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PRIVASI DAN INFORMASI ANDA
Selamat datang di situs web kami. Privasi dan kepercayaan Anda penting bagi kami.
Pemberitahuan privasi ini menjelaskan cara situs web dan aplikasi kami, termasuk aplikasi
seluler, produk, perangkat lunak, promosi, atau layanan (kami menyebutnya "Layanan")
menggunakan informasi pribadi Anda. Pemberitahuan privasi ini berlaku kecuali terdapat
pemberitahuan privasi terpisah atau tambahan yang diberikan.

INFORMASI SEPERTI APA YANG KAMI
KUMPULKAN?
Energizer mengumpulkan informasi terbatas secara langsung dari Anda untuk beberapa
layanan, misalnya, jika Anda ingin berpartisipasi dalam promosi. Jenis informasi yang kami
kumpulkan tergantung pada cara Anda berinteraksi dengan kami. Perluas bagian di bawah
untuk mempelajari selengkapnya.

INFORMASI YANG ANDA BERIKAN KEPADA ENERGIZER SECARA
SUKARELA
Jika Anda memilih berpartisipasi dalam salah satu promosi, kami dapat mengumpulkan hal
berikut:


Nama depan, nama belakang, alamat email, alamat pos, nomor telepon, atau data serupa lainnya

Jika Anda memilih membeli produk atau layanan dari situs web kami, kami dapat meminta
informasi pembayaran Anda yang dapat termasuk:


Nomor kartu pembayaran, kode keamanan, tanggal kedaluwarsa, dan informasi serupa lainnya

Jika Anda memilih ajukan pertanyaan atau melaporkan masalah melalui tautan HUBUNGI
KAMI, kami dapat mengumpulkan informasi pribadi seperti:


Nama Depan, Nama Belakang, alamat pos, alamat email, nomor telepon, atau informasi serupa lainnya

Jika Anda memilih menjadi pemasok untuk kami, kami dapat mengumpulkan hal berikut:


Detail kontak, lokasi, dan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Anda dan informasi
terkait dengan penetapan harga, sumber, dan praktik bisnis lainnya, jika Anda membuat pengajuan untuk
menjadi pemasok yang disetujui

Jika Anda memilih lamar pekerjaan dengan kami, kami dapat mengumpulkan hal berikut:








Gelar pendidikan dan akademik
Lisensi atau sertifikasi yang berlaku
Riwayat pekerjaan sebelumnya
Identitas Nasional
Referensi
Data lain apa pun yang Anda berikan

Jika Anda diterima untuk wawancara atau pekerjaan, kami akan mengumpulkan informasi
relevan lainnya dari Anda selain informasi yang diberikan selama proses perekrutan dan hal ini
akan menjadi bagian dari catatan personel Anda.

INFORMASI YANG DIKUMPULKAN MELALUI SITUS WEB &
LAYANAN
Kami mengumpulkan informasi tentang cara Anda berinteraksi dengan situs web dan Layanan
lainnya melalui penggunaan cookie, tag piksel, dan teknologi serupa. Hal ini juga mencakup
informasi penggunaan, riwayat perambanan, dan informasi tentang cara Anda menavigasi di
dalam Layanan kami. Kami juga dapat mengumpulkan informasi perangkat Anda yang
mencakup alamat IP, lokasi, operator internet, ID perangkat, dan sistem operasi.
Kami juga dapat mengumpulkan informasi demografis seperti negara dan bahasa pilihan karena
kebijakan privasi kami dapat sedikit berbeda tergantung pada negara tempat Anda tinggal.

INFORMASI DARI PIHAK KETIGA
Kami dapat memperoleh informasi melalui mitra, vendor, pemasok, dan pihak ketiga lainnya
yang umumnya merupakan entitas perusahaan (meski beberapa di antaranya adalah
perusahaan pendidikan dan publik) dan mungkin berlokasi di salah satu lokasi tempat kami
melakukan bisnis. Misalnya, kami mengumpulkan data ini untuk menjadikan pengalaman Anda
di situs web kami lebih baik. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk dalam kategori berikut:




Perusahaan periklanan & pemasaran
Platform & mitra media sosial
Mitra promosi

CARA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI
Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan untuk tujuan yang sah, yang berada di
dalam kepentingan sah kami, serta untuk tujuan kepatuhan.
Perluas bagian di bawah untuk mempelajari selengkapnya.

UNTUK BERKOMUNIKASI

Kami dapat menggunakan informasi kontak yang diberikan kepada kami melalui situs web
promosi untuk memberikan imbalan atau hadiah untuk promosi. Setelah promosi berakhir,
kami menghapus informasi tersebut dari sistem kami. Promosi dapat mencakup
pemberitahuan tambahan yang memberikan informasi lainnya tentang penggunaan informasi
pribadi dan mungkin Anda akan dimintai persetujuan.
Kami dapat menggunakan informasi yang diberikan kepada kami di tautan HUBUNGI KAMI
untuk berkomunikasi dengan Anda mengenai masalah produk atau masalah pengembalian
uang.

UNTUK OPERASI BISNIS
Kami dapat menggunakan informasi yang disediakan untuk melakukan pengawasan dan
pencegahan kejahatan atau penipuan, melindungi hak-hak hukum kami serta melakukan
kewajiban kontrak.

UNTUK FUNGSIONALITAS DAN PERBAIKAN
Kami dapat menggunakan cookie untuk membuat pengoperasian situs web kami bekerja lebih
efisien dan memberikan informasi analisis. Untuk informasi selengkapnya, baca Pemberitahuan
Cookie Energizer.

DASAR HUKUM UNTUK PENGGUNAAN KAMI (Khusus
Pengunjung EEA)
Jika Anda berada di Area Ekonomi Eropa (European Economic Area, EEA), dasar hukum kami
untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi yang dijelaskan di atas akan
tergantung pada informasi pribadi terkait dan konteks spesifik pengumpulan informasi
tersebut.
Namun, kami akan mengumpulkan informasi pribadi dari Anda hanya jika memiliki izin untuk
melakukannya, bilamana kami membutuhkan informasi pribadi untuk melakukan kontrak
dengan Anda, bilamana kami memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, atau bilamana
pemrosesan berada dalam kepentingan sah kami (seperti pemrosesan untuk tujuan
administratif, mencegah tindakan penipuan atau kejahatan, dan mendukung keamanan
informasi) dan tidak dikesampingkan oleh kepentingan perlindungan data atau hak dan
kebebasan mendasar Anda.

Jika kami meminta Anda untuk memberikan informasi pribadi guna mematuhi persyaratan
hukum atau untuk melakukan kontrak dengan Anda, kami akan menjelaskan hal ini pada waktu
pengumpulan. Kami juga akan memberi tahu Anda apakah persyaratan untuk informasi
tersebut wajib dan menjelaskan segala konsekuensi jika Anda tidak memberikan informasi.
Demikian juga, jika kami mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi Anda berdasarkan
kepentingan sah kami (atau kepentingan pihak ketiga mana pun), kami akan mengambil
langkah-langkah yang wajar dalam memberikan pemberitahuan yang jelas dan menjelaskan
kepentingan sah kami.
Energizer Holdings adalah Pengendali Data semua informasi pribadi yang dikumpulkan di EEA,
kecuali jika kebijakan tambahan mengatakan sebaliknya.
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai atau memerlukan informasi lebih lanjut tentang dasar
hukum untuk setiap kegiatan pemrosesan spesifik atau ke mana Anda harus menghubungi
Pengendali Data, hubungi PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

CARA KAMI BERBAGI INFORMASI
Kami bekerja melalui afiliasi kami guna menyediakan Layanan. Kami juga bekerja dengan
pemasok resmi dan mitra bisnis ("Mitra"). Ketika kami membagikan informasi pribadi Anda
kepada Mitra kami, kami menerapkan tindakan yang sesuai, biasanya tindakan kontraktual,
untuk membatasi penggunaan informasi Anda hanya untuk tujuan sah dan resmi yang
konsisten dengan Pemberitahuan Privasi, serta tindakan kerahasiaan dan keamanan yang
sesuai.
Energizer tidak berbagi atau menjual informasi pribadi apa pun yang Anda berikan kepada kami
melalui situs web kami untuk penggunaan terpisah apa pun oleh pihak ketiga. Dari waktu ke
waktu, kami dapat memberikan informasi agregat (statistis) tentang pelanggan, penjualan, pola
lalu lintas online, dan informasi terkait kami kepada pihak ketiga yang memiliki reputasi baik
untuk membantu kami meningkatkan Layanan. Statistik ini tidak mencakup informasi pengenal
pribadi apa pun.
Kami berbagi informasi dengan pihak ketiga ketika diwajibkan oleh hukum atau untuk
merespons proses hukum, untuk melindungi pelanggan kami; untuk melindungi keselamatan
jiwa; untuk menjaga keamanan layanan kami, dan untuk melindungi hak-hak hukum kami.
Perluas bagian di bawah untuk mempelajari selengkapnya

DENGAN AFILIASI & ANAK PERUSAHAAN

Kami dapat membagikan informasi apa pun yang Anda berikan kepada kami, termasuk informasi pribadi,
kepada entitas afiliasi dan anak perusahaan kami di seluruh dunia. Entitas-entitas ini dapat berlokasi di
negara yang berbeda dari negara Anda, dan mungkin memiliki standar privasi yang berbeda, yang
mungkin lebih rendah, dibandingkan standar privasi di negara asal Anda.

DENGAN PIHAK KETIGA
Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan penyedia layanan pihak ketiga. Penyedia ini
tidak diizinkan untuk membagikan atau menggunakan informasi pribadi Anda untuk tujuan apa
pun selain untuk memberikan layanan kepada kami. Kami membagikan informasi Anda untuk
tujuan yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Privasi ini, dengan kategori penerima pihak
ketiga sebagai berikut:




Pihak yang membantu kami dalam pemenuhan pesanan atau untuk mengelola pertanyaan atau masalah
produk
Pihak yang membantu kami dalam perekrutan dan pencarian karyawan
Pihak yang membantu kami mengelola situs web, penawaran, dan promosi

PENJUALAN, MERGER, DAN AKUISISI
Kami dapat mengungkapkan informasi pribadi sebagai bagian dari transaksi korporat yang
dimaksudkan atau aktual seperti reorganisasi, merger, penjualan, usaha patungan, penugasan,
pemindahan, atau disposisi lainnya atas semua atau sebagian dari bisnis, aset, atau saham kami
(termasuk dalam kaitannya dengan kebangkrutan atau proses serupa).

PEMINDAHAN INTERNASIONAL DATA PRIBADI
Energizer merupakan organisasi global, dan informasi pribadi Anda dapat disimpan atau
diproses di luar negara asal Anda, termasuk di negara-negara yang mungkin tidak
menawarkan tingkat perlindungan yang sama untuk informasi pribadi dibandingkan negara
asal Anda. Kami telah melakukan tindakan untuk memastikan bahwa ketika informasi
pribadi Anda dipindahkan secara internasional, informasi Anda tunduk pada perlindungan
yang tepat sesuai dengan undang-undang perlindungan data (termasuk Pasal 44 hingga 50
Peraturan Perlindungan Data Umum UE atau GDPR).
Biasanya ini termasuk perlindungan kontraktual, sehingga masing-masing pihak tempat
tujuan pemindahan data pribadi Anda wajib menjaga data Anda secara aman dan terjamin,
dan tidak menggunakannya untuk tujuan selain yang ditentukan oleh Energizer.

Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut tentang praktik pemindahan data kami atau
mendapatkan salinan tindakan perlindungan apa pun yang relevan atau negara tempat kami
memproses data pribadi, hubungi PRIVACY@ENERGIZER.COM.

PILIHAN & HAK ANDA
Energizer menghormati hak-hak Anda dalam hal cara informasi pribadi Anda digunakan dan
dibagikan. Anda dapat meminta akses atau koreksi atas data pribadi Anda. Jika Anda
berada di UE, Anda dapat memiliki hak tambahan berdasarkan GDPR.
Perluas bagian di bawah untuk mempelajari selengkapnya.

AKSES, KOREKSI ATAS, ATAU PENGHAPUSAN INFORMASI
ANDA
Jika Anda ingin mengoreksi atau memperbarui informasi pribadi Anda, atau meminta akses atau
penghapusan informasi pribadi, Anda dapat menghubungi kami di PRIVACY@ENERGIZER.COM

Perhatikan bahwa kami diwajibkan memverifikasi identitas Anda sebelum memberikan
informasi pribadi. Jika Anda meminta perubahan atau penghapusan informasi pribadi,
perhatikan bahwa kami mungkin masih perlu menyimpan informasi tertentu untuk
keperluan pencatatan dan/atau untuk menyelesaikan transaksi yang Anda mulai sebelum
meminta perubahan atau penghapusan tersebut. Beberapa informasi Anda juga dapat
tetap berada di sistem kami dan catatan lain jika diperlukan untuk kepatuhan terhadap
hukum yang berlaku.

HAK PRIVASI DATA TAMBAHAN
Anda mungkin memiliki hak tambahan berdasarkan GDPR UE dan undang-undang negara
lain tertentu. Misalnya, jika Anda berada di EEA, Anda dapat meminta:






Tujuan pemrosesan
Kategori data pribadi yang terkait
Siapa lagi di luar Energizer yang mungkin telah menerima data dari kami
Apa sumber informasinya jika Anda tidak memberikannya langsung kepada kami
Berapa lama informasi akan disimpan

Di berbagai negara, Anda memiliki hak untuk mengajukan keluhan dengan otoritas privasi data
yang sesuai jika Anda memiliki kekhawatiran tentang cara kami memproses informasi pribadi
Anda.

INFORMASI TERKAIT PRIVASI LAINNYA
Di bawah ini Anda akan menemukan informasi tambahan penting seperti cara kami
mengomunikasikan perubahan pada pemberitahuan ini, praktik penyimpanan data kami,
bekerja dengan informasi pribadi anak di bawah umur, dan keamanan informasi.
Perluas bagian di bawah untuk mempelajari selengkapnya.

KEAMANAN
Keamanan informasi Anda penting bagi kami. Ketika kami memproses data Anda, kami
menggunakan tindakan keamanan administratif, teknis, dan organisasi yang wajar dan sesuai
untuk melindungi informasi pribadi Anda dari risiko seperti kehilangan sementara atau
permanen, perusakan atau akses tidak sah atau melanggar hukum, perubahan, penggunaan,
atau pengungkapan.
Kami mewajibkan pemasok dan mitra kami untuk menerapkan perlindungan serupa ketika
mereka mengakses atau menggunakan informasi pribadi yang kami bagikan kepada mereka.
Tentu saja, tidak ada teknologi, pengiriman data, atau sistem yang 100% aman. Jika Anda
memiliki alasan untuk meyakini bahwa interaksi Anda dengan kami tidak lagi aman, segera beri tahu
kami di PRIVACY@ENERGIZER.COM.

INFORMASI PRIBADI ANAK DI BAWAH UMUR
Kami mematuhi Undang-undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak di Amerika Serikat dan
undang-undang serupa di seluruh dunia, jika berlaku untuk Layanan Energizer. Kami tidak
secara sengaja mengumpulkan informasi pribadi dari anak di bawah umur tanpa persetujuan
dari orang tua atau wali yang sah. Jika Anda meyakini bahwa kami mungkin telah mengumpulkan
informasi pribadi dari anak di bawah umur tanpa persetujuan yang dipersyaratkan, beri tahu kami di

PRIVACY@ENERGIZER.COM

PENYIMPANAN
Kami menyimpan informasi pribadi Anda selama periode yang diperlukan untuk: menyediakan
layanan yang Anda minta dari kami, sebagaimana diperlukan untuk mematuhi kewajiban
hukum (misalnya, untuk mematuhi persyaratan penyimpanan catatan wajib atau penyimpanan
hukum), sebagaimana disepakati dalam formulir persetujuan, untuk menyelesaikan
perselisihan, dan untuk memenuhi tujuan, hak, dan kewajiban yang diuraikan dalam
Pemberitahuan Privasi ini.
Periode penyimpanan dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan jenis informasi dan cara
penggunaannya. Periode penyimpanan kami berdasarkan pada kriteria yang mencakup periode

penyimpanan yang diwajibkan secara hukum, proses hukum potensial atau tertunda, hak
kekayaan intelektual atau hak kepemilikan kami, persyaratan kontrak, arahan atau kebutuhan
operasional, dan pengarsipan historis.

SITUS & LAYANAN PIHAK KETIGA
Pemberitahuan Privasi ini tidak membahas, dan kami tidak bertanggung jawab atas, kebijakan
dan praktik pihak ketiga atau organisasi lain yang tidak beroperasi atas nama kami, termasuk
kebijakan dan praktik yang terkait dengan privasi dan keamanan, pengumpulan data,
penggunaan pemrosesan, penyimpanan, dan pengungkapan. Hal ini mencakup:



pihak ketiga mana pun yang mengoperasikan situs atau layanan apa pun yang terhubung dengan situs ini
pengembang aplikasi, penyedia aplikasi, penyedia platform media sosial, penyedia sistem operasi,
penyedia layanan nirkabel, atau produsen perangkat, termasuk informasi pribadi apa pun yang Anda
ungkapkan kepada organisasi tersebut melalui atau sehubungan dengan Layanan, aplikasi, atau halaman
media sosial Energizer.

PERUBAHAN PEMBERITAHUAN INI
Kami dapat mengubah Pemberitahuan Privasi ini dari waktu ke waktu agar mencerminkan
praktik dan Layanan kami serta mematuhi persyaratan hukum secara akurat. Tanggal Revisi
Terakhir di bagian atas Pemberitahuan ini menyatakan waktu pemberitahuan ini terakhir kali
diubah dan kami memperbarui tanggal ini setiap kali revisi dikirimkan.
Setiap perubahan pada Pemberitahuan Privasi ini akan berlaku ketika kami menerbitkannya di
situs web kami. Kami menganjurkan Anda agar memeriksa kembali secara berkala agar tetap
mendapatkan informasi mengenai setiap pembaruan Pemberitahuan kami.

