Kebijakan Privasi ADAMA
Kebijakan privasi ini (“Kebijakan Privasi”) berlaku sejak 25 Mei 2018. Kami berhak memperbarui
Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu namun tanpa mengurangi hak Anda. Pembaruan berlaku
pada tanggal berlaku sebagaimana dinyatakan pada Situs.
Tujuan dari Kebijakan Privasi ini
Kami berkomitmen untuk melindungi privasi Anda dan memastikan bahwa data pribadi Anda
terlindungi. Tujuan dari Kebijakan Privasi ini adalah untuk menjelaskan apa yang kami lakukan dengan
data pribadi yang Anda berikan kepada kami (“Informasi Pribadi”), seperti nama, surat, atau alamat
email Anda.
Situs web ini dioperasikan oleh ADAMA Agricultural Solutions Limited, terdaftar di Golan Street,
Airport City, 7015103, Israel (“ADAMA”). Setiap Informasi Pribadi yang diproses oleh ADAMA
sehubungan dengan situs web ini dikendalikan oleh ADAMA, yang merupakan “pengendali data” dari
Informasi Pribadi Anda.
Beberapa anak perusahaan kami juga dapat mengoperasikan situs web publik, dan dalam Kebijakan
Privasi ini setiap penyebutan “Situs” berarti merujuk pada situs web ini dan situs web anak perusahaan
dan afiliasi kami dan kata “kami” mengacu pada ADAMA dan anak perusahaan dan afiliasinya (“Grup
ADAMA”).
Dalam keadaan tertentu sebagaimana diuraikan di bawah ini, ADAMA tidak semata-mata bertanggung
jawab sendiri namun bersama dengan perusahaan-perusahaan lain dari Grup ADAMA atas keabsahan
pemrosesan Informasi Pribadi Anda.
Situs Web Pihak Ketiga
Kebijakan Privasi ini berlaku untuk Informasi Pribadi sehubungan dengan penggunaan Situs kami oleh
Anda. Ini tidak berlaku untuk informasi yang dikumpulkan oleh situs web, platform, dan aplikasi pihak
ketiga yang dapat Anda akses melalui tautan di Situs. Situs web, platform, dan aplikasi pihak ketiga
tersebut dapat memiliki kebijakan privasinya sendiri.
Dasar Hukum untuk Pemrosesan Informasi Pribadi
Kami dapat memproses Informasi Pribadi Anda atas berbagai dasar hukum yaitu i) persetujuan atau
persetujuan yang tegas dari Anda, menurut keadaannya, ii) pemenuhan kontrak dengan Anda, iii)
pemenuhan kewajiban hukum atau undang-undang kami, iv) kepentingan yang sah sebagaimana
diuraikan di bawah ini, v) untuk melindungi kepentingan vital Anda atau orang individu lain, atau vi)
dalam rangka penetapan, pelaksanaan, atau pembelaan terhadap suatu gugatan hukum.
Apa dan Bagaimana Kami Mengumpulkan dan Menggunakan Informasi Pribadi
Situs secara otomatis mencatat dan kami memproses informasi dari mesin perambah yang digunakan
untuk mengakses Situs, misalnya, alamat IP Anda, halaman yang dikunjungi dari alamat tersebut, dan
situs web tempat Anda mengunjungi Situs, jika komputer Anda diatur untuk memungkinkan jenis
pengumpulan data itu. Kami menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi kesukaan pada
Situs kami dan untuk melakukan aktivitas riset pasar lainnya, seperti mensurvei kebiasaan menjelajah
di Situs kami. Kami tidak menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi pengguna yang
mengakses Situs.
Sebagian besar layanan kami tidak memerlukan pendaftaran. Namun, beberapa layanan yang tersedia
melalui Situs mungkin memerlukan pendaftaran. Anda mungkin diminta untuk memberikan, dan oleh
karena itu kami akan memproses data kontak Anda, seperti nama, lokasi, dan informasi tentang usaha,
pekerjaan, atau alamat email Anda. Anda juga mungkin akan ditawari untuk mengirimkan pertanyaan
atau komentar kepada kami, atau memberikan informasi tambahan melalui survei atau kontes.
Memberikan informasi-informasi tersebut sepenuhnya bersifat sukarela. Jika Anda memberikan

informasi tersebut, kami dapat menggunakannya untuk menghubungi Anda dan memberi tahu Anda
tentang perubahan pada layanan kami atau Situs kami, jika diperlukan untuk tujuan yang disebutkan
di atas. Kami juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan fungsi dari Situs dan
untuk memastikan informasi tersebut relevan dan memenuhi kebutuhan Anda.
Kami juga dapat meminta Anda untuk memberikan persetujuan atas penggunaan data tertentu jika
kami perlu menggunakan Informasi Pribadi Anda untuk tujuan yang tidak dicakup dalam Kebijakan
Privasi ini. Anda tidak wajib memberikan persetujuan tersebut, tetapi jika Anda memilih untuk tidak
melakukannya, partisipasi dalam aktivitas tertentu dapat dibatasi. Pembatasan tersebut hanya akan
berlaku jika Informasi Pribadi yang dikumpulkan dengan persetujuan Anda diperlukan untuk
pelaksanaan kontrak dengan Anda, di mana kami menyediakan aktivitas tersebut.
Selain itu, kami dapat menggunakan Informasi Pribadi jika dianggap perlu untuk melindungi kami dari
risiko keamanan, dan kami dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas penegak hukum jika
diperlukan.
Pemrosesan
Dasar Hukum Pemrosesan
Formulir Kontak
Jika Anda mengisi dan mengirimkan ADAMA
mengandalkan
formulir
kontak
di kepentingan yang sah pada
https://www.adama.com/en/contactsaat memproses Informasi
us/index-contact-us-form.html kami akan Pribadi
Anda
yang
memproses Informasi Pribadi Anda untuk dikumpulkan melalui formulir
menanggapi pertanyaan, komentar, atau kontak. Pada saat mengisi
permintaan informasi dari Anda. Kami formulir kontak, Anda dapat
juga dapat menggunakan data yang secara opsional mendaftar ke
dikumpulkan melalui formulir kontak milis kami dengan mengklik
untuk menjalin hubungan bisnis dengan kotak centang yang relevan.
Anda atau organisasi yang Anda wakili. Dengan mendaftar ke milis
Kami dapat menyimpan pertanyaan Anda kami, Anda setuju bahwa
untuk suatu waktu tertentu untuk tujuan ADAMA akan memproses
administrasi internal, atau untuk Informasi Pribadi Anda untuk
meningkatkan layanan atau produk kami. tujuan pemasaran dan untuk
menerima komunikasi dari
kami seperti siaran pers,
pengajuan
di
bursa,
pemberitahuan
terbaru
tentang produk dan layanan
ADAMA dan informasi tentang
acara-acara yang kami adakan.
ADAMA bergantung pada
persetujuan Anda untuk
mengirimkan
komunikasi
tersebut di atas kepada Anda.
Korespondensi Anda Jika Anda melakukan korespondensi ADAMA
mengandalkan
dengan ADAMA
dengan kami melalui email, layanan pos, kepentingan yang sah pada
atau bentuk komunikasi lainnya, kami saat memproses Informasi
dapat
menyimpan
korespondensi Pribadi Anda untuk tujuan
tersebut dan informasi yang terkandung korespondensi.
di dalamnya dan menggunakannya untuk
menanggapi pertanyaan Anda, memberi
tahu Anda tentang acara atau produk
kami atau mencatat keluhan Anda.

Hubungan
bisnis
dengan
kontraktor
kami

Jika Anda mewakili
orang atau entitas lain

Buletin
komunikasi
pemasaran

Perhelatan bisnis

dan
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Dalam menjalankan bisnis kami, kami
mengumpulkan data yang diperlukan
untuk pelaksanaan kontrak dengan
kontraktor, pemasok, dan pihak lain. Jika
Anda memutuskan untuk menjalin
hubungan bisnis dengan ADAMA, kami
perlu memproses data Anda untuk
mengadakan dan melaksanakan kontrak.
Jika Anda mewakili orang lain (misalnya
petani) atau badan hukum (misalnya
distributor
produk
kami),
kami
mengumpulkan Informasi Pribadi Anda
untuk tujuan kontak dan untuk
mengadakan kontrak dengan entitas yang
Anda wakili. Jika Anda adalah perwakilan
penjualan dari salah satu distributor
produk kami, kami mengumpulkan data
Anda untuk mengeksekusi pesanan baru
untuk produk kami, memberi Anda
informasi tentang produk baru kami, atau
tentang penerapan produk kami di
lapangan, berita tentang tanaman dan
kondisi cuaca, informasi ekonomi. Kami
melakukannya untuk meningkatkan
pengetahuan
profesional
dan
keterampilan penjualan Anda. Jika kami
tidak menerima data langsung dari Anda,
berarti kami memperolehnya dari entitas
yang Anda wakili.
Jika Anda berlangganan pada salah satu
buletin kami seperti: pembaruan blog,
pembaruan produk, pembaruan teknis,
pembaruan industri, kami memproses
data Anda untuk tujuan pemasaran
langsung, termasuk pembuatan profil.
Kami dapat memberi tahu Anda tentang
produk baru kami, acara, diskon dari
produk kami, informasi lapangan, kondisi
cuaca dan banyak lagi.
Jika Anda memberi kami informasi yang
lebih rinci seperti jenis tanaman, ukuran
sawah/ladang, negara atau wilayah dari
sawah/ladang Anda atau informasi
tentang preferensi Anda, kami dapat
mengirimkan berita yang disesuaikan
dengan kebutuhan atau preferensi Anda,
berdasarkan profil.
Kami memproses Informasi Pribadi
peserta yang tertarik dengan penawaran
kami
dan
memutuskan
untuk
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ADAMA
mengandalkan
kebutuhan akan pelaksanaan
kontrak dengan Anda pada
saat memproses Informasi
Pribadi Anda.

Jika Anda mewakili orang atau
entitas
lain,
kami
mengandalkan kepentingan
sah
kami
pada
saat
memproses Informasi Pribadi
Anda.

Pada saat kami mengirimkan
informasi pemasaran kepada
Anda, kami mengandalkan
persetujuan dari Anda.

ADAMA
mengandalkan
kepentingan yang sah pada
saat memproses Informasi

Pemrosesan
memberikan kepada kami data kontak
mereka
dalam
acara-acara
yang
diselenggarakan oleh ADAMA, serta pada
perhelatan di mana ADAMA ikut serta. Ini
meliputi perhelatan yang diadakan oleh
perusahaan, pertemuan bisnis, pameran
dagang, konferensi, presentasi produk
kami dan lain-lain.

Pengguna situs web

Selama acara tersebut, Anda juga dapat
berlangganan buletin kami.
Kami menggunakan cookie untuk
membantu
kami
meningkatkan
pengalaman
Anda
pada
saat
menggunakan situs web kami. Dalam
beberapa kasus, cookie dapat dianggap
sebagai data pribadi. Kami dapat
mengumpulkan cookie yang dibutuhkan
untuk menunjang pengalaman pengguna
situs web, serta cookie yang digunakan
untuk tujuan fungsional, statistik, atau
pemasaran. Untuk informasi lebih lanjut,
silakan lihat Kebijakan Cookie kami.

Perekrutan karyawan

ADAMA dapat memproses Informasi
Pribadi untuk tujuan perekrutan.
Sehubungan dengan lamaran pekerjaan
atau pertanyaan tentang pekerjaan.
ADAMA dapat mengumpulkan data yang
tercantum dalam resume Anda atau
dokumentasi rekrutmen lainnya yang
Anda berikan kepada kami atau melalui
agen perekrutan. Cakupan Informasi
Pribadi yang kami proses bergantung pada
informasi yang Anda berikan dalam
lamaran pekerjaan Anda. Jika Anda setuju,
kami juga dapat menggunakan data Anda
untuk proses rekrutmen di masa
mendatang.

My ADAMA

My ADAMA adalah layanan online untuk
klien-klien ADAMA (yaitu petani, ahli
agronomi, dan profesional lainnya).
Melalui My ADAMA, kami memberi tahu
pengguna yang sudah terdaftar tentang
kondisi cuaca di wilayah Anda, informasi
perlindungan tanaman, wawasan pasar,
acara-acara dari ADAMA atau acara
publik, serta produk dan layanan kami.
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Pribadi
Anda
yang
dikumpulkan selama acara
bisnis.

Saat
memproses
cookie
ADAMA bergantung pada
persetujuan Anda dan pada
kebutuhan untuk pelaksanaan
kontrak dengan Anda, atau
pada kepentingan yang sah,
tergantung
pada
jenis
pemrosesan dan cookie.
Untuk informasi lebih lanjut
tentang bagaimana kami
mengumpulkan
dan
menggunakan cookie, silakan
lihat Kebijakan Cookie kami.
Dasar
hukum
untuk
memproses Informasi Pribadi
diperlukan untuk mengadakan
kontrak dengan Anda atau
kepentingan sah kami untuk
memastikan kepatuhan dalam
proses
rekrutmen
kami,
termasuk
mencegah
diskriminasi dalam pekerjaan.
Jika Anda setuju untuk
berpartisipasi dalam proses
rekrutmen kami di masa
mendatang,
kami
mengandalkan persetujuan
Anda saat memproses data
Anda.
Jika Anda membuat akun My
ADAMA,
kami
akan
memproses Informasi Pribadi
Anda untuk mengadakan dan
melaksanakan kontrak dengan
Anda. Pada saat kami
memproses data Anda untuk
keamanan, tujuan analitis,
atau untuk meningkatkan
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layanan
kami,
kami
Dalam proses pembukaan akun, kami mengandalkan kepentingan
mengumpulkan Informasi Pribadi Anda: sah kami.
email, nama depan, nama keluarga,
negara/wilayah, kota dan profesi pada.
Memberikan data ini bersifat sukarela,
namun diperlukan untuk mendaftar ke my
ADAMA.
Kami akan memproses Informasi Pribadi
Anda juga untuk tujuan keamanan dan
analisis guna memahami bagaimana
pengguna menggunakan dan berinteraksi
dengan My ADAMA. Ini juga akan
membantu kami untuk meningkatkan
layanan My ADAMA.
Berita yang disesuaikan
Jika Anda memberikan informasi
tambahan dalam proses pendaftaran
seperti jenis tanaman dan ukuran lahan,
kami dapat merekomendasikan produk,
layanan, dan tips budidaya tanaman yang
paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Memberikan data tambahan bersifat
opsional.
ADAMA newsletter
Pada saat pendaftaran, Anda juga dapat
mendaftar ke ADAMA newsletter untuk
menerima pembaruan tentang produk
kami. Silakan lihat bagian: e) Newsletter
dan komunikasi pemasaran. Anda dapat
berhenti berlangganan ADAMA newslater
setiap saat dengan mengubah preferensi
Anda di Pengaturan Akun.
Membuat akun My ADAMA
Jika Anda memilih untuk mendaftar ke My
ADAMA melalui email Anda, kami akan
mengirimkan
tautan
untuk
mengkonfirmasi akun Anda. Setelah
mengklik tautan, Anda akan dapat
menyelesaikan pendaftaran.
ADAMA memungkinkan Anda membuat
akun My ADAMA dan masuk untuk
menggunakan My ADAMA melalui akun
Anda di platform pihak ketiga seperti
Google, Twitter, dan Facebook.
Jika Anda memutuskan untuk mendaftar
melalui atau memberi kami akses ke akun

Tanda
elektronik

Pemrosesan
Anda di platform pihak ketiga, kami dapat
mengumpulkan Informasi Pribadi yang
sudah dikaitkan dengan akun Anda di
platform tersebut, seperti nama, alamat
email, aktivitas, atau daftar kontak Anda
terkait dengan akun itu.
Anda juga memiliki pilihan untuk
memberikan informasi tambahan kepada
ADAMA melalui akun layanan media sosial
pihak ketiga Anda. Jika Anda memilih
untuk memberikan Informasi Pribadi
tersebut, selama pendaftaran atau
lainnya, Anda memberikan izin kepada
ADAMA
untuk
menggunakan,
membagikan, dan menyimpannya dengan
cara sebagaimana ditentukan dalam
Kebijakan Privasi ini.
tangan Bagian ini ditujukan untuk kontraktor atau
calon kontraktor, mitra bisnis, dan
investor kami yang diminta untuk
menandatangani
kontrak
dan/atau
dokumen lain dengan kami secara
elektronik (misalnya melalui DocuSign
dan/atau alat lainnya).

Dasar Hukum Pemrosesan

Dasar
hukum
untuk
memproses Informasi Pribadi
Anda adalah kebutuhan untuk
menandatangani
dan
melaksanakan kontrak dengan
Anda atau, jika Anda hanya
mewakili kontraktor, calon
kontraktor, mitra bisnis, atau
Informasi Pribadi Anda yang dikumpulkan investor kami, kepentingan
pada saat menandatangani dokumen sah kami.
secara elektronik diproses untuk tujuan
pelaksanaan bisnis, khususnya untuk
penandatanganan
dan
pelaksanaan
perjanjian antara ADAMA dan kontraktor
atau calon kontraktor, mitra bisnis dan
investor, dalam rangka mematuhi
persyaratan atau peraturan hukum,
litigasi dan pembelaan terhadap tuntutan
dan untuk pencegahan, pendeteksian dan
investigasi penipuan.
Pada saat menggunakan DocuSign atau
alat tanda tangan elektronik lainnya, kami
dapat mengumpulkan Informasi Pribadi
Anda seperti: nama, jabatan, alamat IP,
tanda tangan.
Kami dapat membagikan data Anda
dengan kontraktor kami, calon kontraktor,
mitra bisnis, investor, dan perusahaan lain
dalam Grup ADAMA. Kami juga dapat
membagikan data Anda dengan penyedia
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layanan (seperti DocuSign dan penyedia
layanan cloud).

Bagaimana Kami Membagikan Informasi Pribadi
Kami dapat membagikan Informasi Pribadi tentang pengunjung Situs kami di antara perusahaanperusahaan Grup ADAMA di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang tidak memiliki
perlindungan data yang memadai untuk tujuan yang terkait dengan bisnis perusahaan tersebut. Kami
juga dapat membagikan Informasi Pribadi pengunjung situs web dengan pihak ketiga dalam rangka
mematuhi hukum, perintah dari pengadilan, atau proses hukum; untuk tujuan menegakkan atau
menerapkan perjanjian kami atau melindungi kami dan hak kami, berdasarkan hukum, ketika
Informasi Pribadi tersebut dialihkan sebagai bagian dari penjualan aset.
Kami akan memberikan data gabungan tentang produk dan layanan yang dibeli, minat pengunjung,
informasi demografi, dan informasi lain yang dikumpulkan dari Situs kami kepada mitra dagang,
pengiklan, dan pihak yang berkepentingan lainnya sehingga mereka dapat mempelajari produk dan
layanan apa yang paling populer bagi pelanggan kami. Data gabungan tersedia dalam bentuk statistik
grup anonim dan tidak terkait dengan individu mana pun.
Kami membagikan Informasi Pribadi Anda dengan pelanggan kami serta penyedia layanan kami yang
melakukan layanan atas nama kami untuk tujuan yang dijelaskan di atas. Secara khusus, kami
membagikan Informasi Pribadi dengan penyedia layanan pemasaran, layanan hosting, dan dukungan
TI. Penyedia layanan terikat oleh hukum dan/atau kontrak untuk melindungi kerahasiaan dan
keamanan Informasi Pribadi, dan hanya menggunakan Informasi Pribadi untuk memberikan layanan
yang diminta kepada kami sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kami membagikan Informasi Pribadi Anda dengan perusahaan, vendor, dan mitra bisnis lain yang
menjalankan fungsi tertentu bagi kami, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab
sendiri untuk menentukan tujuan dan/atau sarana pemrosesan dan untuk keabsahan pemrosesan,
khususnya, seperti bank, lembaga keuangan, dan perusahaan kartu kredit.
Transfer Informasi Pribadi secara Internasional
Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan dari Grup ADAMA berlokasi dan menyediakan layanan di
seluruh dunia, kami perlu mentransfer Informasi Pribadi Anda secara internasional. Beberapa negara
di luar Wilayah Ekonomi Eropa tempat perusahaan grup berada, yaitu Israel dan Swiss, telah diakui
secara resmi memberikan tingkat perlindungan yang memadai untuk Informasi Pribadi. Transfer
Informasi Pribadi ke negara non-EEA lainnya yang tidak memiliki tingkat perlindungan Informasi
Pribadi yang sama seperti di EEA, dilakukan berdasarkan Perjanjian Sharing Data Intra-Grup kami yang
didasarkan pada klausul kontrak standar dari Komisi Eropa mengenai transfer data, dan sesuai dengan
undang-undang perlindungan data yang berlaku.
Beberapa penyedia layanan dan pihak ketiga lainnya yang dengan mereka kami berbagi Informasi
Pribadi mungkin juga berlokasi di negara-negara non-EEA yang tidak memberikan tingkat
perlindungan yang memadai untuk Informasi Pribadi. Transfer ke pihak ketiga ini dilakukan dengan
menggunakan mekanisme transfer data yang sah menurut hukum, seperti klausul kontrak standar UE
untuk transfer data.
Hubungi kami melalui alamat email kontak kami yang tercantum di bawah ini jika Anda ingin menerima
informasi lebih lanjut atau, jika tersedia, salinan dari mekanisme transfer data yang relevan.
Berapa Lama Kami Menyimpan Informasi Pribadi Anda
Kami menyimpan Informasi Pribadi Anda yang kami peroleh tentang Anda melalui Situs ini tidak lebih
lama dari yang diperlukan secara wajar untuk tujuan pengumpulannya, tetapi secara umum kami
menyimpan Informasi Pribadi tersebut dalam arsip tidak lebih dari satu tahun. Dalam kasus tertentu,
Informasi Pribadi dapat disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama untuk memenuhi kewajiban

hukum, atau untuk melakukan penetapan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan hukum, sesuai
dengan hukum yang berlaku.
Hak Anda Terkait dengan Informasi Pribadi
Hak-hak berikut sehubungan dengan pemrosesan Informasi Pribadi Anda, berlaku untuk Anda hanya
jika Anda mengunjungi situs web kami dari UE, atau di mana Peraturan Perlindungan Data Umum atau
undang-undang perlindungan data lain yang berlaku di UE mengatur dan tunduk pada ketentuanketentuan yang ditetapkan di dalamnya.
Dalam hal di mana perusahaan-perusahaan Grup ADAMA bertindak sebagai pengendali bersama,
Anda dapat menggunakan hak-hak ini sehubungan dengan dan terhadap masing-masing perusahaan
tersebut. Perusahaan-perusahaan Grup ADAMA yang bertindak sebagai pengendali bersama telah
mengadakan perjanjian yang mencerminkan peran dan hubungan masing-masing. Silakan hubungi
kami jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang pengaturan kontrak ini.
Akses
Anda berhak mendapatkan konfirmasi dari kami jika Informasi Pribadi Anda sedang diproses,
informasi yang relevan tentang pemrosesan tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang
perlindungan data UE yang berlaku, dan salinan Informasi Pribadi yang sedang diproses.
Pembetulan
Anda berhak meminta kepada kami pembetulan Informasi Pribadi yang tidak akurat mengenai Anda
dan meminta agar Informasi Pribadi yang tidak lengkap dilengkapi. Namun, tidak ada perubahan pada
Informasi Pribadi yang diizinkan jika perubahan tersebut menyebabkan informasi menjadi salah atau
mengubah transaksi yang diadakan dengan kami yang sudah diselesaikan.
Keberatan
Anda berhak untuk menolak pemrosesan Informasi Pribadi Anda karena alasan yang berkaitan dengan
situasi khusus Anda.
Anda juga dapat setiap saat menolak pemrosesan Informasi Pribadi Anda untuk tujuan pemasaran.
(Harap diperhatikan bahwa meskipun Anda keberatan dengan penggunaan Informasi Pribadi Anda
untuk tujuan pemasaran langsung, kami akan tetap mengirimkan pesan transaksional kepada Anda
terkait dengan layanan yang telah Anda beli dari kami. Ini termasuk tanggapan atas pertanyaan Anda
dan informasi tentang layanan yang sudah Anda beli dari kami.)
Portabilitas
Anda berhak menerima Informasi Pribadi Anda yang telah Anda berikan kepada pengontrol dalam
format yang terstruktur, umum digunakan, dan dapat dibaca oleh mesin dan berhak untuk
mengirimkan Informasi Pribadi tersebut ke pengontrol lain tanpa hambatan dari pengontrol.
Batasan
Anda dapat meminta untuk membatasi pemrosesan Informasi Pribadi Anda.
Penghapusan
Anda dapat meminta untuk menghapus (menghilangkan) Informasi Pribadi Anda.
Hak untuk mengajukan pengaduan
Anda juga berhak mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas, khususnya di Negara Anggota UE
tempat tinggal Anda, tempat kerja, atau lokasi di mana masalah yang menjadi tema keluhan terjadi.
Hak untuk menolak atau mencabut persetujuan

Anda berhak menolak untuk memberikan persetujuan dan Anda dapat membatalkan (berlaku
kemudian) persetujuan yang sudah Anda berikan sebelumnya untuk pemrosesan Informasi Pribadi
setiap saat tanpa ada konsekuensi negatif yang merugikan. Keabsahan dari setiap pemrosesan
Informasi Pribadi Anda yang terjadi sebelum pembatalan persetujuan Anda tidak akan terpengaruh.
Plugin Sosial
Situs kami menyertakan plugin sosial, seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Google (“Plugin Sosial”)
yang dapat Anda gunakan untuk merekomendasikan konten di halaman web kami kepada teman dan
keluarga Anda.
Informasi lebih lanjut tentang Plugin Sosial dan ruang lingkup serta tujuan pemrosesan data oleh
penyedianya, dapat ditemukan dalam kebijakan privasi penyedia media sosial masing-masing.
Silakan lihat kebijakan privasi LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Silakan lihat kebijakan privasi Twitter: http://twitter.com/privacy
Silakan lihat kebijakan privasi Google: https://policies.google.com/privacy
Facebook
Jika Anda mengunjungi Facebook dan mengunjungi Situs kami, mesin perambah (browser)
mengirimkan informasi ke Facebook. Data yang ditransfer ke Facebook dapat mencakup informasi
seperti ID pengguna Anda, situs web yang Anda kunjungi, tanggal, waktu, dan informasi terkait
browser lainnya. Facebook mencatat beberapa informasi ini dan dapat menggunakannya untuk
meningkatkan produk dan layanannya serta untuk tujuan periklanan. Kami tidak memiliki pengaruh
pada cakupan atau konten data yang dikumpulkan oleh Facebook dengan menggunakan plugin ini.
Melalui integrasi plugin, Facebook menerima informasi bahwa Anda telah membuka halaman terkait
di Situs kami. Jika Anda masuk ke akun pengguna Anda di Facebook saat Anda mengunjungi Situs kami,
Facebook dapat mengalihkan kunjungan ke akun ini. Saat Anda berinteraksi dengan plugin, misalnya
dengan menggunakan tombol “suka” atau meninggalkan komentar, informasi ini akan ditransfer
langsung ke Facebook dan disimpan di sana. Jika Anda tidak ingin melakukan transfer data tersebut,
Anda harus keluar dari akun Facebook Anda sebelum mengunjungi Situs kami. Untuk tujuan dan
cakupan pengumpulan data serta pemrosesan dan penggunaan data lebih lanjut oleh Facebook serta
hak terkait dan kemungkinan pengaturan Anda untuk melindungi privasi Anda, silakan lihat
pernyataan privasi Facebook https://www.facebook.com/tentang/privasi.
LinkedIn
Kami menggunakan plug-in yang disediakan oleh LinkedIn (“LinkedIn”). Plug-in ini dapat dikenali
dengan logo LinkedIn di tombol “bagikan”. Saat Anda membuka halaman di Situs kami dengan tombol
seperti itu, browser Anda akan mengatur koneksi langsung dengan server LinkedIn, dan LinkedIn
menerima informasi bahwa Anda dan alamat IP Anda telah mengakses Situs ini. Jika Anda masuk ke
akun LinkedIn Anda saat mengklik tombol “bagikan” LinkedIn, LinkedIn dapat mengalihkan kunjungan
ke akun ini. Kami tidak memiliki pengaruh atas cakupan atau konten data yang dikumpulkan oleh
LinkedIn dengan menggunakan plugin ini. Untuk informasi tentang tujuan dan tingkat pengumpulan
data, pemrosesan lebih lanjut dan penggunaan data tersebut oleh LinkedIn, serta hak yang Anda miliki
mengenai hal ini dan opsi pengaturan untuk perlindungan privasi Anda, silakan lihat kebijakan privasi
LinkedIn.
Twitter
Situs ini menggunakan tombol Twitter, (“Twitter”). Plugin ini dapat dikenali dari logo Twitter atau
tulisan “twitter” atau “tweet”. Antara lain, tombol Twitter memungkinkan teks atau halaman dari Situs
ini untuk dibagikan di Twitter. Saat Anda membuka suatu halaman di Situs kami dengan tombol
tersebut, browser Anda akan mengatur koneksi langsung dengan server Twitter, dan konten tombol
akan ditransfer ke browser Anda, yang akan memasukkannya ke dalam Situs. Kami tidak memiliki
pengaruh atas cakupan atau konten data yang dikumpulkan oleh Twitter dengan menggunakan

tombol-tombol ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Twitter, data log seperti alamat IP Anda,
situs yang diakses sebelumnya, dll., kemudian akan ditransfer ke Twitter. Informasi lebih lanjut
tentang ini tersedia dalam pernyataan privasi data Twitter di http://twitter.com/privacy.
Google Analytics
Kami menggunakan Google Analytics, suatu layanan analisis web yang disediakan oleh Google.
(“Google”). Google Analytics menggunakan cookie untuk membantu kami menganalisis bagaimana
pengguna menggunakan Situs. Informasi yang dihasilkan oleh cookie tentang penggunaan Anda atas
Situs melalui integrasi plugin, Google menerima informasi yang Anda panggil ke halaman yang sesuai
dari Situs kami. Informasi yang dihasilkan oleh cookie tentang penggunaan Situs oleh Anda akan
dikirimkan ke dan disimpan oleh Google. Anda dapat menolak penggunaan cookie dengan cara
memilih untuk tidak dilacak oleh Google Analytics yang berlaku di masa mendatang dengan
mengunduh dan menginstal add-on browser penyisih Google Analytics untuk browser web Anda saat
ini: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=id
Informasi lainnya
Keamanan Data, Transfer melalui Internet
Kami berkomitmen untuk menjaga Keamanan Informasi Pribadi Anda. Namun, tidak mungkin untuk
menjamin keamanan mutlak dari Informasi Pribadi. Jika Anda mengalami masalah seperti akun MY
ADAMA atau Informasi Pribadi Anda berisiko, misalnya ada seseorang yang telah menggunakan akun
Anda, harap segera hubungi kami.
Perlindungan Anak di Bawah Umur
Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan, memproses, atau mengungkapkan informasi pribadi anak
di bawah usia 16 tahun tanpa memperoleh persetujuan sebelumnya dari orang tua atau orang yang
bertanggung jawab sebagai orang tua.
Hukum dan Peraturan Daerah
Kebijakan Privasi ini dimaksudkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan privasi yang berlaku
di setiap negara tempat Informasi Pribadi dikumpulkan. Sejauh undang-undang dari suatu negara
melarang kami menggunakan dan membagikan Informasi Pribadi dengan cara yang dijelaskan dalam
Kebijakan Privasi ini, Kebijakan Privasi dan praktik kami akan dianggap dimodifikasi agar sesuai dengan
undang-undang setempat tersebut.
Informasi Kontak
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini atau ingin menggunakan hak Anda, silakan
hubungi Chief Privacy Officer kami di privacy.officer@adama.com atau:
Alamat: Royal Agro Indonesia

