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PEMBERITAHUAN PRIVASI ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON – SIAPA KITA DAN APA YANG KITA LAKUKAN 

Organon, (selanjutnya, “kami,” “kita” dan “Perusahaan”) adalah perusahaan layanan kesehatan 

yang berfokus pada peningkatan kesehatan wanita di sepanjang hidup mereka. Kami 

mengembangkan dan menghadirkan solusi kesehatan inovatif melalui portofolio terapi resep, 

biosimilar, dan merek yang telah mapan. Sumber daya online kami menyediakan informasi 

kesehatan, medis, dan terkait produk, ketenagakerjaan, dan informasi lain yang terkait dengan 

bisnis kami. Selain itu, beberapa sumber daya online Organon memungkinkan tenaga profesional 

yang memenuhi kualifikasi untuk mengajukan bantuan atau berkontribusi pada studi riset atau 

melakukan pembelian secara online. Dalam dokumen ini, semua aktivitas dan penawaran terkait 

kami secara bersama-sama disebut sebagai “Produk dan Layanan.” 

Kami telah mengadopsi kebijakan privasi ini (“Pemberitahuan Privasi”) untuk membantu Anda 

memahami jenis Informasi Pribadi apa (dijelaskan di bawah) yang kami kumpulkan dan proses 

sehubungan dengan penyediaan Produk dan Layanan, bagaimana dan, mengapa kami 

melakukannya, yang mungkin memiliki akses ke informasi tersebut, dan apa saja pilihan dan hak 

individu Anda untuk informasi tersebut (secara bersama-sama, “Praktik Privasi”). Pemberitahuan 

Privasi ini mencakup Praktik Privasi Organon, anak perusahaan dan afiliasinya yang berbasis di 

AS1, serta merinci prinsip-prinsip praktik privasi global kami.  

Perusahaan memiliki anak perusahaan dan afiliasi dalam jumlah wilayah yang luas di seluruh dunia. 

Banyak dari kota dan negara tersebut memiliki undang-undang privasi khusus yang dapat 

memberlakukan persyaratan yang berbeda atau tambahan dibandingkan dengan yang mendasari 

Pemberitahuan Privasi ini (secara bersama-sama disebut “Undang-Undang Perlindungan Data”). 

Rujuk ke daftar non-AS. Perusahaan Organon dapat diakses di sini untuk mengakses kebijakan 

privasinya. Kecuali afiliasi Perusahaan telah memposting Pemberitahuan Privasinya sendiri, 

ketentuan pemberitahuan ini berlaku untuk Praktik Privasi entitas tersebut.  

2. APA YANG TERCAKUP DALAM PEMBERITAHUAN INI? 

Pemberitahuan Privasi ini berlaku untuk Praktik Privasi kami terkait dengan Informasi Pribadi yang 

dikumpulkan oleh kami secara offline dan online. Misalnya, saat Anda mengunjungi kantor atau 

(“Lokasi”) fasilitas lain kami atau menggunakan situs web, email aplikasi seluler (aplikasi) kami, 

dan peralatan online dan yang dapat diunduh lainnya) yang menampilkan tautan ke Pemberitahuan 

ini. Pada kasus tertentu, kami mungkin memberikan Pemberitahuan Privasi Khusus saat Anda 

berinteraksi, berpartisipasi dengan kami, atau menggunakan, Produk, atau Layanan kami , 

contohnya jika Anda karyawan atau Penyedia Layanan Kesehatan (“HCP”). Karena Pemberitahuan 

Khusus tersebut berlaku untuk interaksi tertentu dengan Anda, ketentuan apa pun yang berbeda 

dari Pemberitahuan Privasi ini akan berlaku. 

Pemberitahuan tidak berlaku untuk sumber daya online pihak ketiga yang mungkin ditautkan dengan 

situs web kami, dan kami tidak mengendalikan konten atau praktik privasi sumber daya tersebut. 

 
1 Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade 

LLC, dan Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Definisi dan Glosarium  

Untuk merampingkan kebijakan ini, kami menggunakan sejumlah istilah yang ditetapkan (kata 

benda dengan huruf besar) dan konsep teknis. Untuk membantu Anda memahami istilah tersebut 

sejauh tidak dijelaskan di halaman ini, kami telah membuat Glosarium Istilah Privasi.  

“Informasi Pribadi atau Data Pribadi sebagaimana yang digunakan dalam Pemberitahuan Privasi 

ini, berarti (i) informasi terkait dengan orang alami yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, 

termasuk data yang mengidentifikasi individu atau yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, 

menemukan, melacak, atau menghubungi individu. Informasi Pribadi mencakup informasi yang 

dapat diidentifikasi secara langsung, seperti nama, nomor identifikasi, atau jabatan unik, dan 

informasi yang dapat diidentifikasi secara tidak langsung, seperti tanggal lahir, pengenal perangkat 

seluler atau perangkat yang dapat dikenakan yang unik, nomor telepon serta data berkode kunci, 

pengenal online seperti alamat IP atau aktivitas, perilaku, atau preferensi pribadi yang mungkin 

dikumpulkan untuk menyediakan layanan atau produk dan (II) informasi lain apa pun yang 

merupakan “informasi pribadi”, “informasi identitas diri”, “data pribadi”, atau kategori serupa dari 

informasi atau data pribadi yang dilindungi dalam berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data 

yang berlaku.  

Dalam Kebijakan ini, kami menggunakan istilah “pengumpulan” dan “pemrosesan” Informasi 

Pribadi secara bergantian. Di setiap kasus, ini berarti operasi atau serangkaian operasi terhadap 

IP, baik dengan alat elektronik atau tidak, termasuk, namun tidak terbatas pada, pengumpulan, 

perekaman, pengelolaan, penyimpanan, akses, adaptasi, perubahan, penelusuran, konsultasi, 

penggunaan, evaluasi, analisis, pelaporan, pembagian, pengungkapan, penyebaran, pengiriman, 

penyediaan, penyelarasan, penggabungan, pemblokiran, penghapusan, pemusnahan, atau 

penghancuran 

Kami menyebut “Pelanggan” sebagai individu yang Informasi Pribadinya telah kami kumpulkan dan 

simpan dalam format terstruktur yang dapat diidentifikasi, seperti akun pengguna, dan yang bukan 

karyawan, kontraktor, pemegang saham, pejabat, direktur, dan agen, atau entitas Perusahaan 

mana pun.  

3. INFORMASI PRIBADI YANG KAMI KUMPULKAN DAN CARA KAMI 

MENGGUNAKANNYA 

Organon berkomitmen untuk memastikan bahwa Praktik Privasinya adil, sah, dan transparan. Kami 

berkomitmen untuk membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, tenaga medis 

profesional kami, dan karyawan kami dengan menghormati harapan privasi individu, bekerja untuk 

mencegah kerugian privasi, dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan 

data di seluruh dunia.  

Harap tinjau Pemberitahuan Privasi dan dokumen kami yang disebutkan di dalamnya sebelum 

mengungkapkan Informasi Pribadi kepada kami. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau 

kekhawatiran terkait dengan Praktik Privasi kami, hubungi kami. Informasi kontak untuk kantor 

privasi yang bertanggung jawab atas wilayah Anda dapat ditemukan di sini.  

Kategori Informasi Pribadi yang Kami Kumpulkan  

Kami mengumpulkan kategori Informasi Pribadi berikut: 

  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Pengenal Pribadi 

Kami mengumpulkan pengenal pribadi, seperti:  

• Nama, alamat surat-menyurat, nama dan alamat akun email, nama akun media sosial, 

pengenal online, seperti Alamat Protokol Internet dan pengenal serupa setiap kali Anda 

berinteraksi dengan kami secara online, kami menanggapi pertanyaan, atau Anda 

menggunakan Produk atau Layanan kami.  

• Kami juga dapat mengumpulkan beberapa informasi tersebut saat Anda berinteraksi 

dengan kami secara pribadi, misalnya, saat mengunjungi salah satu situs kami, berinteraksi 

langsung dengan personel Organon (misalnya, perwakilan lapangan, atau stan Organon 

pada pameran dagang dan konferensi) atau wawancara untuk pekerjaan.  

• Jika dibenarkan oleh keadaan, misalnya, jika kami perlu memverifikasi identitas Anda 

sebagai pelamar pekerjaan atau penyedia layanan, atau untuk mematuhi persyaratan pajak 

dan pelaporan, kami mungkin juga mengumpulkan surat izin mengemudi atau jaminan 

sosial atau nomor wajib pajak pribadi atau informasi paspor, atau nomor pelat mobil Anda 

jika Anda memasuki lokasi kami. 

Kami mengumpulkan pengenal pribadi terutama kapan pun kami perlu untuk dapat menghubungi 

Anda atau memverifikasi identitas Anda, untuk memberikan layanan atau produk, mewawancarai 

atau mempekerjakan Anda untuk suatu pekerjaan, mengelola hubungan kerja atau kontrak dengan 

Anda, mengiklankan Produk atau Layanan kami, membentuk pemahaman yang lebih baik tentang 

minat, karakteristik pribadi, dan preferensi Anda, serta mengembangkan, mengoperasikan, dan 

melindungi bisnis kami secara umum.  

Kami mengumpulkan pengenal pribadi secara online dan offline. Kami mengumpulkan informasi 

tersebut secara langsung dari Anda, contohnya saat Anda mengisi formulir kontak di situs web atau 

aplikasi kami yang kami sediakan. Dalam banyak kasus, kami mengumpulkan pengenal pribadi 

tersebut secara tidak langsung melalui penggunaan teknologi saat Anda berinteraksi dengan kami 

secara online. Kami juga mungkin mengumpulkan pengenal pribadi dengan menggunakan 

informasi publik, seperti basis data pemerintah yang tersedia secara umum, pialang data, penyedia 

analisis internet, dan media sosial. 

Informasi Identitas Lainnya  

Selain pengenal pribadi yang disebutkan di atas, kami juga mengumpulkan jenis informasi 

identitas berikut:  

• Riwayat pendidikan dan pekerjaan, jika Anda melamar pekerjaan atau jika Anda tenaga medis 

profesional yang berinteraksi dengan kami, misalnya, sebagai pembicara di konferensi  

• Informasi rekening keuangan, termasuk perincian perbankan untuk membayar gaji atau 

untuk barang dan layanan yang Anda suplai. 

• Informasi kartu kredit dan debit untuk memproses pembayaran jika Anda adalah Penyedia 

Layanan Kesehatan dan produk pesanan dari kami secara online. Kami menggunakan 

informasi ini untuk memverifikasi validitas informasi kartu kredit/debit dengan lembaga 

keuangan dan untuk memproses pembayaran. Kami mengumpulkan informasi terkait kartu 

kredit/debit secara langsung dari Anda untuk memproses pesanan tersebut dan kami juga 

mungkin menggunakan pihak ketiga yang disetujui eksternal (yaitu, pemeriksaan kartu 

kredit online yang dikelola oleh organisasi keuangan atau kredit).  
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• Informasi asuransi kesehatan dan informasi medis terkait program survei pasien dan 

bantuan pembayaran. 

Informasi Sensitif  

Beberapa Informasi Pribadi yang kami kumpulkan bersifat sensitif dan diklasifikasikan sebagai 

dilindungi oleh hukum yang berlaku dan/atau Kategori Data Khusus di bawah undang-undang 

perlindungan data EEA/Inggris. Kami mengumpulkan jenis informasi tersebut terutama dalam 

konteks aplikasi dan hubungan kerja, pemberian manfaat, dan untuk memenuhi persyaratan 

pelaporan hukum.  

Jenis data tersebut meliputi usia (lebih dari 40), keanggotaan serikat  dagang, ras, warna, 

keturunan, asal kebangsaan, status imigrasi (kewarganegaraan), status perkawinan, difabel, jenis 

kelamin, status veteran dan militer, orientasi seksual, dan ekspresi gender. Pengungkapan 

informasi ini bersifat sukarela, kecuali kami diharuskan untuk mengumpulkan jenis Informasi Pribadi 

tersebut untuk memenuhi kewajiban hukum.  

Kami juga mengumpulkan informasi kesehatan pelanggan, karyawan, dan pihak lain yang diberikan 

kepada kami saat menanggapi pertanyaan dan survei, atau melalui penggunaan peralatan 

kesehatan online dan dapat diunduh yang kami sediakan. Data tersebut dapat mencakup informasi 

diagnosis dan informasi tentang gejala yang umumnya terkait dengan penyakit.  

Kami memperlakukan informasi ini sebagai sensitif dan membatasi pemrosesan dan akses. Kami 

akan mengumpulkan jenis Informasi Pribadi tersebut hanya sesuai dengan semua persyaratan 

hukum jika Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku di negara tempat tinggal Anda, seperti 

GDPR bagi warga EEA, memberlakukan ketentuan tambahan untuk memproses data tersebut.  

Informasi Biometrik 

Informasi Sensitif Tertentu (lihat di atas) yang dikumpulkan oleh kami mungkin mencakup informasi 

biometrik yang membentuk bagian dari informasi diagnosis yang dikumpulkan oleh kami untuk 

menilai Produk atau Layanan kami. Kami mendapatkan persetujuan sebelum mengumpulkan atau 

menggunakan informasi biometrik.  

Informasi Aktivitas Internet atau Jaringan Elektronik 

• Informasi yang Dikumpulkan dari Komputer Anda atau Perangkat Elektronik Lain  

Kami mengumpulkan informasi tentang komputer Anda atau perangkat elektronik lain saat 

Anda mengunjungi situs web kami dan menggunakan sumber daya online kami. Informasi 

ini dapat meliputi alamat Internet Protocol (IP), Penyedia Layanan Internet (Internet Service 

Provider atau ISP), nama domain, jenis browser, tanggal dan waktu permintaan, serta 

informasi yang disediakan dengan melacak teknologi, seperti cookie, tag pixel tunggal, 

objek pembagian lokal (Flash), penyimpanan lokal, etag, dan script.  

Kami mengumpulkan Informasi Pribadi tersebut sesuai kebutuhan yang memungkinkan 

individu mendaftar, menyesuaikan, dan mempersonalisasi sumber daya serta komunikasi 

online tertentu kami. Kami menggunakan Informasi Pribadi yang dikumpulkan secara online 

untuk menyediakan produk, layanan, dan fitur serta sumber daya lain yang diminta individu; 

misalnya literatur edukasi dan informasi mengenai bisnis, program email, alat bantu, kuis, 

kuesioner, dan survei. Kami menganalisis Informasi Pribadi yang dikumpulkan secara 

online untuk mengidentifikasi serta menawarkan layanan tambahan dan promosi yang 

menurut kami menarik bagi Anda. Kami mungkin mengevaluasi penggunaan beberapa 

sumber daya dan komunikasi online tetapi melakukannya hanya dengan informasi agregat 
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atau informasi yang tidak dapat diidentifikasi. Kami juga dapat menggunakan Informasi 

Pribadi untuk mengaudit sumber daya online bagi kepatuhan, akses, dan keamanan yang 

berwenang.  

Kami dan pihak ketiga yang menyediakan konten, fungsi, atau layanan pada sumber daya 

online kami dapat mengumpulkan informasi tentang Anda dan/atau perangkat Anda dengan 

menggunakan cookie atau teknologi pelacakan serupa untuk menayangkan iklan ke 

komputer Anda atau perangkat elektronik lain atau untuk mengingatkan Anda tentang situs 

web kami yang sebelumnya Anda kunjungi. Lihat Kebijakan Pelacakan Online Global kami 

untuk informasi selengkapnya tentang cookie dan teknologi terkait, serta cara Anda dapat 

mengendalikannya. Apabila Anda menggunakan perangkat seluler untuk mengakses situs 

web dan sumber daya online kami, atau mengunduh aplikasi atau layanan seluler, kami 

juga dapat mengumpulkan informasi tentang perangkat Anda, seperti ID perangkat dan 

jenis perangkat, serta informasi penggunaan tentang perangkat Anda dan penggunaan situs 

web seluler kami, serta sumber daya seluler lain. 

• Media Sosial 

Kami dapat mengumpulkan Informasi Pribadi yang memungkinkan Anda untuk menggunakan 

sumber daya media sosial online yang mungkin kami tawarkan dari waktu ke waktu. Contoh 

sumber daya media sosial meliputi jejaring sosial, papan diskusi, papan buletin, blog, wiki, 

dan fungsi rujukan untuk berbagi konten atau alat bantu antara teman atau rekan kerja. Kami 

juga memungkinkan Anda untuk menggunakan sumber daya media sosial guna memposting 

atau membagikan Informasi Pribadi kepada orang lain. Anda harus mempertimbangkan 

dengan saksama informasi yang Anda pilih untuk dibagikan tentang diri Anda dan orang lain, 

seperti rekan kerja, teman, pelanggan, atau pasien, saat Anda menggunakan sumber daya 

media sosial. Dengan memberikan informasi kepada kami tentang individu lain, Anda 

menyatakan bahwa Anda memiliki wewenang untuk melakukannya. Untuk informasi lebih 

lanjut, tinjau Kebijakan Pemantauan Media Sosial kami. 

 

Informasi Sensorik 

 

Kami mengumpulkan informasi audio dan video yang mewakili Informasi Pribadi, misalnya, saat 

kami menggunakan kamera keamanan untuk memantau lokasi atau infrastruktur penting lainnya 

yang dikendalikan oleh kami atau jika kami mencatat percakapan telepon tertentu dengan pihak 

ketiga untuk tujuan pelatihan atau pengendalian kualitas atau untuk mematuhi kewajiban hukum. 

Kami juga dapat merekam pesan video untuk tujuan pemasaran atau sebagai bagian dari 

keterlibatan kami dengan Tenaga Kesehatan Profesional. Di semua kasus, kami berupaya 

memberikan pemberitahuan sebelumnya yang memadai kepada individu yang terkena dampak dan 

mendapatkan, jika diperlukan, persetujuan sebelum mengumpulkan informasi tersebut.  

Informasi Terkait Tenaga Profesional dan Ketenagakerjaan 

• Perekrutan:  

Kami mengumpulkan Informasi Pribadi tentang riwayat pendidikan terhadap potensi dan 

kandidat pekerjaan aktual, seperti, termasuk sekolah yang dihadiri, nilai dan skor, bidang 

studi, gelar yang diperoleh dan tanggal kelulusan, minat, keterampilan, dan hobi, lisensi 

dan sertifikasi profesional, publikasi, dan kontribusi publik lain yang terkait secara 

profesional.  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
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Kami juga mengumpulkan Informasi Pribadi yang berhubungan dengan riwayat pekerjaan 

calon karyawan aktual dan potensial, termasuk nama pemberi pekerjaan, supervisor, lokasi, 

dan tanggal kerja, jika diizinkan, riwayat gaji dan promosi, serta Informasi Pribad i lain yang 

dapat membantu kami mengevaluasi kesesuaian kandidat untuk posisi tertentu.  

Apabila Anda mengajukan permohonan untuk posisi tertentu atau mengajukan permohonan 

umum, kami juga mengumpulkan jenis Informasi Sensitif tertentu. Hal ini terjadi secara 

sukarela kecuali jika pengumpulan diwajibkan secara hukum. Sesuai dengan hukum negara 

bagian dan negara tempat kami merekrut dan Undang-Undang Perlindungan Data yang 

berlaku dapat berisi persyaratan tambahan, kami berupaya memberikan pemberitahuan 

privasi khusus kepada calon pekerja yang merinci semua praktik privasi yang berlaku. Detail 

terkait praktik privasi terkait SDM kami dapat ditemukan di Pemberitahuan khusus kami 

tentang Praktik Data untuk Tujuan Terkait Pekerjaan dan Tempat Kerja. 

• Keterlibatan dengan Tenaga Profesional  

Kami mengumpulkan Informasi Pribadi tentang tenaga kesehatan profesional yang 

mendaftar di situs web kami atau mungkin bekerja sama dengan kami, termasuk 

spesialisasi medis, afiliasi organisasi dan institusional mereka, hak paten yang diberikan 

atau pencapaian ilmiah lain secara langsung atau dari sumber informasi publik atau pihak 

ketiga untuk memverifikasi kredensial, pencapaian, dan identitas profesional mereka. Untuk 

detailnya, lihat Pemberitahuan Praktik Data untuk Tenaga Profesional Perawatan 

Kesehatan. 

Kesimpulan yang Diambil dari semua Jenis Informasi Pribadi yang Digunakan untuk 

Pembuatan Profil, Konsolidasi 

• Mendengarkan Media Sosial  

Mendengarkan media sosial adalah proses kami mengidentifikasi dan menilai apa yang 

dikatakan tentang perusahaan, individu, produk, atau merek di internet. Kami hanya 

mengumpulkan Informasi Pribadi yang wajar, relevan, dan memadai serta tersedia secara 

umum. Jika Informasi Pribadi Anda dikumpulkan untuk diproses di luar tujuan awal saat 

Anda memposting konten, upaya wajar akan dilakukan untuk memberi tahu Anda sesegera 

mungkin. Upaya yang wajar dapat memerlukan identifikasi rincian kontak Anda dari platform 

media sosial, jika memungkinkan, atau dalam posting. Selain itu, kami akan berupaya 

dengan wajar untuk memberi Anda mekanisme untuk memilih keluar dari pemrosesan data 

yang kami usulkan atau menggunakan hak Anda sebagaimana diwajibkan oleh kebijakan 

kami dan peraturan yang berlaku. Karena sifat media sosial, mungkin kami tidak selalu bisa 

untuk mengidentifikasi detail individu dan kontak, siapa yang memposting konten asli yang 

kami kumpulkan. 

• Konsolidasi 

Dalam beberapa kasus, kami mengonsolidasikan Informasi Pribadi yang kami kumpulkan 

tentang individu melalui berbagai layanan dan saluran, seperti telepon, survei, situs web, 

dan sumber daya dan komunikasi online lain, untuk meningkatkan kualitas layanan yang 

kami tawarkan. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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Sumber Informasi Pribadi  

• Diperoleh Secara Langsung  

Biasanya, kami memberi tahu Anda sebelum atau pada saat pengumpulan bahwa kami 

mengumpulkan data Informasi Pribadi Anda. Jika tampilan seluruh pemberitahuan privasi 

tidak memungkinkan, kami menggunakan cara lain, seperti menempatkan label pada 

perangkat atau menggunakan layar visual untuk mengingatkan Anda tentang aktivitas 

pengumpulan data kami dan merujuk Anda pada pemberitahuan privasi lain yang berlaku. 

• Diperoleh dari Sumber Pihak Ketiga dan Umum 

Apabila kami memperoleh Informasi Pribadi Anda yang telah dikumpulkan oleh pihak ketiga 

yang independen, kami meminta jaminan kontrak bahwa Informasi Pribadi tersebut telah 

dikumpulkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku, seperti memberi Anda 

pengungkapan dan pemberitahuan yang diwajibkan oleh undang-undang Perlindungan 

Data yang berlaku, serta bahwa hak privasi apa pun yang Anda miliki berdasarkan undang-

undang tersebut dihormati. 

Kami juga mengumpulkan Informasi Pribadi dari domain publik untuk tujuan pelaporan 

kejadian yang tidak diinginkan guna memenuhi persyaratan kepatuhan farmakovigilans 

kami. Dasar hukum untuk jenis pengumpulan informasi pribadi ini untuk memenuhi 

kewajiban hukum. Dalam keadaan ini, tidak ada persetujuan dari Anda yang diwajibkan, 

namun kami akan memberi tahu Anda sebagai bagian dari kebijakan dan prosedur 

farmakovigilans kami. 

4. MENGAPA KAMI MENGUMPULKAN, MENGGUNAKAN, DAN MEMBAGIKAN 

INFORMASI PRIBADI ? 

Kami memproses Informasi Pribadi untuk tujuan yang telah ditentukan spesifik, eksplisit, dan sah 

yang diungkapkan dan didokumentasikan sebelumnya. Kami tidak akan memproses Informasi 

Pribadi Anda untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pengungkapan tersebut, kecuali 

kami telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk memberikan 

pemberitahuan yang diwajibkan kepada Anda.  

Kami tidak mengumpulkan atau memproses Informasi Pribadi lebih daripada yang diperlukan atau 

menyimpannya dalam bentuk yang dapat diidentifikasi selama lebih dari yang diperlukan untuk tujuan 

bisnis yang ditetapkan serta persyaratan hukum yang berlaku. Kami menganonimkan atau 

mendeidentifikasi Informasi Pribadi saat kebutuhan bisnis mewajibkan data tentang aktivitas atau 

proses yang melibatkan Informasi Pribadi untuk disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama. Kami 

memastikan bahwa persyaratan kebutuhan ini dirancang dalam setiap teknologi pendukung dan 

bahwa hal tersebut disampaikan kepada pihak ketiga yang mendukung aktivitas atau proses tersebut.  

Kami telah mencantumkan tujuan bisnis umum untuk memproses kategori khusus Informasi Pribadi 

dalam deskripsi kami mengenai kategori Informasi Pribadi yang kami kumpulkan.  

Apabila tujuan bisnis baru yang sah diidentifikasi untuk pemrosesan Informasi Pribadi yang 

sebelumnya dikumpulkan pada tanggal lebih awal, kami memperoleh persetujuan individu untuk 

penggunaan Informasi Pribadi yang baru, atau kami memastikan bahwa tujuan bisnis yang baru 

sesuai dengan, tujuan yang dijelaskan dalam pemberitahuan privasi atau mekanisme transparansi 

yang sebelumnya diberikan kepada individu. 

Kami akan menentukan kompatibilitas antara lain berdasarkan, konteks informasi tersebut 

dikumpulkan, ekspektasi individu yang masuk akal, dan sifat Informasi Pribadi yang dimaksud.  



 

8 
 

Hak Milik [Organon] Hak Milik [Organon] 

Kami tidak menerapkan prinsip ini untuk informasi anonim atau tidak terident ifikasi, atau saat kami 

hanya menggunakan informasi pribadi untuk tujuan penelitian historis dan ilmiah dan (a) Komite 

Peninjauan Etika, atau peninjau yang kompeten lainnya, telah menetapkan bahwa risiko 

penggunaan tersebut terhadap privasi dan hak lain individu dapat diterima, (b) kami telah 

menerapkan pengamanan yang sesuai untuk memastikan minimalisasi data, (c) data pribadi adalah 

pseudonim dan (d) semua undang-undang perlindungan data yang berlaku lainnya dihormati. 

5. DASAR HUKUM PEMROSESAN  

Jika Anda penduduk negara EEA, Inggris, atau negara bagian atau negara lain yang mewajibkan 

persyaratan hukum tertentu harus dipenuhi sebagai syarat untuk memproses informasi 

pribadi secara sah, kami akan memproses informasi pribadi Anda hanya sesuai dengan 

persyaratan tersebut. Persyaratan tersebut mungkin berbeda-beda di setiap negara, baca bagian 

Hak Privasi GDPR. 

6. CARA KAMI MENJAGA KEAKURATAN DAN KEAMANAN INFORMASI PRIBADI 

Keamanan Data 

Kami mengambil langkah yang wajar untuk melindungi Informasi pribadi, sesuai dengan 

sensitivitas, proporsional dengan risiko yang terkait aktivitas pemrosesan yang mendasari saat 

dikumpulkan dan dikirimkan antara komputer atau perangkat Anda dan sumber daya online serta 

server kami. Anda bertanggung jawab untuk mengamankan kata sandi dan kode akses terkait ke 

sumber daya online kami.  

Kami menerapkan pengamanan yang wajar untuk melindungi Informasi Pribadi yang kami miliki 

atau kendalikan dari kerugian, penyalahgunaan, dan eksfiltrasi akses, pencurian, pengungkapan, 

perubahan, atau penghancuran tanpa izin. Kami telah menerapkan program keamanan informasi 

komprehensif serta menerapkan pengawasan dan perlindungan keamanan berdasarkan sifat dan 

sensitivitas informasi dan tingkat risiko aktivitas, mempertimbangkan praktik terbaik teknologi terkini 

dan biaya penerapan. Kebijakan keamanan fungsional kami termasuk, namun tidak terbatas pada, 

standar mengenai kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana, enkripsi, manajemen identitas dan 

akses, klasifikasi informasi, manajemen insiden keamanan informasi, pengawasan akses jaringan, 

keamanan fisik, dan manajemen risiko. 

Insiden Keamanan dan Pelanggaran Data Pribadi 

Apabila terjadi insiden keamanan yang memengaruhi informasi pribadi Anda yang diproses oleh 

kami, melibatkan peristiwa yang memenuhi syarat sebagai Pelanggaran Data Pribadi, Pelanggaran 

Keamanan Informasi Pribadi, atau peristiwa serupa yang disebut oleh Undang-Undang 

Perlindungan Data yang berlaku, kami akan melakukan langkah yang wajar untuk menahan dan 

menanggulangi pelanggaran tersebut serta memastikan kerusakannya terhadap individu yang 

informasi pribadinya telah terdampak. Tergantung persyaratan hukum negara bagian atau negara 

tempat terjadinya insiden, kami akan memberi tahu otoritas pemerintah dan individu yang 

terdampak sebagaimana yang mungkin diperlukan dalam setiap kasus.  

Kualitas Data 

Kami berupaya untuk menjaga informasi pribadi yang akurat, lengkap, dan terkini, sesuai 

dengan tujuan penggunaannya. Kami memastikan bahwa mekanisme peninjauan data rutin 

dirancang dalam teknologi pendukung guna memvalidasi keakuratan data terhadap sumber dan 

sistem sektor hilir. 
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Kami memastikan Informasi Sensitif dinyatakan akurat dan aktual sebelum digunakan, dievaluasi, 

dianalisis, dilaporkan, atau diproses dengan cara lain yang menunjukkan risiko ketidakadilan 

kepada sejumlah orang jika data tidak akurat atau kedaluwarsa digunakan. 

7. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN INFORMASI PRIBADI  

Kami menyimpan Informasi Pribadi selama yang diperlukan secara wajar? (untuk tujuan bisnis 

khusus yang telah dikumpulkan dan durasi penggunaan Anda atas situs web, aplikasi, dan alat 

bantu online terkait lainnya. Kami mempertimbangkan kriteria berikut dalam menentukan jangka 

waktu penyimpanan tepat untuk informasi pribadi Anda:  

• hubungan kerja kita dengan Anda;  

• Apakah kita tunduk pada kewajiban hukum atau pembuatan peraturan;  

• Baik penyimpanan disarankan terkait dengan Statuta pembatasan yang berlaku, atau untuk 

pertahanan atau penuntutan klaim hukum, atau investigasi Regulasi yang berlaku eksfiltrasi 

untuk bisnis kita, atau untuk tujuan bisnis lain yang diperlukan.  

Apabila memungkinkan, kami berupaya membuat informasi menjadi anonim atau menghapus 

pengidentifikasi yang tidak diperlukan dari catatan yang mungkin perlu disimpan selama periode 

yang melebihi periode penyimpanan awal. 

8. SIAPA YANG MEMILIKI AKSES KE DAN DENGAN SIAPA KAMI BERBAGI 

INFORMASI PRIBADI ? 

Informasi pribadi Anda akan dapat diakses oleh Perusahaan dan anak perusahaan, divisi, dan 

grupnya di seluruh dunia, serta bagi individu dan organisasi yang menggunakan Informasi Pribadi 

semata-mata untuk membantu kami mengoperasikan bisnis atau atas arahan kami hanya jika sesuai 

dengan pemberitahuan ini dan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku. Jika hal tersebut 

terjadi, akses ke Informasi Pribadi Anda akan didokumentasikan dan hanya diizinkan berdasarkan 

kebutuhan untuk mengetahui. Semua orang yang mengakses Informasi Pribadi berdasarkan 

Kebijakan ini akan terikat oleh kewajiban kerahasiaan perundang-undangan dan/atau kontrak. 

Selain itu, pemrosesan Informasi Pribadi oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama kami diatur 

oleh perjanjian yang memastikan akuntabilitas Pihak tersebut untuk mematuhi prinsip-prinsip 

Pemberitahuan ini dan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku. 

Berbagi Informasi Pribadi dengan Pihak Ketiga 

Kami berbagi Informasi Pribadi dengan pihak ketiga hanya untuk mencapai tujuan bisnis y ang sah 

dan ditetapkan sebelumnya. Kami akan melakukan penilaian risiko pihak ketiga untuk memverifikasi 

kesesuaian pihak ketiga dan memastikan Informasi Pribadi yang dibagikan dilindungi dengan 

sesuai. Kami akan meminta jaminan kontraktual bahwa pihak ket iga tersebut akan mematuhi 

kebijakan kami dan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Data yang relevan, seperti 

memberikan pemberitahuan yang diwajibkan dan menghormati hak individu terkait pemrosesan 

Informasi Pribadi mereka. 

• Penggunaan Prosesor dan Kontraktor 

Apabila kami membagikan informasi pribadi dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai 

penyedia layanan, rekan bisnis, atau pemroses data, kami hanya akan melakukannya 

sesuai dengan perjanjian tertulis yang mewajibkan pihak ketiga memproses Informasi 

Pribadi secara eksklusif sesuai dengan instruksi yang didokumentasikan. Pihak ketiga 
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dapat memproses Informasi Pribadi yang kami bagikan hanya kepada mereka, dan sejauh 

yang diperlukan untuk diselesaikan, tujuan yang disebutkan dalam perjanjian mereka 

dengan kami. Kami akan meminta Pihak Ketiga mana pun yang kami bagikan Informasi 

Pribadi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar untuk melindungi 

Informasi Pribadi yang dibagikan dan untuk tetap bertanggung jawab atas penggunaannya 

selama dan setelah berakhirnya hubungan kontraktual kami.  

• Pembagian Informasi Pribadi dengan Pihak Ketiga Selain Prosesor atau Kontraktor  

Kami berbagi informasi pribadi dengan pihak ketiga yang membantu kami mengoperasikan 

dan mengembangkan bisnis kami. Kategori pihak ketiga tersebut meliputi penyedia layanan 

bisnis, seperti perusahaan penggajian, penyedia layanan akuntansi dan pajak, periklanan, 

perusahaan riset pemasaran dan riset pasar, perusahaan yang mendistribusikan iklan 

berbasis email serta perusahaan dan institusi yang bekerja sama dengan atau membantu 

kami dalam riset dan manufaktur farmasi, serta distribusi terapeutik. Selain itu, kami 

membagikan informasi pribadi dengan bisnis lain dan penyedia layanan yang membantu 

kami menyediakan, mengelola, serta melindungi sumber daya online serta jaringan internal, 

sistem, dan aset lain kami.  

• Kategori Informasi Pribadi yang Dibagikan, Tujuan Pembagian 

Kami dapat membagikan sebagian besar kategori Informasi Pribadi yang dikumpulkan 

tentang Anda dengan berbagai pihak ketiga untuk tujuan yang sama dengan informasi 

tersebut dikumpulkan. Kami akan menghormati permintaan Anda untuk berhenti 

membagikan Informasi Pribadi Anda untuk menghormati pilihan Anda sesuai dengan 

kebijakan kami dan/atau untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku. 

• Tidak Ada Penjualan Informasi Pribadi  

Kami tidak membagikan informasi Anda dengan pihak ketiga untuk mendapatkan uang atau 

pertimbangan berharga lainnya (selain sebagai bagian dari kontrak di mana mereka 

memberikan layanan kepada kami) ataupun menjual informasi Anda untuk uang atau 

pertimbangan berharga lainnya. 

• Permintaan Akses Pihak Ketiga, Proses Hukum 

Kami akan terpaksa mengungkapkan Informasi Pribadi demi menanggapi pihak ketiga 

untuk mematuhi proses hukum dan perintah pengadilan atau mengungkapkan kepada 

lembaga pemerintah untuk mematuhi perintah memberikan akses ke atau menghasilkan 

informasi dalam konteks investigasi kriminal dan sipil, atau jika pengungkapan tersebut 

diperlukan untuk mematuhi persyaratan pembuat peraturan.  

Kami akan memproses dan mengungkapkan Informasi Pribadi untuk melindungi atau 

membela hak kami, mencegah atau melakukan tindakan terhadap kegiatan ilegal, 

mencurigai penipuan, atau situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan 

orang. 

• Transisi Bisnis 

Jika kami menjual atau mentransfer semua atau sebagian bisnis atau aset kami (termasuk 

dalam hal reorganisasi, spin-off, pembubaran, atau likuidasi) atau masuk ke dalam usaha 

patungan atau kombinasi bisnis lain, informasi pribadi yang disimpan sehubungan dengan 

bagian bisnis atau aset yang terdampak oleh transaksi tersebut akan dapat diakses oleh 

pihak ketiga. 
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Kami bertujuan untuk melindungi Informasi Pribadi Anda dengan menilai praktik privasi 

bisnis lain yang terlibat dalam transaksi tersebut sebagai bagian dari keputusan kami untuk 

melanjutkan transaksi. Kami juga berupaya menandatangani perjanjian dengan bisnis lain 

yang terlibat dalam transaksi tersebut untuk memastikan perlindungan berkelanjutan 

terhadap Informasi Pribadi Anda sesuai dengan kebijakan privasi kami.  

9. TRANSFER INFORMASI PRIBADI SECARA INTERNASIONAL 

Jika diizinkan oleh hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku, kami dapat 

menyimpan, mengakses, atau memproses Informasi Pribadi Anda di lokasi atau dari lokasi mana 

pun tempat kami menjalankan bisnis dan tempat penyedia layanan kami berada. Informasi Pribadi 

yang tunduk pada GDPR atau GDPR Inggris akan ditransfer ke luar EEA atau Inggris hanya sesuai 

dengan peraturan UE dan Inggris yang berlaku. Setiap transfer Informasi Pribadi antara entitas 

Organon dan/atau afiliasi akan diatur oleh Perjanjian Pembagian Data yang bersifat Intragroup.  

Transfer Informasi Pribadi secara Internasional Tunduk pada GDPR ke “Negara Ketiga” 

Jika Informasi Pribadi dikumpulkan atau diproses oleh entitas Organon yang tunduk pada GDPR 

atau GDPR Inggris atau hukum Swiss, setiap transfer informasi tersebut kepada penerima di negara 

selain negara EEA atau Inggris yang belum diperintahkan untuk memberikan tingkat perlindungan 

data yang memadai akan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan GDPR yang berlaku.   

Kami menilai secara berkala kondisi di negara tempat Penerima Informasi Pribadi yang mungkin 

kami transfer berada. Berdasarkan penilaian tersebut, kami bersama calon penerima Informasi 

Pribadi menerapkan langkah-langkah untuk memastikan tersedia tingkat perlindungan yang 

memadai untuk pentransferan Informasi Pribadi.  

Untuk transfer Informasi Pribadi yang baru kepada pihak ketiga, penyedia layanan, dan pengolah 

data, kami mengandalkan mekanisme pemindahan yang diakui secara hukum, seperti modul 

Klausul Kontrak Standar UE (2021) yang sesuai, atau instrumen terkait yang disetujui oleh Inggris, 

Swiss, atau otoritas Serbia. Cara lain, kami dapat mengandalkan mekanisme transfer resmi lainnya, 

seperti pengurangan individu berdasarkan Art 49 GDPR.  

APEC 

Praktik privasi Organon, seperti dijelaskan dalam kebijakan privasi ini, mematuhi Sistem Aturan 

Privasi Lintas Negara APEC. Sistem CBPR APEC menyediakan kerangka kerja bagi organisasi 

untuk memastikan perlindungan informasi pribadi yang dialihkan di antara negara anggota APEC 

yang berpartisipasi. Informasi lebih lanjut tentang kerangka kerja APEC dapat ditemukan di sini. 

Anda dapat mengeklik di sini untuk melihat status sertifikasi APEC CBPR kami. 

10. PILIHAN ANDA TENTANG CARA KAMI MENGUMPULKAN ATAU MENGGUNAKAN 

INFORMASI PRIBADI DAN KEMAMPUAN ANDA UNTUK MENGAKSES, 

MEMPERBAIKI, DAN MENGHAPUS INFORMASI PRIBADI SEBAGAI PELANGGAN 

Pilihan untuk Membatasi Pengumpulan Informasi Pribadi atau Pelacakan Online  

Anda memiliki pilihan apakah ingin mengungkapkan dan seberapa banyak Informasi Pribadi yang 

diungkapkan kepada kami.  

Anda dapat membatasi pengumpulan Informasi Pribadi oleh kami. Berbagai sumber daya online 

kami tersedia tanpa mengharuskan Anda memasukkan Informasi Pribadi apa pun dalam formulir 

atau kolom data. Jika demikian, kami hanya akan mengumpulkan informasi tertentu yang terkait 

dengan perangkat Anda secara otomatis dan cara Anda mengakses sumber daya kami. Namun, 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://cbprs.org/&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=XN921y5gwp1T8gfcG11gnJEXUp7/LGDkt67Fljq5WWc=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=JBQ3Mqbr+KXKLN76o07XmViHHb0dzCtx9nHnqS8EuBA=&reserved=0
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jika Anda ingin menggunakan layanan personal yang diberikan oleh sumber daya online kami, Anda 

biasanya akan diminta untuk mengidentifikasi diri Anda. 

Kami menghormati pilihan Anda sehubungan dengan preferensi komunikasi Anda, juga jika Anda 

memilih keluar dari komunikasi yang Anda minta sebelumnya. Harap gunakan tautan menyisih yang 

diberikan dalam komunikasi elektronik kami atau dengan menghubungi kami di email ini: 

privacyoffice@organon.com.  

Batasan dan Opsi Pelacakan 

Kami dan pihak ketiga yang menyediakan konten, fungsi, atau layanan pada sumber daya online kami 

mengumpulkan informasi tentang Anda dan/atau perangkat Anda dengan menggunakan cookie atau 

teknologi pelacakan serupa sejauh yang diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan 

pengalaman pengguna Anda. Namun demikian, Anda memiliki pilihan, sehubungan dengan 

penggunaan kami atas cookie dan teknologi pelacakan lain yang digunakan untuk menayangkan 

iklan, menganalisis penggunaan sumber daya online kami, atau melacak kebiasaan penjelajahan 

Anda lintas berbagai situs web. Anda dapat mengendalikan penggunaan kami atas teknologi 

pelacakan tertentu, seperti cookie, melalui sebagian besar browser Internet. Mereka biasanya 

memungkinkan Anda untuk membatasi atau menonaktifkan penggunaan cookie untuk situs web 

tertentu. Saat Anda mengakses sumber daya online untuk pertama kali, banner pop-up akan 

memungkinkan Anda menolak atau menyesuaikan penggunaan cookie dan teknologi pelacakan 

serupa yang tidak penting untuk memastikan kualitas dan keamanan pengalaman pengguna Anda. 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan Pelacakan Online Global kami. Informasi selengkapnya 

tentang cookie dan teknologi serupa serta cara mengendalikannya tersedia di 

• Network Advertising Initiative di: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

• European Interactive Digital Advertising Alliance di: http://youronlinechoices.eu/ 

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menonaktifkan pelacakan browser web dan perangkat 

seluler tertentu, kunjungi https://allaboutdnt.com/. 

Hak yang Tersedia untuk semua Pelanggan sebagai Perkara Kebijakan Perusahaan 

Dalam menjaga komitmen kami terhadap privasi, kami memberikan kepada semua pelanggan dan 

pihak ketiga individual lain yang informasi pribadinya telah kami kumpulkan dan simpan dalam 

format terstruktur yang dapat diidentifikasi, seperti akun pengguna (“Pelanggan”), berbagai pilihan 

terkait dengan data tersebut. Untuk menghindari keraguan, Bagian ini tidak berlaku bagi karyawan, 

kontraktor, pemegang saham, pejabat, direktur, dan agen, atau setiap entitas kita.  

Setiap komitmen terhadap Pelanggan yang dibuat dalam Bagian ini tunduk pada batasan yang 

diberlakukan oleh undang-undang setempat yang berlaku dan pembatasan berikut: 

Kecuali jika dilarang oleh hukum, kami dapat menolak permintaan Pelanggan jika permintaan 

tertentu akan menghambat kita dalam kemampuannya untuk:  

• mematuhi hukum atau kewajiban etika, termasuk jika kami diwajibkan untuk 

mengungkapkan Informasi Pribadi dalam menanggapi permintaan yang sah oleh otoritas 

publik, termasuk memenuhi persyaratan keamanan nasional atau penegakan hukum,  

• menginvestigasi, membuat, atau membela klaim hukum,  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://youronlinechoices.eu/
https://allaboutdnt.com/
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• melaksanakan kontrak, melaksanakan hubungan, atau terlibat dalam aktivitas bisnis lain 

yang diizinkan dan ditandatangani dalam ketergantungan pada informasi tentang orang 

yang bersangkutan, dan  

• mengakibatkan pengungkapan Informasi Pribadi tentang pihak ketiga, mengakibatkan 

pelanggaran kontrak, atau pengungkapan rahasia dagang maupun informasi bisnis hak 

milik lainnya yang kami atau pihak ketiga miliki.  

Opsi bagi Pelanggan untuk mengakses, memperbaiki, dan meminta penghapusan Informasi Pribadi 

mereka dijelaskan dalam Bagian ini selain Hak Subjek Data atau Hak Konsumen yang tersedia 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku.  

Kita akan menangani permintaan Anda selama operasional bisnis normal kami. Untuk detailnya, 

lihat cara kami memproses pertanyaan dan pengaduan. 

• Akses ke Informasi Pribadi 

Kami akan menangani setiap permintaan Pelanggan untuk informasi tentang Informasi 

Pribadi yang dikumpulkan oleh entitas tertentu yang dikendalikan oleh kami. Kami akan 

memberi tahu Anda tentang kategori Informasi Pribadi yang dikumpulkan dalam setahun 

terakhir atau memberikan potongan Informasi Pribadi khusus dalam format yang dapat 

dibaca yang mencakup periode tersebut.  

• Perbaikan Informasi Pribadi yang Tidak Akurat 

Kami akan menghormati permintaan Pelanggan untuk memperbaiki Informasi Pribadi yang 

tidak akurat yang akan kami gunakan secara aktif, seperti informasi kontak atau informasi 

pembayaran. Kami mungkin mewajibkan Pelanggan untuk mendukung dugaan 

ketidakakuratan dengan dokumentasi independen. Apabila ditawarkan, Anda juga dapat 

memperbarui Informasi Pribadi tentang Anda secara online dengan mengubah informasi 

yang pernah Anda masukkan ke formulir atau item data dalam kolom di situs web kami.  

• Penghapusan Informasi Pribadi 

Informasi Pribadi harus disimpan hanya selama diperlukan untuk disimpan untuk tujuan 

tertentu. Kami akan menghormati permintaan Pelanggan untuk menghapus Informasi 

Pribadi mereka sehingga tidak dapat lagi ditautkan ke individu yang dapat diidentifikasi. 

Tergantung sifat penghapusan data yang diminta, kami mungkin harus menggunakan 

langkah-langkah tambahan untuk memverifikasi identitas Anda dan otor isasi Anda untuk 

membuang data. Untuk alasan operasional, penerapan permintaan penghapusan mungkin 

harus disinkronkan dengan siklus pemeliharaan data dari media penyimpanan dan 

penyedia yang relevan. Pelanggan harus menyadari bahwa Undang-Undang Perlindungan 

Data setempat sering kali memberlakukan pembatasan dan pengecualian tambahan terkait 

permintaan penghapusan data Pelanggan. 

• Penarikan Persetujuan, Tidak Ikut Serta Penggunaan Informasi Pribadi untuk Pemasaran 

dan Pengambilan Keputusan Otomatis 

Kami menghormati permintaan Pelanggan untuk tidak ikut serta pemrosesan lebih lanjut atas 

Informasi Pribadi mereka apabila 

• mereka awalnya telah memberikan persetujuan untuk pemrosesan tersebut. Contohnya 

termasuk berhenti berlangganan newsletter atau berhenti berpartisipasi dalam program dan 

aktivitas. 
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• Informasi Pribadi yang dikumpulkan digunakan untuk komunikasi pemasaran langsung,  

• Informasi Pribadi yang dikumpulkan digunakan untuk mengevaluasi atau mengambil 

keputusan tentang mereka dan (i) keputusan tersebut berpotensi memengaruhi mereka 

secara signifikan dan (ii) dibuat semata-mata menggunakan otomatisasi atau algoritme.  

Tautan ke formulir web di situ Anda dapat menggunakan hak privasi Anda yang dapat ditemukan 

di sini.  

Perhatikan bahwa dalam beberapa kasus, seperti pemantauan media sosial, kami bukan penayang 

awal dari Informasi Pribadi yang mungkin kami kumpulkan. Kami akan melakukan upaya terbaik 

untuk menghormati hak Anda terkait hal yang kami kumpulkan, tetapi Anda bertanggung jawab 

untuk menghubungi media sosial atau situs web untuk melaksanakan hak data Anda sebagaimana 

yang diizinkan oleh hukum setempat. 

• Tidak Ada Pembalasan atas Pelaksanaan Hak Privasi  

Kami tidak akan membalas individu yang menjalankan pilihan atau hak individu mereka 

sehubungan dengan pemrosesan Informasi Pribadi mereka. Meskipun demikian, kegagalan 

memberikan kami Informasi Pribadi atau wewenang untuk memprosesnya akan mencegah kami 

dalam keadaan tertentu untuk menyediakan Produk atau Layanan tertentu, atau menyertakan Anda 

dalam program atau aktivitas. Tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku, kami 

mungkin juga menawarkan tingkat penetapan harga atau barang atau layanan yang berbeda 

tergantung pilihan Anda agar kami dapat memproses jenis Informasi Pribadi tertentu.  Kami 

bermaksud mengingatkan Anda jika pilihan Anda terkait pemrosesan Informasi Pribadi oleh kami 

akan berdampak pada kemampuan kami untuk menyediakan Produk atau Layanan kepada Anda. 

Hak Tambahan yang Tersedia Berdasarkan Undang-Undang Setempat (GDPR, Undang-

Undang Negara AS) 

Jika Informasi Pribadi dikumpulkan atau diproses oleh entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan 

tunduk pada GDPR, atau GDPR Inggris, atau hukum Swiss, Anda memiliki hak individu tambahan 

(Hak Subjek Data) untuk mengakses dan informasi terkait Informasi Pribadi yang dikumpulkan 

tentang Anda, dan mengendalikan penggunaan kami atas informasi tersebut. Detailnya dapat 

ditemukan di bagian Hak Privasi GDPR. 

Penduduk AS mungkin memiliki hak khusus terkait dengan Informasi Pribadi yang dikumpulkan 

oleh bisnis. Detailnya dapat ditemukan di Pemberitahuan Privasi Negara Tambahan AS. Apabila 

Anda ingin meninjau, memperbaiki, memperbarui, membatasi, atau menghapus informasi pribadi 

Anda, atau menggunakan hak lain yang mungkin diberikan kepada Anda oleh undang-undang yang 

berlaku, harap lengkapi formulir web di sini. Kami akan menanggapi permintaan Anda sesegera 

mungkin dan tidak lebih dari empat puluh lima (45) hari setelah menerimanya. Jika keadaan 

menyebabkan keterlambatan dalam tanggapan kami, Anda akan segera diberi tahu dan diberikan 

tanggal untuk tanggapan kami. 

11. PRIVASI ANAK-ANAK 

Secara umum, situs web dan sumber daya online kami tidak ditujukan untuk anak-anak, dan 

layanan online yang kami tawarkan dirancang untuk individu berusia 18 tahun ke atas. Apabila 

permintaan informasi tentang obat diizinkan oleh undang-undang, individu yang meminta informasi 

tentang obat, sekalipun diindikasikan untuk digunakan pada anak-anak, harus berusia 18 tahun 

atau lebih kecuali jika diizinkan oleh undang-undang. 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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Kami tidak secara sengaja mengumpulkan Informasi Pribadi dari anak berusia di bawah 13 tahu n, 

atau sesuai dengan undang-undang setempat, tanpa mendapatkan persetujuan orang tua yang 

dapat diverifikasi sebelum pengumpulan. Jika Anda adalah orang tua atau wali dan yakin bahwa 

kami telah mengumpulkan informasi dari anak Anda, hubungi Kantor Privasi  Global untuk meminta 

penghapusan di privacyoffice@organon.com. 

Dari waktu ke waktu, beberapa situs web kami dan sumber daya online lainnya dapat menyediakan 

fitur opsional bagi anak-anak. Apabila kami menawarkan fitur tersebut, kami akan mengambil 

langkah yang sesuai untuk memastikan persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi telah 

diperoleh sebelum pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan Informasi Pribadi apa pun dari 

anak-anak. 

12. PERTANYAAN DAN KELUHAN 

Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait praktik privasi kami, jangan ragu untuk 

menghubungi kami menggunakan informasi kontak yang tercantum di paragraf berikutnya. Jika 

kami memproses Informasi Pribadi Anda, Anda berhak menyampaikan keluhan tentang cara kami 

menangani Informasi Pribadi Anda jika khawatir bahwa kami tidak mematuhi kebijakan kami atau 

tidak menghormati hak privasi Anda.  

Siapa yang Harus Dihubungi Terkait Masalah Privasi dan Keluhan Anda? 

Jika Anda tinggal di negara EEA, hubungi Petugas Perlindungan Data UE Perusahaan melalui 

email di euprivacydpo@organon.com. 

Jika Anda tinggal di AS atau negara lain di luar EEA, hubungi Kantor Privasi Global kami melalui 

email ke: privacyoffice@organon.com atau melalui surat pos ke: Chief Privacy Officer, Organon & 

Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302. 

Karyawan dan kontraktor wajib segera memberi tahu Kantor Privasi Global atau Manajer Praktik 

Bisnis yang ditunjuk untuk area bisnis mereka, mengenai pertanyaan, keluhan, atau kekhawatiran 

terkait Praktik Privasi Perusahaan kami. 

Apabila Anda memiliki kekhawatiran tentang penggunaan privasi atau data yang belum ditangani 

dengan baik, hubungi penyedia penyelesaian sengketa pihak ketiga kami yang berbasis di AS 

(tanpa biaya) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. 

Cara Kami Memproses Pertanyaan dan Keluhan 

Kami akan meninjau dan menyelidiki semua pertanyaan, keluhan, atau kekhawatiran terkait Praktik 

Privasi kami, baik yang diterima langsung dari karyawan atau individu lain atau melalui pihak ketiga, 

termasuk, namun tidak terbatas pada agen akuntabilitas, badan pembuat peraturan, dan otoritas 

pemerintah lainnya. Jika Anda menghubungi kami untuk mengakses, memperbaiki, atau 

menyebabkan kami menghapus Informasi Pribadi atau menjalankan hak lain yang mungkin Anda 

miliki berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku sebagai subjek data atau 

konsumen, kami wajib memverifikasi bahwa pemohon berwenang untuk mengajukan permintaan 

tersebut. Biasanya, kami berupaya untuk mencocokkan nama dan/atau email yang digunakan 

terkait dengan permintaan Anda dengan informasi dalam catatan dan sistem kami. Tergantung sifat 

permintaan Anda dan persyaratan tambahan yang ditetapkan menurut undang-undang setempat, 

kami mungkin perlu memvalidasi poin data tambahan untuk mencapai tingkat kepastian yang 

diwajibkan secara hukum untuk menindaklanjuti permintaan Anda. Kami bertujuan untuk 

memberikan tanggapan tertulis dalam empat puluh lima (45) hari sejak diterimanya komunikasi 

Anda, atau lebih awal jika diperlukan terkait hukum. Kami akan memberi tahu Anda jika kami tidak 

dapat menyelesaikan tanggapan kami dalam empat puluh lima (45) hari, dan jika diwajibkan oleh 

mailto:euprivacydpo@organon.com
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
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Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku, memberi Anda informasi lebih lanjut, seperti 

alasan penundaan tersebut dan perkiraan kami untuk menyelesaikan tanggapan, atau  alasan kami 

tidak dapat menyelesaikan permintaan Anda, dan apakah Anda memiliki opsi lebih lanjut untuk 

mengajukan banding atas keputusan kami. Kami dapat memperpanjang periode tanggapan empat 

puluh lima (45) awal hingga empat puluh lima (45) hari tambahan. 

Hak untuk Mengajukan Keluhan dengan Otoritas Pengawas atau Mencari Solusi Hukum 

Jika pemrosesan Informasi Pribadi Anda oleh kami tunduk pada GDPR, Anda memiliki hak khusus 

untuk mencari solusi dari pemerintah. 

Anda dapat mengajukan keluhan kepada Otoritas Pengawas yang kompeten secara lokal jika Anda 

meyakini bahwa Praktik Privasi atau penanganan keluhan melanggar hak Anda sebagai subjek data 

berdasarkan GDPR. Daftar masing-masing agensi yang bertindak sebagai Otoritas Pengawas dan 

alamatnya dapat ditemukan di sini: Anggota Kami | European Data Protection Board (europa.eu).  

Anda juga dapat melakukan tindakan untuk menegakkan hak subjek data Anda ke pengadilan 

negara EEA (i) tempat Anda tinggal atau (ii) tempat entitas yang bertanggung jawab atas aktivitas 

pemrosesan yang menimbulkan kepatuhan Anda memiliki pendiriannya untuk tujuan GDPR. Untuk 

menghindari keraguan, tidak satu bagian pun yang tercantum di sini akan berfungsi sebagai 

persetujuan untuk yuridiksi umum atau khusus oleh entitas Organon selain yang disyaratkan secara 

khusus berdasarkan Pasal 79 GDPR.  

Hak Anda untuk mengajukan keluhan atau menuntut juga tersedia jika Anda berupaya 

menggunakan hak Anda sebagai penerima pihak ketiga sehubungan dengan transfer Informasi 

Pribadi Anda melalui Klausul Kontrak Standar. 

13. LAIN-LAIN, PEMBARUAN 

Kami berhak mengubah, menambahkan, atau menghapus bagian dari pemberitahuan ini kapan 

saja dengan menerbitkan pemberitahuan yang diperbarui di situs web kami di 

https://www.organon.com/privacy/. Setiap perubahan akan berlaku pada saat publikasi kecuali jika 

dinyatakan lain.  

14. HAK PRIVASI GDPR 

GDPR menetapkan standar akuntabilitas yang tinggi bagi pihak yang menentukan cara dan tujuan 

operasi yang diberikan yang melibatkan pemrosesan Informasi Pribadi atau memproses Informasi 

Pribadi atas nama mereka. Di antaranya, GDPR melarang pemrosesan Informasi Pribadi tanpa 

otoritas hukum tertentu (dasar hukum). Berikut ini adalah ikhtisar dasar hukum yang umumnya kami 

gunakan.  

Dasar Hukum yang Mengotorisasi Pemrosesan Informasi Pribadi 

• Persetujuan  

Bisnis kami yang tunduk pada GDPR bergantung pada persetujuan subjek data dalam 

sebagian besar kasus saat kami berinteraksi secara langsung dengan individu, misalnya 

untuk mengumpulkan informasi kontak mereka atau menghubungi untuk aktivitas 

pemasaran, seperti pengiriman materi promosi. Persetujuan dapat diungkapkan secara 

jelas, misalnya dengan mencentang kotak atau dengan cara lain yang menandakan kepada 

kami secara jelas bahwa individu tersebut bermaksud mengizinkan kami untuk memproses 

Informasi Pribadi. Kami akan berupaya menjelaskan setiap kali kami meminta persetujuan 

Anda dan mendokumentasikan persetujuan Anda dalam catatan kami.  

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://www.organon.com/privacy/
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Anda dapat mencabut persetujuan Anda setiap saat dengan menghubungi kantor privasi 

yang bertanggung jawab untuk negara tempat tinggal Anda. Pemrosesan kami atas 

Informasi Pribadi Anda sebelum Anda memberi tahu kami tentang pencabutan persetujuan 

kami tidak terpengaruh oleh pencabutan tersebut.  

Persetujuan untuk pemrosesan data sensitif, seperti data terkait kesehatan, harus  spesifik 

dan eksplisit. Kami akan berupaya untuk menyampaikan dengan jelas sifat permintaan kami 

jika kami meminta persetujuan untuk memproses data sensitif.  

• Pemenuhan Kontrak 

GDPR mengizinkan kami untuk memproses Informasi Pribadi sejauh yang diperlukan untuk 

menyiapkan atau memenuhi kontrak dengan Anda atau pihak ketiga yang kami sepakati 

atas permintaan Anda. Kasus umum melibatkan hubungan kami dengan pemasok dan 

kontraktor, tetapi juga pemrosesan informasi pribadi tertentu dalam fungsi kami sebagai 

pemberi kerja, misalnya, saat kami memproses Informasi Pribadi untuk membayar gaji atau 

mengelola tunjangan. 

• Kepatuhan terhadap Kewajiban Hukum 

Dalam banyak kasus, berbagai undang-undang dan peraturan, seperti peraturan 

perpajakan atau undang-undang imigrasi atau jaminan sosial, mewajibkan kami untuk 

memproses Informasi Pribadi secara berkelanjutan. Kami juga mungkin diwajibkan untuk 

melaporkan peristiwa tertentu terkait efektivitas atau keselamatan Produk atau Layanan 

kami bagi entitas pembuat peraturan. Kami juga dapat terpaksa untuk mengungkapkan 

Informasi Pribadi kepada otoritas pemerintah dan pihak ketiga dalam konteks investigasi 

dan proses hukum. 

• Kepentingan Sah  

Dalam banyak kasus, kami mengandalkan otorisasi untuk memproses Informasi Pribadi 

guna mengejar kepentingan sah Perusahaan, misalnya saat kami mengembangkan dan 

menumbuhkan bisnis kami atau memasarkan Produk atau Layanan kami. Kami 

menggunakan dasar hukum ini untuk memproses Informasi Pribadi juga jika tidak dapat 

dilakukan atau diizinkan untuk mendapatkan persetujuan Anda dan tidak ada otoritas 

hukum lain untuk memproses Informasi Pribadi tersedia. Dalam setiap kasus, kami 

melakukan analisis untuk memastikan bahwa kepentingan privasi individu terdampak 

dilindungi. Apabila kami mengandalkan kepentingan sah kami sebagai dasar pemrosesan, 

Anda memiliki hak khusus sebagai subjek data yang diuraikan di bawah ini. Kita tidak akan 

memproses informasi sensitif, seperti data terkait kesehatan, berdasarkan kepentingan 

yang sah. 

• Dasar Hukum Lainnya 

Hal di atas hanyalah ikhtisar yang menampilkan dasar hukum paling umum yang menjadi 

landasan kami. Khususnya di bidang penelitian ilmiah dan undang-undang 

ketenagakerjaan, undang-undang nasional Negara Anggota UE individual menawarkan 

otorisasi perundang-undangan tambahan untuk memproses Informasi Pribadi. 
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Hak Individual (Hak Subjek Data) 

• Hak Prosedural  

Selain pilihan bagi Pelanggan untuk mengakses dan mengontrol penggunaan Informasi 

Pribadi mereka, GDPR memberikan hak tertentu kepada individu terkait dengan Informasi 

Pribadi mereka, yang disebut sebagai Hak Subjek Data. Jika Anda yakin bahwa kami 

memproses semua Informasi Pribadi Anda - meskipun Anda bukan Pelanggan, – Anda 

dapat menggunakan hak yang dijelaskan di bawah ini dengan mengisi formulir web di sini. 

Formulir web tersedia dalam bahasa negara EEA tempat kami berbisnis. Jika Anda 

menghubungi kami di luar formulir web, termasuk, namun tidak terbatas pada media sosial, 

faks, atau email, kami akan memerlukan nama lengkap dan nomor telepon Anda agar kami 

dapat menghubungi Anda untuk mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan untuk 

memproses permintaan Anda. 

Kami akan menanggapi permintaan Anda dalam waktu satu bulan setelah kami 

menerimanya, baik dengan menyelesaikan permintaan Anda atau menjelaskan mengapa 

kami memerlukan waktu lebih lama atau mungkin tidak dapat menyelesaikan permintaan 

Anda sebagian atau secara keseluruhan. Kami dapat memperpanjang waktu tanggapan 

hingga dua bulan tambahan. Sebagai bagian dari proses tanggapan, kami perlu 

memverifikasi bahwa Anda adalah individu yang Informasi Pribadinya merupakan pokok 

permintaan Anda.  

• Informasi Tambahan dan Hak Akses  

Anda berhak mengetahui: 

❖ sumber Informasi Pribadi Anda yang dikumpulkan dari pihak ketiga; dan,  

❖ kategori pihak ketiga yang diberikan Informasi Pribadi Anda;  

❖ apakah Informasi Pribadi Anda digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis, 

termasuk pembuatan profil; dan,  

❖ apakah Informasi Pribadi Anda ditransfer ke penerima di negara di luar EEA yang 

belum memiliki tingkat perlindungan data yang setara dengan GDPR. Apabila 

demikian, kami akan memberi tahu Anda tentang langkah kami untuk melindungi 

Informasi Pribadi Anda yang diekspor. 

❖ anda berhak memeriksa salinan instrumen (SCC atau dokumen transfer data 

lainnya) yang kami andalkan untuk mengatur ekspor Informasi Pribadi kepada 

penerima di Negara Ketiga. Kami akan memperbaiki salinan apa pun sejauh 

pengungkapan tersebut dapat membahayakan hak pihak lain atau kepentingan 

kami untuk melindungi informasi kepemilikan atau rahasia, atau rahasia dagang.  

• Hak Koreksi  

Selain pilihan yang tersedia bagi Pelanggan apa pun, kami akan menghormati semua 

permintaan untuk memperbaiki atau untuk, jika diperlukan, melengkapi Informasi Pribadi 

Anda yang salah atau kedaluwarsa. 

https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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• Hak Penghapusan  

Anda berhak meminta kami untuk menghapus semua Informasi Pribadi Anda yang sedang 

diproses. Dalam situasi tertentu, kami berwenang untuk menolak permintaan tersebut, 

misalnya, jika data yang dimaksud tetap diperlukan untuk tujuan hukum yang 

sah dikumpulkannya atau jika menghapus data tersebut akan melanggar hak tertentu dari 

pihak lain. 

• Hak untuk Membatasi Pemrosesan 

Dalam kasus tertentu, misalnya saat kami sedang menyelidiki klaim Anda bahwa kami 

sedang memproses informasi yang salah tentang Anda, atau jika kami memproses 

Informasi Pribadi atas dasar pencarian kepentingan yang sah dan Anda keberatan atas 

pemrosesan tersebut, kami akan membatasi pemrosesan tersebut sesuai permintaan Anda 

hingga kami menyelesaikan penyelidikan. 

• Hak Portabilitas Data 

Setelah permintaan Anda, kami akan menyediakan set data yang berisi Informasi Pribadi 

tentang hal tersebut saat pemrosesan dalam format terstruktur yang dapat dibaca mesin 

untuk memfasilitasi transfer ke pihak lain yang ditunjuk oleh Anda.  

• Hak untuk Menolak Pemrosesan Lebih Lanjut 

Dalam kasus tertentu, Anda memiliki hak untuk menolak pemrosesan kami yang sah atas 

Informasi Pribadi Anda jika meyakini keadaan pribadi Anda memang demikian sehingga 

mengakibatkan kemungkinan kerugian melebihi kepentingan kami yang sah dalam 

pemrosesan informasi Anda. Hal tersebut meliputi: 

❖ Pemrosesan Informasi Pribadi berdasarkan pencarian kepentingan yang 

sah; atau, 

❖ Pemrosesan Informasi Pribadi Anda untuk tujuan ilmiah, historis, atau statistik 

dengan mengandalkan ketentuan perundang-undangan yang mengizinkan kami 

untuk melakukannya tanpa persetujuan Anda atau dasar hukum lainnya  

Dalam kasus tersebut, kami akan menghentikan aktivitas pemrosesan hingga kami 

memutuskan apakah kami dapat melindungi kepentingan Anda melalui langkah-langkah 

tambahan untuk melindungi Anda dan memberi tahu Anda tentang temuan kami sebelum 

melanjutkan aktivitas pemrosesan.  

• Hak untuk Menolak Penggunaan Informasi Pribadi untuk Pemasaran Langsung 

Apabila Informasi Pribadi Anda digunakan oleh kami untuk pemasaran langsung, Anda 

dapat meminta kami kapan saja untuk menghentikan penggunaan informasi Anda untuk 

tujuan tersebut, termasuk setiap profil yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran 

tersebut.  

• Hak Terkait Pengambilan Keputusan Otomatis 

Kami tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan pengambilan keputusan 

otomatis yang memiliki dampak signifikan terhadap Anda, kecuali jika diperlukan untuk 

melakukan kesepakatan atau pelaksanaan kontrak dengan Anda, atau saat Anda telah 

memberikan persetujuan khusus Anda. 
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Untuk melindungi Anda jika kami mengambil keputusan hanya berdasarkan pemrosesan 

otomatis atas Informasi Pribadi Anda yang menimbulkan efek hukum atau signi fikan lainnya 

pada Anda, Anda berhak: mendapatkan intervensi manusia, mengekspresikan sudut 

pandang Anda, mendapatkan penjelasan tentang keputusan yang telah dicapai setelah 

penilaian, dan menentang keputusan tersebut. 
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15. GLOSARIUM ISTILAH PRIVASI 

 

Anonim 

Perubahan, pemotongan, penghapusan, atau pengurangan atau modifikasi lainnya terhadap 

Informasi Pribadi agar menjadikannya tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menemukan, 

atau menghubungi seseorang, baik secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lain. 

 

Perusahaan 

Organon & Co., penerus, anak perusahaan, dan divisinya di seluruh dunia, tidak termasuk usaha 

bersama di mana Perusahaan kami menjadi pihak di dalamnya. 

 

Penghapusan identifikasi 

Penghapusan pengidentifikasi pribadi langsung dan tidak langsung, biasanya menyimpan data 

identifikasi awal secara terpisah. 

 

Undang-Undang yang Berlaku 

Semua undang-undang, aturan, peraturan, dan perintah keputusan yang berkekuatan hukum di 

negara mana pun tempat Perusahaan kami beroperasi atau jika Informasi Pribadi diproses oleh 

atau atas nama Perusahaan kami. Ini termasuk kerangka privasi di mana perusahaan kami telah 

disetujui atau disertifikasi, termasuk Aturan Privasi Lintas Negara (Cross-Border Privacy Rules atau 

“CBPR”) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation atau “APEC”). 

 

Informasi Pribadi 

Setiap data tentang individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi, termasuk data identifikasi 

individu atau yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menemukan, melacak, atau 

menghubungi individu. Informasi Pribadi mencakup informasi yang dapat diidentifikasi secara 

langsung, seperti nama, nomor identifikasi, atau jabatan khusus, dan informasi pengidentifikasi 

yang tidak langsung, seperti tanggal lahir, pengidentifikasi unik perangkat seluler atau perangkat 

yang dikenakan, nomor telepon serta data dengan kode kunci, pengidentifikasi online, seperti 

alamat IP atau aktivitas, perilaku, atau preferensi pribadi yang mungkin dikumpulkan untuk 

menyediakan layanan atau produk. 

 

Insiden Privasi 

Pelanggaran Kebijakan ini atau undang-undang perlindungan privasi atau data, termasuk Insiden 

Keamanan. Penetapan apakah terjadi insiden privasi dan apakah harus dinaikkan ke Pelanggaran 

Data Pribadi akan dilakukan oleh Kantor Privasi Global, Manajemen Risiko Teknologi Bisnis 

(BTRM), dan Bagian Hukum. 

 

Pemrosesan 

Pelaksanaan operasi atau serangkaian operasi terhadap orang lain, baik dengan alat elektronik 

atau tidak, termasuk, namun tidak terbatas pada, pengumpulan, perekaman, pengelolaan, 

penyimpanan, akses, adaptasi, perubahan, penelusuran, konsultasi, penggunaan, evaluasi, 

analisis, pelaporan, pembagian, pengungkapan, penyebaran, pengiriman, penyediaan, 

penyelarasan, penggabungan, pemblokiran, penghapusan, pemusnahan, atau penghancuran. 

 

Pelanggaran Data Pribadi 

Pelanggaran keamanan yang dapat menyebabkan penghancuran, kehilangan, perubahan, 

pengungkapan tanpa izin yang tidak disengaja atau melanggar hukum dari, atau akses ke, 

Informasi Pribadi, atau keyakinan wajar Perusahaan kami akan hal yang sama. Akses ke Informasi 

Pribadi oleh atau atas nama Perusahaan kami tanpa maksud untuk melanggar Kebijakan ini tidak 

termasuk dalam Pelanggaran Data Pribadi, dengan ketentuan Informasi Pribadi yang diakses 

tersebut lebih lanjut digunakan dan diungkapkan semata-mata sesuai dengan ketentuan dalam 

Kebijakan ini. 
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Insiden Keamanan 

Insiden keamanan informasi terdiri atas satu atau beberapa peristiwa keamanan informasi yang 

tidak diinginkan atau tidak terduga yang mungkin dapat membahayakan keamanan informasi dan 

melemahkan atau mengganggu operasi bisnis. 

 

Informasi Sensitif 

Segala jenis informasi tentang orang lain yang berpotensi merugikan individu, termasuk informasi 

yang ditetapkan oleh hukum sebagai informasi sensitif, termasuk, namun tidak terbatas pada 

informasi terkait kesehatan, genetika, biometrik, ras, asal etnis, agama, pendapat atau keyakinan 

politik atau falsafah, riwayat kejahatan, informasi geolokasi terperinci, nomor rekening bank atau 

keuangan lainnya, nomor identifikasi yang dikeluarkan pemerintah, anak di bawah umur, kehidupan 

seksual, orientasi seksual, afiliasi serikat dagang, asuransi, jaminan sosial, dan tunjangan 

perusahaan atau tunjangan yang dikeluarkan perusahaan. 


