Diretrizes do Grupo Fiat para o Sigilo de Dados Pessoais

Dentre os valores que o Grupo Fiat defende, cabe destaque para a
confidencialidade e o direito à proteção de dados pessoais, nos termos da
legislação vigente.
Com o objetivo de atingir esta meta:











As empresas do Grupo processarão os dados pessoais relativos aos
funcionários, fornecedores, prestadores de serviço, clientes e quaisquer
outras pessoas com as quais mantenham relacionamento de qualquer
natureza, em conformidade com a legislação vigente nos países em que o
Grupo opera e criarão um ambiente protegido de modo a possibilitar,
quando necessário, a transferência de dados pessoais entre empresas
operando nos diversos países, na medida permitida e em cumprimento das
normas de segurança determinadas pela legislação pertinente;
Os dados pessoais serão processados para fins legítimos e associados aos
objetos sociais (inclusive atividades relativas à seleção de funcionários ou
ações de marketing), em atendimento aos princípios de relevância,
pertinência e empregando métodos de processamento que sejam
adequados à consecução de tais objetivos;
O processamento de dados pessoais será executado em atendimento aos
processos e procedimentos fornecidos pelo sistema de proteção de dados
corporativos do Grupo, em cujos termos todos os dados serão classificados
para definição e aplicação de todas as medidas de segurança que
necessárias;
O processamento de dados sensíveis (inclusive dados que permitiriam
revelar opiniões políticas, orientação sexual, origem étnica, condições de
saúde, etc.) e de dados judiciais será efetuado somente quando
estritamente necessário em função dos objetivos sociais do Grupo e sempre
em conformidade e dentro dos limites definidos pela legislação pertinente,
e, quando necessário, mediante o consentimento do interessado;
Cada interessado será informado acerca da finalidade de cada
processamento de seus dados pessoais;
O Grupo Fiat respeitará os direitos de cada pessoa interessada, que
abrangem o direito a acessar seus próprios dados pessoais, a assegurar sua
atualização, a retificar ou agregar dados, a cancelar dados quando previsto
na legislação pertinente, etc.;
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Sempre que exigido pela legislação pertinente, os dados pessoais poderão
ser divulgados a terceiros, conforme necessário, em função das finalidades
do processamento e sujeito ao consentimento do interessado.

Sem prejuízo da responsabilidade jurídica da empresa do Grupo relativamente
às suas próprias operações de processamento de dados pessoais, o Grupo Fiat
constituirá equipes e comissões intergrupos com o objetivo de assegurar às
empresas do Grupo atualizações a respeito da legislação e da jurisprudência
referente ao sigilo de dados pessoais.
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