direitos ao
abrigo das leis locais do país onde está situado. A FMC participará nos procedimentos de resolução de
disputas das autoridades de protecção de dados europeias.
Alterações
Esta Declaração de Privacidade poderá ser alterada esporadicamente, de forma consistente com os
requisitos dos Princípios de Privacidade do Safe Harbor. Será enviada uma notificação apropriada referente a
quaisquer alterações.



Para obter mais informações acerca do programa Safe Harbor e para visualizar a certificação da FMC
Corporation, consulte http://www.export.gov/safeharbor/
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