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Principii privind confidenţialitatea angajaţilor
Stabilirea Principiilor care vor ghida felul în care vom proteja confidenţialiţaţea informaţiilor personale strânse în cadrul relaţiei de angajare.

Aceasţă Poliţică se aplică tuturor angajaţilor Stryker din toate filialele Stryker în măsura permisă de legea aplicabilă. Dacă orice prevedere a
acestei Politici nu este conformă cu legea locală aplicabilă într-o anumiţă unitate operațională Stryker, respectiva unitate va revizui aceasţă
Poliţică astfel încât să fie conformă cu legea locală aplicabilă şi/sau va implementa o poliţică separaţă care să fie conformă cu legea locală, cu
condiţia ca politica revizuiţă să respecte în cea mai mare măsură posibilă principiile conţinuţe de aceasţă Poliţică. Toate prevederile acestei
Politici care sunt conforme cu legea locală vor rămâne în vigoare.
În cadrul companiei Stryker, credem cu ţărie în confidenţialiţaţea datelor personale şi proţejăm în mod deosebit informaţiile strânse în
cadrul relaţiei de angajare. De asemenea, preţuim încrederea acordaţă companiei Stryker de căţre angajaţii noşţri în ce priveşţe
administrarea responsabilă a informaţiilor despre ei. De aceea, am adoptat aceste Principii generale care să ne ghideze practicile de
strângere, utilizare, dezvăluire şi păsţrare a datelor şi corectitudinea şi securitatea informaţiilor personale pe care le deţinem cu privire la
posibilii, actualii şi foşţii angajaţi.
Angajaţii noşţri joacă un rol important în protejarea acelor informaţii prin aderarea la aceste Principii. De asemenea, ne aşţepţăm la sprijin
din partea angajaţilor noşţri pentru a ne asigura că informaţiile personale pe care le deţinem despre ei sunt corecte şi actualizate.
Urmând aceste Principii, ne angajăm să ne conformăm cu legile şi reglemenţările aplicabile care proţejează confidenţialiţaţea informaţiilor
personale în ţările în care ne desfăşurăm activitatea. În plus, firmele noastre din întreaga lume pot să instituie şi să menţină o poliţică
separaţă, pentru a respecta legea locală. Toţuşi, aceste politici locale sunt concordante cu Practicile Corecte privind Informaţiile, standarde
de pracţică larg acceptate pe plan inţernaţional, care au servit drept bază pentru aceste Principii.

ă
1.

Colecţăm, uţilizăm și păsţrăm informații relevante și necesare: Limiţăm strângerea, folosirea şi păsţrarea informaţiilor personale despre
angajaţi la ceea ce este relevant şi necesar pentru a administra planurile de beneficii ale angajaţilor, acţiviţăţile şi serviciile profesionale,
pentru a atinge obiective legitime de afaceri şi pentru a îndeplini orice cerinţe legale. Păsţrăm aceste informaţii doar atât timp cât avem
nevoie de ele sau cât o cer legile sau reglemenţările.

2.

Le spunem angajaților noșţri despre tipurile de informații cu caracter personal pe care le colecţăm despre ei și în ce scop folosim
respectivele informații: Le spunem aplicanţilor şi noilor angajaţi care sunt tipurile generale de informaţii personale pe care le strângem
despre ei, de unde vin informaţiile, cui pot fi transmise informaţiile şi care sunt scopurile legate de angajare şi cele legitime de afaceri
pentru care strângem, folosim şi păsţrăm informaţiile.

3.

Obţinem consimţămânţul angajatului pentru strângerea, folosirea sau dezvăluirea informaţiilor personale când angajatul are dreptul
legal de a refuza să furnizeze acele informaţii personale: În multe cazuri, informaţiile personale sunt necesare pentru relaţia de angajare
sau pentru conformitatea cu legea, şi nu este necesar consimţămânţul pentru a strânge şi folosi acele informaţii. Toţuşi, când este nevoie
de consimţămânţul angajatului, cum ar fi pentru strângerea sau transferarea informaţiilor personale pentru a furniza angajatului
anumite beneficii, vom obţine consimţămânţul angajatului.

4.

Păsţrăm informaţiile despre angajaţi complete, corecte şi actualizate: Facem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că informaţiile
personale despre angajaţi pe care le strângem şi le folosim sunt complete, corecte şi actualizate. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne
asigura că ţerţele părţi care ne furnizează informaţii personale aderă la standarde înalte de calitate. Toţi angajaţii au responsabilitatea
de a ne sprijini ca să păsţrăm complete, corecte şi actuale anumite tipuri de informaţii pe care le avem despre ei.

5.

Le spunem angajaţilor cum pot accesa informaţiile personale pe care le avem despre ei: Angajaţii pot accesa anumite informaţii
personale pe care le deţinem despre ei prin intermediul reprezentantului lor local de Resurse Umane.

6.

Proţejăm siguranța şi confidenţialiţaţea informaţiilor personale: Luăm măsuri rezonabile pentru a limita accesul la informaţiile
personale despre angajaţi la acele persoane care au o nevoie profesională legiţimă să cunoască informaţiile în îndeplinirea
responsabiliţăţilor lor de serviciu. Facem eforturi subsţanţiale pentru a ne asigura că sunt folosite măsurile de proţecţie administrative,
tehnice şi fizice adecvate pentru a proteja confidenţialiţaţea şi securitatea informaţiilor personale.
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7.

Dezvăluim în afara Stryker informaţii personale despre angajaţi doar în scopuri legitime de afaceri: Dezvăluim informaţii personale
despre angajaţi companiilor din afara Stryker doar în scopuri legitime de afaceri, conform cerinţelor legii sau ale proceselor legale ori
pentru a proteja interesele angajaţilor Stryker.

8.

Organizaţiilor angajate pentru a furniza servicii li se cere să păsţreze confidenţialiţaţea şi securitatea informaţiilor personale ale
angajaţilor Stryker: Angajăm deseori alte companii care furnizează servicii în numele nostru, cum ar fi administrarea cererilor privind
asigurările de sănăţaţe sau procesarea statelor de plaţă. Le soliciţăm acestor companii să nu folosească informaţiile personale care le
sunt furnizate de Stryker în niciun alt mod decât în scopul pentru care au fost angajate şi să protejeze securitatea informaţiilor
personale.

9.

Ne considerăm responsabili pentru conformarea cu aceste Principii de Confidenţialiţaţe şi cu legea aplicabilă care proţejează
confidenţialiţaţea informaţiilor personale ale angajaţilor: Tuturor angajaţilor care au de a face cu informaţii personale despre alţi
angajaţi li se cere să se conformeze cu aceste Principii şi cu orice lege relevanţă care proţejează confidenţialiţaţea informaţiilor
personale ale angajaţilor. Angajaţii care încalcă aceste Principii sau legile relevante sunt pasibili de măsuri disciplinare, mergând până la
şi incluzând desfacerea contractului de muncă. Furnizăm programe de informare şi instruire concepute pentru a-i educa pe angajaţi cu
privire la semnificaţia şi cerinţele acestor Principii de Confidenţialiţaţe şi ale legilor relevante. Se aşţeapţă din partea angajaţilor să
raporteze încălcările despre care au cunoşţinţă managerului lor, unui reprezentant de Resurse Umane, unui membru al
Departamentului de Conformitate sau prin Linia ţelefonică specială pentru probleme de eţică a Stryker. Vom păsţra confidenţiale aceste
rapoarte, în măsura în care este posibil. De asemenea, vom efectua evaluări interne ale practicilor noastre de confidenţialiţaţe şi vom
însărcina periodic experţi din exterior pentru revizuirea conformării noastre cu aceste Principii de Confidenţialiţaţe, cu orice legi
relevante şi cu politicile şi practicile specifice care susţin aceste Principii.

10. Înţrebări: Dacă aveţi o întrebare cu privire la aceste Principii de Confidenţialiţaţe sau la procedurile legate de aceste Principii, sau dacă
aveţi o plângere cu privire la confidenţialiţaţea informaţiilor personale, vă rugăm să-l conţacţaţi pe reprezentantul dvs. local de Relaţii
Umane, un membru al Departamentului de Conformitate sau Departamentul Juridic.
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