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A GE coleta e processa informações pessoais no curso de suas operações globais. Por exemplo, a GE pode 

processar informações pessoais no contexto de sua relação de trabalho com a GE. A GE também pode 

processar informações pessoais em nome de um cliente. A proteção de informações pessoais da GE é 

fundamental para a confiança que as pessoas depositam na GE e para a compliance da GE com as leis e 

regulamentos em todo o mundo. Os funcionários da GE podem interagir com as informações pessoais em 

suas funções e devem saber fazê-lo em conformidade. 

O que saber 

• A GE respeita os direitos de privacidade individual. A GE está comprometida em coletar, 

manipular e proteger as informações pessoais com responsabilidade. Fazemos isso de acordo com as 

leis de privacidade aplicáveis e com o Compromisso da GE com a proteção de informações pessoais 

(Regras corporativas vinculativas da GE). 

• A GE processa as informações pessoais de forma legal, justa e transparente, e prevê direitos 

individuais, consistentes com as leis aplicáveis.  

• A GE limita o processamento de informações pessoais ao mínimo necessário para atender a seus 

objetivos comerciais legítimos específicos. 

• A GE pode transferir informações pessoais globalmente, de acordo com as leis aplicáveis. 

• A GE protege suas informações de emprego, inclusive nas medidas de saúde e segurança no local 

de trabalho implementadas para atender à COVID-19, de acordo com os Padrões de proteção de 

dados de emprego da GE. 

Como colaborar 

• Limitar informações pessoais acessadas e processadas apenas ao necessário para fins 

comerciais legítimos específicos. Exemplos de fins comerciais legítimos podem incluir a execução de 

processos de negócios, gerenciamento de recursos humanos ou segurança e proteção. 

• Manter as informações pessoais apenas pelo tempo necessário. Seguir as programações de 

retenção aplicáveis e os procedimentos de exclusão segura fornecidos por seu negócio e/ou função. 

• Proteger informações pessoais e impedir seu acesso não autorizado e perda acidental, cumprindo 

a Política de segurança cibernética da GE e o Uso aceitável dos recursos de informação da GE. 

• Aplicar uma abordagem de privacidade desde a concepção ao implementar ou modificar 

processos que lidam com informações pessoais. A privacidade deve ser considerada no início do 

projeto de qualquer sistema, aplicativo, processo ou produto.  

• Proteger as informações pessoais processadas pelos fornecedores implementando contratos 
apropriados, avaliações de segurança, privacidade desde a concepção e transmissão segura com 
esses fornecedores.  
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Obter Ajuda 

• Relatar quaisquer riscos ou incidentes conhecidos ou suspeitos envolvendo informações 

pessoais imediatamente em security.ge.com, ou ao seu gerente ou o líder de privacidade do seu 

negócio ou por meio dos Canais de Open Reporting (Reporte Aberto).  

• Consultar o líder de privacidade do seu negócio sobre perguntas ou preocupações. 

Penalidades por violação 

Os funcionários que violarem as políticas de o espírito e o texto da GE estarão sujeitos a ações disciplinares, 

inclusive demissão, se permitido pela lei aplicável. Além disso, os funcionários da empresa poderão estar 

sujeitos às penas criminais (multas ou prisão) ou sanções cíveis (indenizações por danos ou multas), se as leis 

forem violadas. A GE também pode perder privilégios de contratação governamental e privilégios de 

exportação. A GE também pode ser restringida ou proibida no processamento de informações da maneira 

necessária para realizar operações de negócios normais. 

Definições 

• Informação pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa identificável direta ou 

indiretamente; exemplos incluem nome, SSO da GE, informações de contato de negócios, endereço 

residencial, identificador nacional e informações sobre pagamentos e benefícios. 

• Privacidade desde a concepção é o processo no qual a compliance com a privacidade é levada em 

consideração desde o início de um projeto de sistema, aplicativo, processo ou produto, até seu 

desenvolvimento e implantação finais. Uma abordagem de privacidade desde a concepção pode 

considerar fatores como os tipos, propósitos e proteção das informações pessoais a serem 

processadas.  
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