
รายละเอีียดขอีงอีงค์์กรทีี่�รับบริจาค์

ช่ื่�อองค์์กร*

ท่ี่�อยู่่�*

เม่ือง/มืลรัฐ*

รหััสไปรษณ่ีย์ู่/ประเที่ศ*

ช่ื่�อบุุค์ค์ลติิดติ�อ* ติำ�แหัน่�ง (หั�กม่ื)

โที่รศัพท์ี่* อ่เมืล*

วััน่ท่ี่�บุริจ�ค์*

รุ�น่ของอุปกรณ์ีท่ี่�บุริจ�ค์
   HeartSine SAM 350P (ก่�งอัติโน่มัืติิ)
   HeartSine SAM 360P (อัติโน่มัืติิเต็ิมืร่ปแบุบุ)

ประเภที่ก�รบุริจ�ค์*
   ประก�ศก�รบุริจ�ค์ด้วัยู่ช่ื่�อของฉััน่
   ประก�ศก�รบุริจ�ค์ของฉััน่โดยู่ไมื�ระบุุช่ื่�อของฉััน่
   อยู่��ประก�ศก�รบุริจ�ค์ของฉััน่

เค์ร่�อง AED ท่ี่�บุริจ�ค์จะวั�งไว้ัท่ี่�ใด

ค์ำ�พ่ดจ�กผู้่้รับุบุริจ�ค์

ร�ยู่ละเอ่ยู่ดก�รบุริจ�ค์

รายละเอีียดขอีงผู้้�รอีดชีีวิิต/อีงค์์กรทีี่�ที่ำาการบริจาค์

ช่ื่�อผู้่้รอดช่ื่วิัติ* ติำ�แหัน่�ง (หั�กม่ื)

โที่รศัพท์ี่* อ่เมืล*

วััน่ท่ี่�เกิดภ�วัะหััวัใจหัยุู่ดเต้ิน่กะทัี่น่หััน่ (SCA)* เวัล�ท่ี่�เกิด SCA

สถ�น่ท่ี่�ท่ี่�เกิด SCA (บุริษัที่/สถ�บัุน่)*

ท่ี่�อยู่่�*

เม่ือง/มืลรัฐ*

รหััสไปรษณ่ีย์ู่/ประเที่ศ*

ช่ื่�อเจ้�หัน้่�ท่ี่�ก้่ช่ื่พ/องค์์กร

หัมื�ยู่เลขประจำ�เค์ร่�อง AED (หั�กที่ร�บุ)

สถ�น่ท่ี่�นั่�น่ได้เค์ร่�อง AED มื�อยู่��งไร
   ซ่ื้�อมื�จ�ก:
   ได้รับุก�รบุริจ�ค์โดยู่:

สถ�น่ท่ี่�นั่�น่ได้เค์ร่�อง AED มื�เพร�ะเหัตุิใด

ค์ำ�พ่ดจ�กผู้่้รอดช่ื่วิัติ:

โปรดยู่่�น่แบุบุฟอร์มืน่่�ก็ติ�อเม่ื�อคุ์ณีได้ 1) ยู่่�น่แบุบุฟอร์มืกิจกรรมืสำ�หัรับุล่กค้์�และไฟล์เหัตุิก�รณ์ีจ�กเค์ร่�อง AED และ 2) ได้รับุก�รแจ้งเต่ิอน่จ�ก 
Stryker วั��เหัตุิก�รณ์ีของคุ์ณีเข้�ข��ยู่สำ�หัรับุ Forward Hearts ส่่งแบบฟอีร์มทีี่�กรอีกเรียบร�อียแล�วิไปทีี่�: forwardhearts@stryker.com

Forward Hearts

ค์วิามยินยอีมในการประมวิลผู้ล
บุุค์ค์ลจะกรอกแบุบุฟอร์มืน่่�เพ่�อให้ัค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืใน่ก�รเก็บุรวับุรวัมื แลกเปล่�ยู่น่ และ/หัร่อประมืวัลผู้ลข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลโดยู่ Stryker
ข้�พเจ้�__________________________________*  (ช่ื่�อบุุค์ค์ล) ให้ัสิที่ธิิแก� Stryker ใน่ก�รประมืวัลผู้ลข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของข้�พเจ้�/บุุติรหัล�น่ของข้�พเจ้� ซ่ื้�งรวัมืถ่ง
ร�ยู่ละเอ่ยู่ดก�รติิดติ�อและข้อม่ืลสุขภ�พ (วััน่ท่ี่�และเวัล�ท่ี่�เกิดเหัตุิก�รณ์ีที่�งก�รแพที่ย์ู่) เพ่�อวััติถุประสงค์์ใน่ก�รยู่่น่ยัู่น่ตัิวัติน่ของคุ์ณีและยู่่น่ยัู่น่ค์วั�มืสมัืค์รใจของคุ์ณีท่ี่�จะเข้�ร�วัมืโปรแกรมื 
Forward Hearts 
ข้�พเจ้�ที่ร�บุด่วั��ก�รประมืวัลผู้ลข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลจะดำ�เนิ่น่ติ�อไปติลอดระยู่ะเวัล�ท่ี่�ได้ม่ืก�รบุรรลุวััติถุประสงค์์ใน่ก�รรวับุรวัมืข้อม่ืลดังกล��วั หัร่อจน่กวั��ข้�พเจ้�จะถอน่ค์วั�มืยิู่น่ยู่อมื  
ซ่ื้�งข้�พเจ้�ม่ืสิที่ธิิท่ี่�จะที่ำ�เชื่�น่นั่�น่เม่ื�อใดก็ได้ 

ผู้้�รอีดชีีวิิต ตัวิแที่นขอีง Stryker

ช่ื่�อตัิวับุรรจง*

ล�ยู่ม่ือช่ื่�อ*

วััน่ท่ี่�/เวัล�*

ระบุบุบัุน่ท่ี่ก (ท่ี่�ม่ืเอกส�ร):

หัน้่� 1 จ�ก 3

วััน่ท่ี่�: *ชื่�องท่ี่�ต้ิองกรอก

หัมื�ยู่เลขอ้�งอิง
(หัมื�ยู่เลขอ้�งอิงของแบุบุฟอร์มืกิจกรรมืสำ�หัรับุล่กค้์�  
ซ่ื้�งระบุุโดยู่ Stryker, LP-XX หัร่อ HS-XXX-XX)

mailto:forwardhearts@stryker.com?subject=


ค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัของ Forward Hearts Stryker

บที่นำา
Physio-Control, Inc ซ่ื้�งเป็น่ส�วัน่หัน่่�งของ Stryker Corporation (“บริษััที่”) จะที่ำ�หัน้่�ท่ี่�เป็น่ผู้่้ค์วับุคุ์มืข้อม่ืลเก่�ยู่วักับุก�รเก็บุรวับุรวัมื ก�รใช้ื่ และก�รประมืวัลผู้ลอ่�น่ๆ  
สำ�หัรับุข้อม่ืลบุ�งอยู่��งท่ี่�ส�มื�รถระบุุตัิวัติน่ได้เป็น่ร�ยู่บุุค์ค์ลเก่�ยู่วักับุคุ์ณี ซ่ื้�งเป็น่ผู้่้ป่วัยู่ท่ี่�ได้รับุก�รรักษ�ด้วัยู่เค์ร่�องกระตุิกหััวัใจด้วัยู่ไฟฟ้�ของ HeartSine® หัร่อ LIFEPAK® 
(“ข�อีม้ลส่่วินบุค์ค์ล”) เพ่�อยู่่น่ยัู่น่ตัิวัติน่ของคุ์ณีใน่ก�รเข้�ร�วัมืโปรแกรมื Forward Hearts โดยู่ Stryker จะไมื�น่ำ�ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีท่ี่�เก็บุรวับุรวัมืผู้��น่โปรแกรมื 
Forward Hearts ไปแบุ�งปัน่กับุบุุค์ค์ลภ�ยู่น่อกอ่�น่ๆ บุริษัที่ขอสงวัน่สิที่ธิิ�ใน่ก�รแก้ไขเพิ�มืเติิมืประก�ศน่่�เม่ื�อใดก็ได้

Stryker ติระหันั่กด่วั��ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลท่ี่�ติน่ได้รับุนั่�น่มื�จ�กติำ�แหัน่�งท่ี่�ได้รับุค์วั�มืไว้ัวั�งใจ Stryker พยู่�ยู่�มืท่ี่�จะรักษ�ค์วั�มืไว้ัวั�งใจนั่�น่โดยู่ยู่่ดมัื�น่ใน่หัลักก�รทัี่�วัไปเก่�ยู่วักับุ 
ก�รคุ้์มืค์รองข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ล ค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัน่่�จะอธิิบุ�ยู่วั��เร�เก็บุรวับุรวัมื ใช้ื่ แบุ�งปัน่ และคุ้์มืค์รองข้อม่ืลสำ�หัรับุโปรแกรมื Forward Hearts อยู่��งไร 

ขอีบข่าย
ค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัน่่�จะใช้ื่บัุงคั์บุกับุข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลท่ี่�เก็บุรวับุรวัมืผู้��น่แบุบุฟอร์มืร�ยู่ละเอ่ยู่ดก�รบุริจ�ค์ของ Forward Hearts และผู้��น่แบุบุฟอร์มืออน่ไลน์่ โดยู่ข่�น่อยู่่� 
กับุวิัธ่ิก�รท่ี่�คุ์ณีเล่อกไว้ัใน่ก�รส�งข้อม่ืลท่ี่�ร้องขอ 

ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลติ�มืท่ี่�ม่ืก�รใช้ื่ใน่ท่ี่�น่่�ค่์อข้อม่ืลใดๆ ท่ี่�ส�มื�รถระบุุตัิวับุุค์ค์ลธิรรมืด�ได้ ไมื�วั��โดยู่ติรงหัร่อโดยู่อ้อมื หัร่อหั�ติำ�แหัน่�งท่ี่�ตัิ�งของบุุค์ค์ลดังกล��วัได้ ซ่ื้�งก็ค่์อข้อม่ืลใดๆ  
ท่ี่�เม่ื�อน่ำ�ไปรวัมืกับุข้อม่ืลอ่�น่ๆ ท่ี่�ไมื�ใชื่�ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลแล้วัจะส�มื�รถใช้ื่ระบุุตัิวับุุค์ค์ลธิรรมืด�ได้อยู่��งสมืเหัตุิสมืผู้ล ข้อม่ืลท่ี่�ไมื�เปิดเผู้ยู่ช่ื่�อหัร่อลบุก�รระบุุตัิวัติน่สำ�หัรับุก�ร 
ประเมิืน่หัร่อก�รศ่กษ�ที่�งสถิติิจะไมื�อยู่่�ภ�ยู่ใต้ิค์ำ�จำ�กัดค์วั�มืน่่�

ค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัน่่�จะอธิิบุ�ยู่ถ่งแน่วัที่�งปฏิิบัุติิใน่ก�รเก็บุรวับุรวัมื ก�รใช้ื่ และก�รแจกจ��ยู่ของ Stryker เก่�ยู่วักับุข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ล แน่วัที่�งปฏิิบัุติิด้�น่ค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวั
ของ Stryker อ�จแติกติ��งกัน่ไปติ�มืธุิรกิจของ Stryker และประเที่ศท่ี่� Stryker ดำ�เนิ่น่กิจก�รอยู่่� ทัี่�งแบุบุออน่ไลน์่และออฟไลน์่ 

การเก็บรวิบรวิมข�อีม้ล 
ใน่ก�รเข้�ร�วัมืโปรแกรมื Forward Hearts ซ่ื้�งชื่�วัยู่ให้ัผู้่้รอดช่ื่วิัติจ�กภ�วัะหััวัใจหัยุู่ดเต้ิน่กะทัี่น่หััน่ส�มื�รถบุริจ�ค์เค์ร่�องกระตุิกหััวัใจด้วัยู่ไฟฟ้�ให้ักับุองค์์กรหัร่อองค์์กรก�รกุศล
ได้นั่�น่ Stryker จะกำ�หัน่ดให้ัคุ์ณีกรอกข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีและข้อม่ืลขององค์์กรท่ี่�จะได้รับุบุริจ�ค์เค์ร่�องกระตุิกหััวัใจด้วัยู่ไฟฟ้�ลงใน่แบุบุฟอร์มืร�ยู่ละเอ่ยู่ดก�รบุริจ�ค์ของ 
Forward Hearts ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีท่ี่�เก็บุรวับุรวัมืใน่ขอบุข��ยู่ของโปรแกรมื Forward Heart จะไมื�ม่ืก�รแบุ�งปัน่กับุบุุค์ค์ลภ�ยู่น่อกอ่�น่ๆ

Stryker จะกำ�หัน่ดให้ัคุ์ณีระบุุข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลเพ่�อยู่่น่ยัู่น่ตัิวัติน่ของคุ์ณีใน่ก�รเข้�ร�วัมืโค์รงก�รริเริ�มืของ Forward Hearts ติ�มืท่ี่�อธิิบุ�ยู่ไว้ัข้�งต้ิน่ Stryker จะเก็บุรวับุรวัมื 
ข้อม่ืลน่่�โดยู่แบุบุฟอร์มืร�ยู่ละเอ่ยู่ดก�รบุริจ�ค์ของ Forward Hearts หัร่อผู้��น่แบุบุฟอร์มืออน่ไลน์่ท่ี่�กำ�หัน่ดไว้ัโดยู่เฉัพ�ะ 

Stryker จะม่ืมื�ติรก�รป้องกัน่ที่�งก�ยู่ภ�พ ที่�งเที่ค์นิ่ค์ และที่�งก�รบุริหั�รจัดก�รเพ่�อคุ้์มืค์รองข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีและอนุ่ญ�ติให้ัม่ืก�รเปิดเผู้ยู่ข้อม่ืลเฉัพ�ะติ�มืท่ี่� 
กฎหัมื�ยู่ให้ัอนุ่ญ�ติเพ่�อชื่�วัยู่ใน่ก�รจัดหั�ผู้ลิติภัณีฑ์์หัร่อบุริก�รเที่��นั่�น่ น่อกจ�กน่่� เร�ยัู่งอ�จเก็บุรวับุรวัมืข้อม่ืลผู้ลิติภัณีฑ์์และบุริก�รและให้ัสถิติิเหัล��น่่�แก�ผู้่้อ่�น่ใน่ร่ปแบุบุ 
ผู้ลรวัมื ซ่ื้�งข้อม่ืลได้ม่ืก�รลบุก�รระบุุตัิวัติน่  

ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลท่ี่�ม่ืก�รเก็บุรวับุรวัมืนั่�น่อ�จรวัมืถ่ง

• ร�ยู่ละเอ่ยู่ดข้อม่ืลติิดติ�อส�วัน่ตัิวัของคุ์ณี เชื่�น่ ช่ื่�อ น่�มืสกุล ท่ี่�อยู่่� หัมื�ยู่เลขโที่รศัพท์ี่ และท่ี่�อยู่่�อ่เมืล

• ข้อม่ืลท่ี่�เก่�ยู่วัข้องกับุสุขภ�พของคุ์ณี เชื่�น่ วััน่ท่ี่�และเวัล�ท่ี่�เกิดเหัตุิก�รณ์ีซ่ื้�งคุ์ณีได้รับุค์วั�มืชื่�วัยู่เหัล่อที่�งก�รแพที่ย์ู่ด้วัยู่อุปกรณ์ีของ HeartSine หัร่อ LIFEPAK

Stryker จะเก็บุรักษ�และใช้ื่ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลท่ี่�เก็บุรวับุรวัมืติร�บุเที่��ท่ี่�จำ�เป็น่ติ�มืวััติถุประสงค์์ใน่ก�รเก็บุรวับุรวัมืข้อม่ืลดังกล��วัโดยู่สอดค์ล้องกับุกฎหัมื�ยู่และระเบุ่ยู่บุ 
ข้อบัุงคั์บุท่ี่�บัุงคั์บุใช้ื่ทัี่�งหัมืด 

ม้ลฐานที่างกฎหมายในการใชี�ข�อีม้ลส่่วินบุค์ค์ล
ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีจะได้รับุก�รประมืวัลผู้ลโดยู่ Stryker โดยู่อ�ศัยู่ม่ืลฐ�น่จ�ก

(1) คุ์ณีซ่ื้�งเป็น่เจ้�ของข้อม่ืลได้ให้ัค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืใน่ก�รประมืวัลผู้ลข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของติน่เพ่�อวััติถุประสงค์์อยู่��งใดอยู่��งหัน่่�งท่ี่�เฉัพ�ะเจ�ะจง ซ่ื้�งบุริษัที่จะต้ิองก�รยู่่น่ยัู่น่ตัิวัติน่ 
ของคุ์ณีและรับุรองเจติจำ�น่งของคุ์ณีใน่ก�รเข้�ร�วัมืโปรแกรมื Forward Hearts 

(2) ก�รประมืวัลผู้ลค่์อก�รดำ�เนิ่น่ก�รท่ี่�จำ�เป็น่เพ่�อให้ัสอดค์ล้องกับุหัน้่�ท่ี่�ที่�งกฎหัมื�ยู่ซ่ื้�งผู้่้ค์วับุคุ์มืข้อม่ืลต้ิองปฏิิบัุติิติ�มื ใน่กรณ่ีท่ี่�บุริษัที่ได้รับุค์ำ�สั�งศ�ลหัร่อค์ำ�ขออ่�น่ๆ  
จ�กรัฐบุ�ลซ่ื้�งกำ�หัน่ดให้ัประมืวัลผู้ลข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลและส�งไปยัู่งรัฐบุ�ลระดับุท้ี่องถิ�น่หัร่อระดับุประเที่ศ 

การถ่่ายโอีนข�ามพรมแดน
เที่��ท่ี่�ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลม่ืก�รถ��ยู่โอน่ออกน่อกประเที่ศท่ี่�เจ้�ของข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลดังกล��วัอ�ศัยู่อยู่่� เชื่�น่ ก�รถ��ยู่โอน่ไปยัู่งบุริษัที่ใน่เค์ร่อหัร่อพัน่ธิมิืติรที่�งธุิรกิจของ Stryker  
ใน่ประเที่ศอ่�น่ๆ รวัมืถ่งใน่สหัรัฐอเมืริก� วิัธ่ิก�รใช้ื่และคุ้์มืค์รองข้อม่ืลของคุ์ณีใน่ประเที่ศเหัล��นั่�น่อ�จอยู่่�ภ�ยู่ใต้ิมื�ติรฐ�น่ท่ี่�ติ��งออกไป Stryker จะม่ืมื�ติรก�รป้องกัน่ท่ี่� 
เหัมื�ะสมืติ�มืข้อกำ�หัน่ดที่�งกฎหัมื�ยู่ท่ี่�ใช้ื่บัุงคั์บุเพ่�อให้ัแน่�ใจวั��ข้อม่ืลจะได้รับุก�รคุ้์มืค์รองอยู่��งเพ่ยู่งพอไมื�วั��ใน่ประเที่ศใดก็ติ�มื ซ่ื้�งรวัมืถ่งก�รได้รับุก�รรับุประกัน่เป็น่ 
ล�ยู่ลักษณ์ีอักษรจ�กบุุค์ค์ลภ�ยู่น่อกใดๆ ท่ี่�ได้รับุอนุ่ญ�ติให้ัเข้�ถ่งข้อม่ืลของคุ์ณี เพ่�อกำ�หัน่ดให้ับุุค์ค์ลภ�ยู่น่อกดังกล��วัใช้ื่มื�ติรฐ�น่ท่ี่�รับุรองวั��ม่ืก�รคุ้์มืค์รองข้อม่ืลใน่ระดับุ 
ท่ี่�เท่ี่ยู่บุเที่��กับุท่ี่� Stryker น่ำ�มื�ใช้ื่ หั�กคุ์ณีไมื�ต้ิองก�รให้ัม่ืก�รถ��ยู่โอน่ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณี โปรดอยู่��ใช้ื่เว็ับุไซื้ต์ิน่่� 

ค์ำาแถ่ลงค์วิามเป็นส่่วินตัวิส่ำาหรับเด็ก
Stryker จะไมื�เก็บุรวับุรวัมืข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลใดๆ จ�กผู้่้ใดก็ติ�มืท่ี่�เร�ที่ร�บุวั��ม่ือ�ยุู่ติำ��กวั�� 16 ปีโดยู่ไมื�ได้รับุค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืล�วังหัน้่�ท่ี่�ส�มื�รถติรวัจสอบุยู่่น่ยัู่น่ได้จ�กผู้่้แที่น่ 
โดยู่ชื่อบุธิรรมืของเด็ก เม่ื�อม่ืก�รร้องขอ ผู้่้แที่น่โดยู่ชื่อบุธิรรมืดังกล��วัก็ม่ืสิที่ธิิใน่ก�รด่ข้อม่ืลท่ี่�เด็กให้ัไว้ัและ/หัร่อเร่ยู่กร้องให้ัลบุข้อม่ืลนั่�น่
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ระยะเวิลาทีี่�เราเก็บรักษัาข�อีม้ล
Stryker จะเก็บุรักษ�ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีติร�บุเที่��ท่ี่�จำ�เป็น่ติ�มืสมืค์วัรเพ่�อวััติถุประสงค์์ที่�งธุิรกิจท่ี่�ชื่อบุด้วัยู่กฎหัมื�ยู่

การแบ่งปันข�อีม้ล
Stryker อ�จน่ำ�ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลท่ี่�เร�ได้เก็บุรวับุรวัมืไปแบุ�งปัน่กับุบุริษัที่หัร่อตัิวัแที่น่ท่ี่�ที่ำ�ก�รบุำ�รุงรักษ�ที่�งเที่ค์โน่โลยู่่หัร่อดำ�เนิ่น่ง�น่ใน่น่�มืของเร�เพ่�อชื่�วัยู่ติอบุสน่องค์วั�มื
ต้ิองก�รที่�งธุิรกิจ รวัมืถ่งก�รให้ับุริก�รล่กค้์�และก�รกระจ�ยู่ก�รส่�อส�รที่�งก�รติล�ด Stryker ยัู่งอ�จแบุ�งปัน่ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลกับุบุริษัที่ยู่�อยู่และบุริษัที่ใน่เค์ร่อของเร� 
ผู้่้ให้ับุริก�รร�ยู่อ่�น่ท่ี่�อ�จเค์ยู่ที่ำ�หัน้่�ท่ี่�บุ�งอยู่��งใน่น่�มืของบุริษัที่และผู้่้ท่ี่�อ�จได้รับุข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลเพ่�อปฏิิบัุติิหัน้่�ท่ี่�ติ�มืท่ี่�ตัิ�งใจไว้ั ได้แก� ก�รสนั่บุสนุ่น่ของศ่น่ย์ู่บุริก�รล่กค้์� ก�ร
ส�งหัร่อประมืวัลผู้ลที่�งไปรษณ่ีย์ู่หัร่อไปรษณ่ีย์ู่อิเล็กที่รอนิ่กส์ หัร่อก�รวิัเค์ร�ะห์ัหัร่อก�รโฮสต์ิข้อม่ืลบุน่ค์ล�วัด์เซิื้ร์ฟเวัอร์ 
Stryker จะไมื�แบุ�งปัน่ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีกับุบุุค์ค์ลภ�ยู่น่อกท่ี่�ไมื�ได้เป็น่พัน่ธิมิืติรเพ่�อวััติถุประสงค์์ด้�น่ก�รติล�ดที่�งติรงของบุุค์ค์ลภ�ยู่น่อกดังกล��วั

การรักษัาค์วิามปลอีดภััย
ก�รรักษ�ค์วั�มืปลอดภัยู่และก�รรักษ�ค์วั�มืลับุของข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีจะเป็น่เร่�องท่ี่�สำ�คั์ญสำ�หัรับุเร� ด้วัยู่เหัตุิน่่� Stryker จ่งม่ืระบุบุค์วับุคุ์มืที่�งก�ยู่ภ�พ ที่�งเที่ค์นิ่ค์ และ
ที่�งก�รบุริหั�รจัดก�รเพ่�อปกป้องข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณีจ�กก�รเข้�ถ่ง ก�รใช้ื่ และก�รเปิดเผู้ยู่โดยู่ไมื�ได้รับุอนุ่ญ�ติ Stryker จะประเมิืน่มื�ติรก�รป้องกัน่เหัล��น่่�อยู่��งติ�อเน่่�อง
เพ่�อชื่�วัยู่ลดค์วั�มืเส่�ยู่งจ�กภัยู่คุ์กค์�มืด้�น่ค์วั�มืปลอดภัยู่ใหัมื�ๆ ให้ัเหัล่อน้่อยู่ท่ี่�สุดใน่ขณีะท่ี่�ภัยู่คุ์กค์�มืเหัล��น่่�ค์�อยู่ๆ เป็น่ท่ี่�ร้่จัก 

สิ่ที่ธิิ
คุ์ณีส�มื�รถติิดติ�อเร�โดยู่ติรงเม่ื�อใดก็ได้ติ�มืท่ี่�อยู่่�ด้�น่ล��งน่่�เพ่�ออัปเดติข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณี ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลบุ�งอยู่��งอ�จยัู่งค์งม่ืก�รเก็บุรักษ�ติ�มืขั�น่ติอน่และกระบุวัน่ก�ร
เก็บุรักษ�บัุน่ท่ี่กภ�ยู่ใน่ของเร�หัร่อเที่��ท่ี่�ม่ืค์วั�มืจำ�เป็น่เพ่�อให้ัเป็น่ไปติ�มืกฎหัมื�ยู่ท่ี่�ใช้ื่บัุงคั์บุ 
หั�กคุ์ณีอยู่่�ใน่สหัภ�พยุู่โรป ใน่ฐ�น่ะเจ้�ของข้อม่ืลซ่ื้�งม่ืข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลท่ี่� Stryker เก็บุไว้ัใน่ฐ�น่ะผู้่้ค์วับุคุ์มืข้อม่ืล คุ์ณีม่ืสิที่ธิิท่ี่�จะร้องขอจ�ก Stryker ใน่เร่�องติ�อไปน่่�
(1) ก�รเข้�ถ่งข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณี
(2) ก�รแก้ไขหัร่อก�รลบุข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลของคุ์ณี
(3) ข้อจำ�กัดใน่ก�รประมืวัลผู้ล 
(4) ก�รหัยุู่ดก�รประมืวัลผู้ลชัื่�วัค์ร�วัติ�มืก�รคั์ดค้์�น่
(5) ก�รเค์ล่�อน่ยู้่�ยู่ข้อม่ืล – ค์วั�มืส�มื�รถใน่ก�รยู้่�ยู่ข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ลไปยัู่งผู้่้ค์วับุคุ์มืข้อม่ืลร�ยู่อ่�น่ และ
(6) ก�รถอน่ค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืจ�กก�รประมืวัลผู้ล ก�รถอน่ค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืไมื�ได้ที่ำ�ให้ัก�รประมืวัลผู้ลท่ี่�อ�ศัยู่ค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืและเกิดข่�น่ก�อน่ก�รถอน่ค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืนั่�น่กล�ยู่เป็น่โมืฆะ

การปรับปรุงค์ำาแถ่ลงค์วิามเป็นส่่วินตัวิ
ค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัน่่�อ�จม่ืก�รแก้ไขเพิ�มืเติิมืเม่ื�อใดก็ได้ หั�กม่ืก�รเปล่�ยู่น่แปลงใน่ส�ระสำ�คั์ญเก่�ยู่วักับุวิัธ่ิก�รเก็บุรวับุรวัมื ใช้ื่ เปิดเผู้ยู่ หัร่อประมืวัลผู้ลข้อม่ืลส�วัน่บุุค์ค์ล 
ค์ำ�แถลงน่่�จะได้รับุก�รปรับุปรุงและจะม่ืประก�ศแจ้งให้ัที่ร�บุใน่เวัล�/ใน่กรณ่ีท่ี่�เหัมื�ะสมื ก�รเปล่�ยู่น่แปลงค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัน่่�ใน่ส�ระสำ�คั์ญจะม่ืผู้ลบัุงคั์บุใช้ื่ใน่เวัล�ท่ี่�
เร�ประก�ศแจ้งเก่�ยู่วักับุก�รปรับุปรุงดังกล��วั ใน่กรณ่ีท่ี่�กฎหัมื�ยู่กำ�หัน่ดไว้ั Stryker อ�จขอค์วั�มืยิู่น่ยู่อมืล�วังหัน้่�จ�กคุ์ณีสำ�หัรับุก�รเปล่�ยู่น่แปลงใดๆ ใน่ส�ระสำ�คั์ญท่ี่�เร�ที่ำ�กับุ
ค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัน่่� 
ค์ำ�แถลงน่่�ได้รับุก�รปรับุปรุงค์รั�งล��สุดเม่ื�อวััน่ท่ี่� 19 กรกฎ�ค์มื 2018

การติดต่อี
หั�กคุ์ณีม่ืค์ำ�ถ�มื ข้อร้องเร่ยู่น่ หัร่อค์วั�มืคิ์ดเห็ัน่ใดๆ เก่�ยู่วักับุค์ำ�แถลงค์วั�มืเป็น่ส�วัน่ตัิวัน่่� โปรดติิดติ�อเร� Stryker จะพยู่�ยู่�มืติอบุกลับุโดยู่เร็วัท่ี่�สุด หั�กเร�ไมื�ส�มื�รถติอบุกลับุ
ข้อร้องเร่ยู่น่ของคุ์ณีภ�ยู่ใน่ระยู่ะเวัล�ท่ี่�เหัมื�ะสมืภ�ยู่หัลังจ�กได้รับุข้อร้องเร่ยู่น่เป็น่ล�ยู่ลักษณ์ีอักษร หัร่อหั�กคุ์ณีไมื�พ่งพอใจกับุค์ำ�ติอบุท่ี่�ได้รับุจ�กเร� คุ์ณีส�มื�รถร้องเร่ยู่น่ติ�อ
หัน่�วัยู่ง�น่ด้�น่ก�รคุ้์มืค์รองข้อม่ืลใน่ประเที่ศของคุ์ณี
โปรดส่่งไปรษัณีีย์ไปทีี่� 
Stryker Corporation
ถ่ง: Global Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
europe.privacy@stryker.com และ globalprivacy@stryker.com
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