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Princípio de Privacidade de Dados
Declaração de Princípio:
A 3M se compromete a cumprir todas as leis aplicáveis de privacidade e proteção de dados, onde quer que faça
negócios. A 3M respeita a privacidade de seus funcionários. Qualquer informação pessoal que a 3M coletar, seja
sobre funcionários ou terceiros, será tratada com cuidado, protegida, e utilizada de forma correta e dentro da lei.
Finalidade:
Este Princípio ajuda a garantir que a 3M cumpra todas as leis mundiais de privacidade e proteção de dados. Este
compromisso reflete o valor que a 3M atribui para a conquista e manutenção da confiança de seus funcionários,
clientes, parceiros de negócios e demais indivíduos ou entidades que compartilham suas informações pessoais
com a empresa.
Este Princípio se aplica mundialmente a todos os funcionários e pode ser aplicado a todos aqueles que atuam em
nome da 3M. Consulte os Princípios de Conformidade para obter informações sobre quando um terceiro pode estar
coberto pelos Princípios do Código de Conduta.
Outras Orientações:
• As leis de privacidade de dados variam conforme o país e pode ser complexas. Os funcionários devem
consultar o Departamento Jurídico de suas unidades de negócio sempre que não tiverem certeza sobre os
requisitos legais envolvidos.
• Antes de se envolver em qualquer das atividades listadas aqui, os funcionários devem consultar o
Departamento Jurídico de suas unidades de negócio e especialistas em privacidade de dados em Assuntos
Jurídicos da 3M para ter certeza de que suas atividades são permitidas pelas leis aplicáveis e pelas políticas da
3M:
• Coletar, usar ou divulgar informações pessoais sem o conhecimento e consentimento da pessoa cujos dados
pessoais estão sendo manipulados.
• Divulgar a terceiros informações pessoais sobre funcionários, clientes e parceiros de negócios da 3M.
• Transferir informações pessoais de um país para outro, mesmo que seja entre filiais da 3M.
• Usando cookies, software de monitoramento e tornando os dados mais anônimo.
• A 3M segue as seguintes diretrizes na medida exigida pelas leis aplicáveis:
Limitações na coleta, uso e divulgação de informações pessoais.
• Aviso – A 3M fornecerá um aviso oportuno e adequado aos indivíduos sobre suas práticas de coleta de
dados.
• Consentimento – A 3M somente irá coletar, usar, divulgar e transferir informações pessoais mediante o
consentimento do titular, que pode ser expresso ou implícito, dependendo do nível de confidencialidade das
informações pessoais em questão, das expectativas razoáveis do indivíduo e das exigências legais cabíveis.
• Limitação de finalidade - A 3M irá coletar informações pessoais somente para fins específicos e limitados. As
informações que a 3M coleta deverão ser relevantes, adequadas e não excessivas em relação à finalidade
para a qual foram coletadas. A 3M não processará informações pessoais de modo incompatível com a
finalidade
• Marketing direto - A 3M não usará informações pessoais para fins de marketing direto, sem dar ao indivíduo
uma oportunidade de "não autorizar" tal uso.
• Transferências a terceiros e outros países - A 3M deverá tomar as medidas adequadas, mediante contrato
ou de outra forma, para fornecer proteção adequada aos dados pessoais que são divulgados a terceiros ou
transferidos para outro país, incluindo transferências dentro da própria 3M.
Gestão de informações pessoais.
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• Qualidade - A 3M irá tomar medidas comercialmente razoáveis para garantir que as informações pessoais
sejam confiáveis para seu uso pretendido, precisas, completas e, quando necessário, que sejam mantidas
atualizadas.
• Acesso - A 3M irá manter procedimentos para fornecer aos indivíduos acesso razoável às suas informações
pessoais e, quando for o caso, a capacidade de corrigir ou apagar as informações imprecisas ou
incompletas.
• Segurança - A 3M irá tomar medidas comercialmente razoáveis para proteger as informações pessoais
contra perda, mau uso, divulgação ou acesso não autorizados, alteração e destruição.
• Retenção - A 3M não manterá as informações pessoais por mais tempo do que o necessário ou permitido
por lei.
Responsabilidade e fiscalização.
• Responsabilidade - A 3M irá designar indivíduos dentro da empresa para serem responsáveis pelo
cumprimento das leis e das políticas da 3M relacionadas.
• Fiscalização - A 3M irá fornecer controles internos para verificar a conformidade com as leis e as políticas e
procedimentos da 3M relacionados.
• Processo de queixa - A 3M irá fornecer um processo justo para investigar e resolver queixas e comunicar
este processo aos indivíduos.
Sanções:
A violação da lei e do código de conduta da 3M resultará em ação disciplinar, podendo chegar até a demissão dos
envolvidos.
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