Yhtiön menettelytapa 7
Elektroniset ja muut liiketoimintajärjestelmät
Tarkoitus
Julkituoda Strykerin elektronisten ja muiden liiketoiminnan järjestelmien käyttöä koskevat periaatteet, mukaan lukien mutta
rajoittumatta: kannettavat tietokoneet, pöytätietokoneet, kämmentietokoneet, sähköposti, ääniposti, puhelin, valokuvat
(digitaaliset ja muut), henkilökohtaiset digitaalilaitteet, videotallentimet, internetiin pääsy langattomiin ja etäjärjestelmiin
pääsy, audio-, video- ja verkkoneuvottelut, faksit, elektroniset kirjanpitojärjestelmät ja niihin liittyvät pyyhkäisylaitteet ja
muut Strykerin työntekijöille tarjotut elektroniset tai liiketoiminnan välineet ja palvelut (viitattu tässä asiakirjassa
nimityksellä "elektroniset ja muut liiketoiminnan järjestelmät").

Laajuus
Menettelytapa pätee kaikkiin Strykerin työntekijöihin ja Strykerin sijaintipaikkoihin soveltuvan lain laajuudessa. Mikäli jokin
tämän menettelytavan kohta ei noudata johonkin Strykerin liiketoimintayksikköön soveltuvaa paikallista lainsäädäntöä,
kyseinen liiketoimintayksikkö voi lisätä menettelytapaan liitteen noudattaakseen paikallista lakia, edellyttäen että liite
noudattaa mahdollisimman laajasti tämän menettelytavan sisältämiä periaatteita. Kaikki ne tämän menettelytavan kohdat,
jotka noudattavat paikallista lakia, jäävät voimaan.

Olennaiset menettelytavat
1.

Elektroniset ja muut liiketoiminnan järjestelmät ovat yhtiön omaisuutta: Stryker pitää yllä erilaisia elektronisia
ja muita liiketoiminnassa käytettäviä järjestelmiä. Yhtiö tarjoaa kyseisiä järjestelmiä työntekijöiden käytettäviksi
auttaakseen heitä hoitamaan yhtiön liiketoimintaa. Kaikki tällaiset järjestelmät ja kaikki asiakirjat, tiedostot,
varmuuskopiot, tiedotteet, kuvat ja tallenteet, jotka on laadittu tai varastoitu tai joita on käsitelty näillä järjestelmillä,
ovat Strykerin omaisuutta, ja niitä on käytettävä asianmukaisesti ja suojeltava tahattomalta paljastumiselta ja
valtuuttamattomalta pääsyltä.

2.

Yhtiön käyttöoikeudet: Stryker pidättää oikeuden siepata, avata, valvoa, tarkastella, kopioida, muokata ja poistaa
elektronisista ja muista liiketoiminnan järjestelmistään mitä tahansa Strykerin työntekijät tuottamaa tai säilyttämää
materiaalia, milloin tahansa ja mistä tahansa yhtiön sopivana pitämästä syystä, ilmoittaen tai jättäen ilmoittamatta
työntekijälle. Syy tähän saattaa sisältää kuitenkaan rajoittumatta: yhtiön liiketoiminnan hoitaminen, työntekijöiden
tarjoamien palvelujen laadun tarkkailu, yhtiön menettelytapojen noudattamisen varmistaminen, työntekijöiden
henkilökohtaisten tietojen turvallisuuden takaaminen ja sopimatonta tai laitonta käyttäytymistä koskevien väitteiden
tutkiminen. Tämän säännös sisältää seuraavan materiaalin kuitenkaan rajoittumatta: sähköposti, ääniposti, valokuvat,
puhelinkeskustelut, videotallenteet, sähköiset tiedostot ja asiakirjat.

3.

Työntekijöiden sähköpostia, äänipostia ja sähköisiä tiedostoja koskevat käyttöoikeudet: Työntekijän ei pidä
avata tai yrittää avata jonkun toisen työntekijän sähköistä viestintäjärjestelmää, ääniviestejä, muita viestejä tai
tietokoneella olevia tiedostoja ilman tämän toisen työntekijän tai hänen esimiehensä lupaa. Työntekijän ei pidä kertoa
salasanaansa eikä sisäänkirjautumistietojaan muille, jollei se selvästi noudata paikallisen tietotekniikan osaston kirjallisia
menettelytapoja, eikä työntekijän pidä säilyttää tietojaan suojaamatta, sallien valtuuttamattoman henkilön pääsyn.
Työntekijän ei pidä yrittää päästä käsiksi, käyttää eikä turmella mitään yhtiön järjestelmässä säilytettävää
luottamuksellista tai henkilökohtaista ellei hänellä ole liiketoimintaan perustuvaa lupaa siihen.

4.

Äänipostin ja tallennettujen keskustelujen paljastaminen: Työntekijöitä kielletään paljastamasta yhtiön
puhelinverkolla, äänipostilla, elektronisella tai muulla liiketoiminnan järjestelmällä tallennettujen keskustelujen sisältöä
ilman yhtiön nimenomaista lupaa siihen.

5.

Luottamuksellisen ja julkistamattoman tiedon suojaaminen: Elektronisia ja muita liiketoiminnan järjestelmiä
käyttävien työntekijöiden on asianmukaisesti suojattava arkaluontoista, työntekijöiden henkilökohtaista tietoa sekä joko
Strykerille kuuluvaa tai Strykerin hallussaan pitämää luottamuksellista ja julkistamatonta tietoa valtuuttamattomalta
käytöltä, paljastuksilta, tuhoutumiselta, katoamiselta tai muutoksilta.
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6.

Elektronisten ja muiden liiketoiminnan järjestelmien väärinkäyttö: Minkä tahansa työntekijän esimiehen tai
jaoston esittämän vaatimuksen lisäksi työntekijöitä kielletään käyttämästä Strykerin elektronisia ja muita liiketoiminnan
järjestelmiä seuraavilla tavoilla:
•
lähettää loukkaavia, kiusaavia, siveettömiä, halventavia tai uhkailevia viestejä
•
ladata, jakaa, katsella, julkistaa, valokuvata, tulostaa tai lähettää pornografista, siveetöntä tai seksuaaliseen,
etniseen, uskonnolliseen, rodulliseen tai muuhun häirintään liittyvää tai muutoin loukkaavaa tai sopimatonta
materiaalia
•
asentaa, ladata, jakaa tai lähettää internetistä tai muusta lähteestä saatuja ohjelmia, tiedostoja tai ohjelmistoja,
mukaan lukien, mutta rajoittumatta: ketjukirjeet, pelit, tietokonevirukset ja -madot, ilman vastaavan
tietotekniikkaosaston lupaa
•
asentaa, ladata, jakaa, valokuvata tai lähettää materiaalia, joka saattaa rikkoa tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai
patenttilakeja
•
kytkeä kotitietokone tai muu oma tietokone yhtiön tietokoneverkkoon tai suorittaa yhtiön liiketoimia
kotitietokoneelta tai muulta henkilökohtaiselta tietokoneelta tai muusta kuin Strykerin sähköpostijärjestelmästä
ilman vastaavan tietotekniikkaosaston ja työntekijän esimiehen lupaa
•
yrittää lahjoa tai auttaa muita lahjomaan ulkopuolisia organisaatioita
•
harjoittaa kaupallista tai voittoa tuottavaa toimintaa, joka ei liity Strykerin liiketoimintaan
•
lähettää millä tahansa välineellä yhtiön ulkopuolelle sellaisia mainoksia, internet-kotisivuja, sähköisten
ilmoitustaulujen ilmoituksia, sähköpostiviestejä, valokuvia, ääniviestejä tai muita julkisia esityksiä tai tiedotteita,
jotka voisivat haitata yhtiön tai sen liikekumppanien mainetta
•
osallistua hyväntekeväisyyshankkeisiin, ilman Strykerin valtuutusta tai sponsorointia
•
siirtää työntekijöiden henkilökohtaista tietoa tai julkistamatonta omistajuutta koskevaa ja/tai luottamuksellista
tietoa Strykerista tai yrityksestä, joka harjoittaa liiketoimintaa Strykerin kanssa, ilman Strykerin valtuutusta
etukäteen
•
solmia sopimuksia Strykerin puolesta iilman Strykerin valtuutusta etukäteen
•
käyttää niitä kohtuuttomasti henkilökohtaiseen tai muuhun tarkoitukseen, joka häiritsee työntekijän tai muiden
työntekijöiden työskentelyä tai vaikuttaa siihen
•
käyttää niitä laittomiin tarkoituksiin tai Strykerin toimintaohjeen tai muiden yhtiön menettelytapojen vastaisesti.

7.

Valokuvat ja tallenteet
7.1. Työntekijöitä kielletään ottamasta valokuvia ja video- tai muita tallenteita Strykerin omaisuudesta ja paikoista,
joissa yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa, käyttämällä muita kuin yhtiön ylläpitämiä tai omistamia elektronisia ja
muita liiketoiminnan järjestelmiä ja ilman yhtiön nimenomaista suostumusta. Tämä kielto koskee mm. seuraavaa
toimintaa:
•
digitaalisten tai muunlaisten valokuvien ottaminen yhtiön omaisuudesta henkilökohtaisilla kameroilla,
matkapuhelimilla tai muilla laitteilla
•
keskustelujen nauhoittaminen tallennuslaitteilla, kuten kasettinauhureilla tai matkapuhelimilla, tai muilla
laitteilla
•
videointi videokameroilla, matkapuhelimilla tai muilla laitteilla.

8.

9.

7.2. Yhtiö pidättää oikeuden tarkastaa, katsella, kuunnella ja saada työntekijöiltään kaikki valokuvat, videot ja muut
tallenteet, jotka työntekijät ovat ottaneet yhtiön omistamalla alueella tai paikassa, jossa yhtiö harjoittaa
liiketoimintaa, tai jos yhtiö epäilee perustellusti, että valokuvat, videot tai muut tallenteet sisältävät Strykeria tai
tämän kanssa kauppaa käyvää yritystä koskevaa luottamuksellista tai omistajuuteen liittyvää tietoa.
Kysymykset Strykerin elektronisia ja muita liiketoiminnan järjestelmiä koskevasta menettelytavasta: Tätä
menettelytapaa koskevat kysymykset on osoitettava pääjohtajalle, henkilöstöpäällikölle tai vastaavan osaston, alaosaston
tai toimintayksikön tietotekniikkajohtajalle, Strykerin lakiasiainjohtajalle tai Strykerin henkilöstöosaston varapäällikölle.
Yhtiön menettelytapojen rikkominen: Työntekijöiden on ilmoitettava kaikista tämän menettelytavan vastaisista
rikkomuksista pääjohtajalle, henkilöstöpäällikölle tai osaston, alaosaston tai toimintayksikön tietotekniikkajohtajalle,
Strykerin lakiasiainjohtajalle tai Strykerin henkilöstöosaston varajohtajalle. Menettelytavan rikkominen johtaa
kurinpidollisiin toimiin, mukaan lukien jopa erottaminen.
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