FMC Corporation
Declaraţie de confidenţialitate - Informaţii privind resursele umane
FMC Corporation („FMC”) respectă U.S.-EU Safe Harbor Framework şi U.S. Swiss Safe Harbor
Framework stabilite de Departamentul Comerţului din SUA cu privire la colectarea, utilizarea şi păstrarea
datelor cu caracter personal provenind din statele membre ale Uniunii Europene („UE”) şi Elveţia. Prezenta
declaraţie de confidenţialitate se aplică exclusiv datelor cu caracter personal referitoare la resursele umane
păstrate, prelucrate sau controlate de FMC în legătură cu persoane care au obligaţii faţă de FMC în calitate de
angajaţi sau contractanţi. Prezenta declaraţie de confidenţialitate se aplică în special colectării şi utilizării
datelor cu caracter personal obţinute de la angajaţii sau contractanţii FMC şi ai societăţilor afiliate şi filialelor
FMC din Uniunea Europeană sau Elveţia, care pot fi transferate în Statele Unite.
În sensul prezentei declaraţii de confidenţialitate, „date cu caracter personal” reprezintă informaţii:


referitoare la un anumit angajat sau contractant al FMC Corporation sau angajat sau
contractant al unei societăţi afiliate sau filiale FMC în legătură cu contractul de muncă al
persoanei respective care îşi desfăşoară activitatea în UE sau în Elveţia,



informaţii care îl identifică pe acel angajat sau contractant şi



care sunt transferate din UE sau Elveţia în Statele Unite.

De exemplu, datele cu caracter personal pot include, dar nu se limitează la data angajării, data
naşterii, data începerii/încetării activităţii, informaţii privind remuneraţia şi beneficiile şi informaţii colectate
prin conturile create în sistemele societăţii.
Notificarea privind colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal
FMC creează şi primeşte date cu caracter personal în legătură cu gestiunea şi administrarea
chestiunilor anterioare, din timpul şi ulterioare angajării. FMC utilizează aceste informaţii în scopul
desfăşurării activităţilor sale, pentru formarea angajaţilor la locul de muncă şi în scopuri administrative sau
atunci când acest lucru este necesar în cadrul procedurilor judiciare sau administrative sau în conformitate cu
legislaţia aplicabilă, pentru a proteja interesele FMC şi ale terţilor. Periodic, FMC poate furniza terţilor
informaţii despre angajaţi sau contractanţi cu privire la încadrarea acestora în muncă sau administrarea
remuneraţiilor, beneficiilor şi programelor de resurse umane ale FMC. De exemplu, FMC poate divulga date
cu caracter personal consultanţilor în materie de remuneraţii şi beneficii, auditorilor interni şi externi şi
profesioniştilor din domeniul juridic sau fiscal care colaborează cu societatea.
FMC va transmite doar date cu caracter personal legate de situaţia unei persoane ca actual sau fost
angajat sau contractant al societăţii. Datele cu caracter personal nu pot fi închiriate, vândute sau concesionate
niciunui terţ în scopuri care nu au legătură cu situaţia persoanei vizate ca actual sau fost angajat sau
contractant.
Prezenta declaraţie de confidenţialitate nu se aplică informaţiilor agregate colectate sau dezvoltate de
FMC cu privire la angajaţi sau contractanţi. Informaţiile agregate pot include statistici, precum numărul de
persoane angajate într-un anumit stat, informaţii demografice sau orice alte informaţii care nu identifică o
anumită persoană.
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Alegerea
Dacă se impune prin lege, FMC le va oferi angajaţilor sau contractanţilor posibilitatea de a alege ca
datele lor cu caracter personal să nu fie colectate, utilizate şi divulgate.
Orice retragere a consimţământului cu privire la colectarea, utilizarea şi divulgarea datelor cu caracter
personal, în cazul în care acest lucru este permis de lege, poate afecta anumite aspecte ale relaţiei dintre
angajator şi angajat sau poate cauza o situaţie în care angajatul sau contractantul să nu mai fie eligibil pentru
anumite beneficii şi servicii furnizate de FMC, în măsura în care datele cu caracter personal afectate de
retragerea consimţământului erau necesare pentru prelucrarea acelor beneficii.
FMC nu intenţionează să utilizeze sau să divulge terţilor niciun fel de informaţii „sensibile” (de
exemplu, informaţii personale cu privire la afecţiuni medicale, rasă sau etnie, opinii politice, convingeri
religioase sau filosofice) referitoare la angajaţi sau contractanţi. Totuşi. angajaţii sau contractanţii au dreptul
de a alege înainte ca informaţiile sensibile să fie utilizate, astfel cum impune legislaţia aplicabilă, dacă aceste
informaţii pot fi divulgate unui terţ care nu este o societate afiliată sau un reprezentant al FMC sau dacă pot fi
utilizate în alt scop decât scopul iniţial de la momentul colectării sau în orice scop acceptat ulterior de angajat
sau contractant.
Securitatea datelor
FMC adoptă măsurile necesare în vederea protecţiei datelor cu caracter personal împotriva pierderii,
utilizării abuzive şi accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Aceste măsuri includ, dar nu
se limitează la: formare şi comunicarea politicilor şi a practicilor corespunzătoare, restricţionarea accesului şi
monitorizarea clădirilor, sistemelor şi fişierelor, măsuri de ordin tehnic, inclusiv firewalluri etc.; parolele
personale şi protecţia autentificării şi cerinţe de autorizare pentru acordarea accesului la datele cu caracter
personal doar acelor persoane care trebuie să le cunoască fie în scopul desfăşurării activităţii proprii, fie în
scopuri comerciale specifice. FMC va stoca datele cu caracter personal atât timp se consideră necesar în mod
rezonabil. Acest termen poate depăşi durata încadrării în muncă sau a relaţiilor contractuale ale unei
persoane.
Transferul ulterior
Înainte de a divulga datele cu caracter personal oricărui terţ, FMC va confirma că terţul respectiv se
obligă să respecte principiile Safe Harbor privind protecţia vieţii private sau, în mod alternativ, va confirma
că terţul convine să ofere cel puţin acelaşi nivel de protecţie a vieţii private prevăzut de principiile Safe
Harbor privind protecţia vieţii private.
Multe dintre serverele care stochează date cu caracter personal sunt păstrate în Statele Unite ale
Americii. De aceea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi exportate, stocate şi prelucrate în
Statele Unite ale Americii. Atunci când devenţi angajat sau contractant, vă exprimaţi în mod liber şi explicit
consimţământul ca FMC să exporte şi să stocheze datele dumneavoastră cu caracter personal în Statele Unite
ale Americii. Înţelegeţi faptul că datele cu caracter personal stocate în Statele Unite pot intra sub incidenţa
cererilor legale ale instanţelor judecătoreşti sau autorităţilor de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii.
Integritatea datelor
FMC prelucrează datele cu caracter personal doar în conformitate cu scopurile pentru care acestea au
fost colectate sau autorizate ulterior de angajat sau contractant. În măsura necesară acestor scopuri, FMC ia
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măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt corecte, complete, actualizate şi
fiabile în raport cu utilizarea prevăzută.
Utilizarea
FMC oferă persoanelor acces în mod rezonabil la datele cu caracter personal pe care acestea le-au
furnizat către FMC. De asemenea, FMC oferă posibilitatea de examinării şi corectării datelor cu caracter
personal, după caz, prin contactarea Centrului de servicii de resurse umane.
Aplicarea
În cazul în care un angajat sau contractant al FMC care îşi desfăşoară activitatea în UE sau Elveţia
depune o plângere cu privire la utilizarea de către FMC a datelor cu caracter personal, FMC va investiga şi va
încerca să soluţioneze orice litigiu. Orice întrebări sau motive de îngrijorare în legătură cu prezenta declaraţie
de confidenţialitate sau în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor sau
contractanţilor trebuie să fie trimise managerului Centrului de servicii de resurse umane utilizând informaţiile
de mai jos:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
În cazul în care litigiul nu poate fi soluţionat, anumite drepturi ale angajatului sau contractantului pot fi
apărate de legislaţia internă a ţării unde acesta îşi desfăşoară activitatea. FMC va participa la procedurile de
soluţionare a litigiilor desfăşurate înaintea autorităţilor de protecţie a datelor.
Modificare
Această declaraţie de confidenţialitate poate fi modificată periodic în conformitate cu prevederile
principiilor Safe Harbor de protecţie a vieţii private. Se va transmite o notificare corespunzătoare cu privire
la orice modificări.



Pentru mai multe informaţii despre programul Safe Harbor şi pentru a vizualiza certificarea acordată
FMC Corporation, vă rugăm să accesaţi http://www.export.gov/safeharbor/
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