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Kurumsal Politika 11 
Küresel Gizlilik ve Veri Koruma  
 
Amaç 
Bu Politikanın amacı Stryker'ın kişisel bilgilerin gizliliğini koruma taahhüdünü ortaya koymaktır. Stryker çalışanlardan, 
hastalardan, sağlık hizmetleri uzmanlarından, müşterilerden ve diğerlerinden yasal iş amaçları için kişisel bilgilerini toplayacak 
ve kullanacaktır.  Bu bilgileri yürürlükteki yasalar doğrultusunda gizli ve güvenli tutmak Stryker'ın politikasıdır. 

Kapsam 
Bu Politika konuma bağlı olmadan Stryker adına çalışan tüm çalışanlar ve yükleniciler için geçerlidir. Bu Politikanın herhangi  
bir hükmü özel bir Stryker iş birimi için geçerli yerel veya bölgesel yasa ile uyuşmazsa, yerel veya bölgesel yasa ile uyum için 
gerektiği ölçüde bir ek bu Politikaya eklenir. Yerel veya bölgesel ekin uygulanmadığı bir yerde, bu Politikanın tüm hükümleri 
etkin kalacaktır.  

Bu Politika tüm kişisel bilgiler için geçerlidir. Kişisel bilgiler bir bireyi tanımlamak için kendi başına veya diğer bilgilerle 
kullanılabilen her türlü bilgidir.  

Temel politikalar 
Stryker kişisel bilgilerin kullanımını düzenleyen tüm yasalarla uyum sağlayacak ve koruyacaktır. Kişisel bilgilerin korunması  
ve kullanımı için geçerli olan tüm yasalara ek olarak Stryker aşağıda ortaya konan standartları taahhüt eder. 
 
1. Toplama ve işlemenin yasal amacı: Stryker kişisel bilgileri sadece yasal iş amaçları için ve yürürlükteki yasalarla uyumlu 

olarak toplayacak ve kullanacaktır.  

2. Kullanıma ilişkin toplama bildirimi:  Stryker ile etkileşime giren ve kişisel bilgilerini ifşa eden kişilerin Stryker'ın onların 
kişisel bilgilerini nasıl kullanacağını anladığı kabul edilir. 

3. Erişim: Stryker olası ve uygulanabilir olan yerlerde onların kişisel bilgilerine kişisel erişimlerini sağlayacak ve inceleme  
ve güncelleme veya bilgilerini düzeltme olanağı verecektir. 

4. Tam, doğru ve güncel: Stryker kişisel bilgilerin tam, doğru ve güncel olması için makul çaba gösterir.   

5. Güvenlik ve gizlilik: Stryker kişisel bilgileri yetkisiz kişilerin kullanımına ve ifşa etmesine karşı korumayı taahhüt eder. 
Stryker kişisel bilgileri sadece yasal iş ihtiyaçları olan kurum içi kişilerle paylaşacaktır.  Stryker kişisel bilgilerin gizliliğini  
ve güvenliğini korumak için uygun idari, teknik ve fiziksel koruma sağlamak üzere çaba gösterecektir.  

6. Üçüncü taraflarca işlenme: Stryker üçüncü taraflarla çalışabilir ve/veya Stryker'ın işini desteklemek için üçüncü taraf 
sistemlerini kullanabilir ve Stryker adına hizmetler sağlayabilir.  Stryker, Stryker adına kişisel bilgileri kullanan veya işleyen 
tüm üçüncü taraflardan kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumasını talep eder. Üçüncü taraflar kişisel bilgileri 
Stryker'ın talimatları doğrultusunda ve başka amaçlar olmadan işlemek zorundadırlar.  

7. Sınır ötesi paylaşım: Stryker kişisel bilgileri şirketimizin iştirakleri ve bağlı kuruluşları arasında, bilgi ihtiyacı için meşru  
iş gereksinimi ile paylaşabilir. Kişisel bilgiler sınır ötesi ile paylaşıldığında, Stryker sınır ötesi paylaşım ile ilgili olarak 
yürürlükteki yasalarla uyum içinde olacaktır.   

Sorumluluklar  
Kişisel bilgilerin gizliliğini korumak tüm Stryker çalışanlarının ve yüklenicilerinin sorumluluğundadır. Stryker bölümleri ve 
işlevleri ile ortaklık halinde, Küresel Gizlilik Programı, bu Politikaya uyumu sağlamak için gerekli olan herhangi bir ek standardı 
hazırlayacaktır. 

Uyum   
Stryker tüm çalışanlarından ve yüklenicilerinden bu Politikaya uyum sağlamalarını talep eder. Bu Politika veya ilgili prosedürler 
hakkında sorunuz varsa veya kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması hakkında endişeleriniz mevcutsa, lütfen Stryker'ın yerel 
İnsan Kaynakları temsilcisi, uyumluluk yetkilisi, hukuk müşaviri veya Etik Yardım masası ile iletişime geçin. Stryker bu raporları 
yasaların izin verdiği ölçüde gizli tutacaktır. 
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