Yhtiön menettelytapa 11
Työntekijöiden tietosuojaperiaatteet
Tarkoitus
Määritellä periaatteet, joiden ohjaamina suojaamme työsuhteen aikana kootun henkilökohtaisen tiedon luottamuksellisuutta.

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.
Me Strykerillä uskomme vahvasti, että on tärkeää suojata työsuhteen aikana kootun henkilökohtaisen tiedon yksityisyyttä.
Pidämme myös arvossa työntekijöiden Strykeriä kohtaan osoittamaa luottamusta itseään koskevien tietojen vastuullisesta
hallinnoinnista. Olemme siksi omaksuneet nämä yksityisyysperiaatteet ohjaamaan käytäntöämme, sen tarkkuutta ja
turvallisuutta henkilökohtasen tiedon kokoamisessa, käytössä, julkaisussa ja säilytyksessä mahdollisesti tulevista, nykyisistä
ja entisistä työntekijöistämme.
Työntekijöillämme on merkittävä rooli kyseisten tietojen suojauksessa heidän noudattaessaan näitä periaatteita. Odotamme
työntekijöidemme myös edesauttavan itseään koskevan ja säilyttämämme henkilökohtaisen tiedon säilymistä tarkkana ja
ajantasaisena.
Seuraamalla näitä periaatteita sitoudumme noudattamaan soveltuvia, henkilökohtaisen tiedon yksityisyyttä suojaavia lakeja
ja asetuksia niissä maissa, joissa toimimme. Lisäksi liikeyrityksemme eri puolilla maailmaa saattavat perustaa ja noudattaa
erillisen menettelytavan sopeutuakseen paikalliseen lainsäädäntöön. Tällaisten paikallisten menettelytapojen on kuitenkin
oltava tiedon reilun käsittelytavan (Fair Information Practices) mukaisia eli noudattaa maailmassa laajalti hyväksyttyjä
standardeja, jotka muodostavat pohjan näille periaatteille.

Olennaiset menettelytavat
1.

Me kokoamme, käytämme ja säilytämme vain asianmukaista ja välttämätöntä tietoa: Rajaamme
työntekijöitämme koskevan henkilökohtaisen tiedon kokoamisen, käyttämisen ja säilyttämisen vain asianmukaiseen ja
välttämättömään hallinnoidaksemme työntekijöiden etuusjärjestelyjä, työntekoa ja palveluja, saavuttaaksemme
oikeutettuja liiketavoitteita ja täyttääksemme mitkä tahansa lainsäädännölliset vaatimukset. Säilytämme tietoa
ainoastaan niin kauan kuin tarvitsemme niitä tai niin kauan kuin laki tai asetus edellyttää.

2.

Kerromme työntekijöillemme, minkälaista henkilökohtaista tietoa kokoamme heistä ja mihin tarkoituksiin
sitä käytämme.Kerromme työnhakijoille ja uusille työntekijöille, minkälaista henkilökohtaista tietoa me heistä
kokoamme, mistä tiedot ovat peräisin, kenelle niitä luovutamme ja mitkä ovat ne työntekijöihin ja oikeutettuihin
liiketavoitteisiin liittyvät tarkoitukset, joita varten kokoamme, käytämme ja säilytämme kyseistä tietoa.

3.

Hankimme työntekijän suostumuksen henkilökohtaisen tiedon kokoamista, käyttämistä ja paljastamista
varten tilanteissa, joissa työntekijällä on laillinen oikeus kieltäytyä luovuttamasta henkilökohtaista
tietoaan: Monissa tapauksissa henkilökohtaisen tiedon antaminen on välttämätöntä työsuhteen tai lain
noudattamiseksi, eikä suostumusta tarvita tällaisten tietojen kokoamista ja käyttöä varten. Jos työntekijän suostumus
kuitenkin tarvitaan, kuten esimerkiksi henkilökohtaisen tiedon kokoamiseksi ja siirtämiseksi, jotta voitaisiin tarjota
joitakin tiettyjä etuja työntekijälle, hankimme suostumuksen työntekijältä.

4.

Pidämme työntekijöitämme koskevat tiedot täydellisinä, täsmällisinä ja ajantasaisina: Pyrimme kohtuullisin
ponnistuksin varmistamaan, että työntekijöistä kokoamamme ja käyttämämme tieto on täydellistä, täsmällistä ja
ajankohtaista. Varmistamme kohtuullisin toimin, että henkilökohtaista tietoa toimittavat kolmannet tahot täyttävät
korkeat laatuvaatimukset. Kaikki työntekijät ovat osaltaan velvollisia auttamaan meitä pitämään tietynlaisen tiedon
heistä täydellisenä, täsmällisenä ja ajantasaisena.

5.

Me kerromme työntekijöillemme, kuinka he voivat päästä säilyttämiimme henkilökohtaisiin tietoihin
heistä: Työntekijät voivat päästä eräisiin tiettyihin hallussamme oleviin henkilökohtaisiin tietoihin paikallisen
henkilöstöosaston edustajansa kautta.
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6.

Turvaamme henkilökohtaisen tiedon yksityisyyden: Ryhdymme kohtuullisiin toimiin rajataksemme työntekijöille
kuuluvan henkilökohtaisen tiedon käytön niihin, joilla on oikeutettu tarve kyseiseen tietoon suorittaessaan
työvelvollisuuksiaan. Näemme merkittävästi vaivaa varmistaaksemme sopivat hallinnolliset, tekniset ja fyysiset keinot
suojataksemme henkilökohtaisen tiedon luottamuksellisuutta ja turvallisuutta.

7.

Paljastamme työntekijöiden henkilökohtaista tietoja Strykerin ulkopuolella ainoastaan oikeutetuissa
liiketoiminnan tarkoituksissa: Paljastamme henkilökohtaista tietoa työntekijöistämme muille yhtiöille Strykerin
ulkopuolella ainoastaan oikeutetuissa liiketoiminnan tarkoituksissa lain tai oikeudellisen prosessin vaatiessa tai
suojellaksemme Strykerin työntekijöiden etuja.

8.

Palveluja tarjoamaan palkattuja organisaatioita vaaditaan pitämään Strykerin työntekijöiden
henkilökohtainen tieto luottamuksellisena ja turvassa: Palkkaamme usein muita yrityksiä tarjoamaan palveluja
puolestamme, kuten esimerkiksi hallinnoimaan sairausvakuutuksen korvaushakemuksia tai hallinnoimaan
palkanmaksua. Vaadimme tällaisilta yrityksiltä, etteivät ne käytä Strykeriltä saatua henkilökohtaista tietoa millään
muulla tavalla kuin on toimeksiannossa määritelty ja että ne turvaavat henkilökohtaisen tiedon suojan.

9.

Pidämme itseämme vastuullisina näiden ykstyisyysperiaatteiden ja soveltuvan työntekijöiden
henkilökohtaisten tietojen yksityisyyttä suojaavan lain noudattamisesta: Kaikkia työntekijöitä, jotka
käsittelevät muiden työntekijöiden henkilökohtaista tietoa, vaaditaan noudattamaan näitä periaatteita ja soveltuvia
lakeja, jotka suojaavat työntekijöiden henkilökohtaisen tiedon yksityisyyttä. Jos työntekijä rikkoo näitä periaatteita tai
soveltuvia lakeja, häneen alistetaan kurinpidollisia toimia, mukaan lukien jopa työsuhteen irtisanominen. Tarjoamme
tietoisuutta edistäviä ohjelmia ja koulutusta valistaaksemme työntekijöitä näiden yksityisyysperiaatteiden ja soveltuvien
lakien merkityksestä ja vaatimuksista. Työntekijöiden odotetaan raportoivan tiedossaan olevista rikkomuksista
esimiehelleen, henkilöstöosaston edustajalle, sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle tai Strykerin Ethics
Hoitoineen. Pidämme näitä ilmoituksia mahdollisimman luottamuksellisina. Toimitamme myös sisäisiä arvioita
oikeuskäytännöstämme, ja palkkaamme ajoittain ulkopuolisen asiantuntija tarkastamaan näiden
yksityisyysperiaatteiden, soveltuvien lakien ja erityisten näitä periaatteita tukevien menettelytapojen ja menettelyjen
noudattamista.

10. Kysymykset: Jos sinulla on kysyttävää näistä ryhmänluontiperiaatteista tai näihin periaatteisiin liittyvistä
menettelyistä, tai jos haluat tehdä henkilökohtaisen tiedon yksityisyyttä koskevan valituksen, ota yhteyttä paikallisen
henkilöstöosaston edustajaan, sääntöjenmukaisuudesta vastaavaan johtajaan tai lakiosastoomme.
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