TERAKHIR DIPERBARUI: Maret 2016
KEBIJAKAN PRIVASI BEVERAGE DESIGN EXPERIENCE
The Coca-Cola Company dan afiliasinya (juga secara kolektif disebut “kami”) peduli tentang masalah
privasi dan ingin Anda mengetahui cara kami kami mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan
informasi. Kebijakan Privasi ini menjelaskan praktik kami terkait dengan informasi yang kami kumpulkan
melalui kegiatan yang berhubungan dengan Kebijakan Privasi ini termasuk situs web (“Situs Web” kami)
dan situs seluler, aplikasi, widget, serta fitur interaktif seluler lain (secara kolektif, “Aplikasi” kami), melalui
layanan lain yang mungkin kami tawarkan terkait dengan Situs Web dan Aplikasi kami, seperti program
penghargaan, melalui halaman media sosial resmi kami yang kami kontrol (“Halaman Media Sosial” kami),
serta melalui pesan email berformat HTML yang kami kirim kepada Anda (secara kolektif, termasuk
Halaman Media Sosial, Aplikasi dan Situs Web, “Situs”). Bacalah Kebijakan Privasi dengan saksama,
karena penting supaya Anda dapat menjadi Anggota dan mengikuti Program ini. Dengan memberikan
Informasi Pribadi kepada kami, Anda menyetujui syarat dan ketentuan Kebijakan Privasi ini.
INFORMASI PRIBADI
Informasi Pribadi yang Kami Kumpulkan
“Informasi Pribadi” adalah informasi yang mengidentifikasi Anda sebagai individu, seperti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nama
Nama pengguna
Alamat surat (termasuk alamat penagihan dan pengiriman)
Nomor telepon (termasuk nomor telepon rumah dan ponsel)
Alamat email
Nomor kartu kredit dan debit
Gambar profil
ID akun media sosial
Negara tempat tinggal

Dalam beberapa kasus, kami dapat menggunakan layanan pembayaran pihak ketiga untuk memproses
pembelian dan/atau mengumpulkan sumbangan melalui Situs. Dalam kasus ini, Informasi Pribadi Anda
dapat dikumpulkan oleh pihak ketiga ini dan bukan oleh kami, dan akan mematuhi kebijakan privasi pihak
ketiga, bukan Kebijakan Privasi ini. Kami tidak memiliki kontrol, dan tidak bertanggung jawab atas
penggunaan pihak ketiga ini atau pengungkapan Informasi Pribadi Anda.
Jika Anda memberikan Informasi Pribadi terkait dengan orang lain kepada kami atau kepada penyedia
layanan kami yang berhubungan dengan Situs, Anda menyatakan bahwa Anda berwenang melakukannya
dan mengizinkan kami menggunakan informasi tersebut sesuai dengan Kebijakan Privasi ini.
Bagaimana Kami Mengumpulkan Informasi Pribadi
Kami dan penyedia layanan kami dapat mengumpulkan Informasi Pribadi dengan berbagai cara,
termasuk:
•
•
•
•

Melalui Situs: Kami dapat mengumpulkan Informasi Pribadi melalui Situs ini, misalnya, saat Anda
mendaftar ke buletin atau melakukan pembelian.
Offline: Kami dapat mengumpulkan Informasi Pribadi dari Anda secara offline, misalnya saat Anda
menghubungi layanan pelanggan.
Pelacakan online: Karena kami tidak melacak pengguna Situs kami setiap saat dan di situs web
pihak ketiga, kami tidak merespons sinyal "jangan dilacak" dari browser.
Dari Sumber Lainnya: Kami dapat menerima Informasi Pribadi Anda dari sumber lain, seperti
database publik; mitra pemasaran bersama; platform media sosial; dari orang-orang yang
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merupakan teman Anda atau terhubung ke platform media sosial, serta dari pihak ketiga lain.
Misalnya, jika Anda memilih untuk menghubungkan akun media sosial Anda ke akun Situs Web
Anda, Informasi Pribadi tertentu dari akun media sosial Anda akan dibagikan dengan kami, yang
dapat termasuk Informasi Pribadi yang merupakan bagian dari profil Anda atau profil teman Anda.
Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Informasi Pribadi yang Anda berikan melalui Situs
dapat digabungkan dengan Informasi Pribadi dan Informasi Lainnya yang Anda berikan kepada kami
(melalui sarana online maupun offline), yang tersedia untuk umum, atau bisa kami dapatkan secara online
maupun offline
Bagaimana Kami Menggunakan Informasi Pribadi
Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, kami dapat menggunakan Informasi Pribadi:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan Anda, seperti mengirimi Anda buletin atau
untuk menjawab pertanyaan dan komentar Anda.
untuk mengirim informasi administratif kepada Anda, misalnya, informasi mengenai Situs dan
perubahan pada persyaratan, ketentuan, dan kebijakan kami. Karena informasi ini mungkin
penting bagi penggunaan Situs oleh Anda, Anda tidak dapat memilih untuk tidak menerima
komunikasi ini.
untuk menyelesaikan dan melakukan pembelian dan/atau sumbangan Anda, misalnya untuk
memproses pembayaran, mengirim permintaan Anda, menghubungi Anda mengenai pembelian
Anda serta memberi layanan pelanggan kepada Anda.
untuk memberi Anda informasi terbaru dan pengumuman mengenai produk, promosi dan program
kami serta untuk mengirim undangan kepada Anda untuk mengikuti program-program khusus.
untuk menghubungi Anda kembali jika kami tidak mendengar kabar dari Anda.
untuk mengirim materi iklan/promosi dari afiliasi kami, serta dari mitra promosi dan strategis kami.
untuk menyesuaikan penggunaan Anda di Situs dengan memberikan produk dan penawaran yang
sesuai dengan Anda.
untuk memproses penghargaan, hadiah, dan sumbangan, jika ada.
untuk memudahkan Anda mengikuti polling, undian, promosi 'langsung menang', lomba dan
promosi lainnya, serta untuk mengelola kegiatan ini. Beberapa kegiatan ini memiliki aturan
tambahan, yang berisi informasi tambahan tentang bagaimana kami menggunakan dan
mengungkapkan Informasi Pribadi Anda, jadi Anda harus membaca peraturan tambahan ini
dengan saksama.
agar Anda dapat mengirim pesan ke teman melalui Situs. Dengan menggunakan fungsi ini, Anda
menyatakan bahwa Anda berhak menggunakan dan memberi kami nama dan alamat email, nomor
telepon, atau informasi kontak lain teman Anda.
agar Anda dapat menghubungi dan dihubungi oleh pengguna lain melalui Situs, sebagaimana
diizinkan oleh Situs yang berlaku.
agar Anda dapat berpartisipasi dalam forum, obrolan/chat, halaman profil dan blog serta layanan
lain tempat Anda dapat mengirim informasi dan materi (termasuk Halaman Media Sosial kami).
agar Anda dapat ikut dalam berbagi sosial, termasuk feed media sosial langsung.
untuk tujuan bisnis kami, seperti menganalisis dan mengelola bisnis, riset pasar, audit,
mengembangkan produk baru, meningkatkan Situs kami, meningkatkan layanan dan produk kami,
menemukan kecenderungan penggunaan, menentukan efektivitas promosi kami, menyesuaikan
pengalaman dan konten Situs berdasarkan aktivitas Anda sebelumnya di Situs, dan mengukur
kepuasan pelanggan serta memberi layanan pelanggan (termasuk pemecahan masalah terkait
dengan masalah pelanggan).
sebagaimana yang kami yakini perlu atau berlaku: (a) berdasarkan undang-undang yang berlaku,
termasuk undang-undang di luar negara tempat tinggal Anda; (b) untuk mematuhi proses hukum;
(c) untuk menanggapi permintaan dari pejabat publik dan pemerintah, termasuk pejabat publik dan
pemerintah di luar negara tempat tinggal Anda; (d) untuk melaksanakan persyaratan dan ketentuan
kami; (e) untuk melindungi operasional kami atau afiliasi kami; (f) untuk melindungi hak, privasi,
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keamanan atau properti kami, dan/atau afiliasi kami, Anda, atau orang lain; dan (g) agar kami dapat
mencari penyelesaian atau membatasi kerugian yang mungkin kami alami.
Bagaimana Informasi Pribadi Diungkapkan
Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Informasi Pribadi Anda dapat diungkapkan:
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

kepada afiliasi kami untuk tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini. The Coca-Cola
Company adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Informasi Pribadi yang
digunakan bersama (untuk melihat daftar afiliasi kami, buka
http://www.cocacolacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/unknown/unk
nown/form_10K_2005.pdf).
kepada penyedia layanan pihak ketiga kami yang memberikan layanan seperti hosting situs,
analisis data, pemrosesan pembayaran, pemenuhan pesanan, penyediaan infrastruktur, layanan
IT, layanan pelanggan, layanan pengiriman email, pemrosesan kartu kredit, layanan audit dan
layanan lain, agar pihak tersebut dapat menyediakan layanan
kepada mitra strategis pihak ketiga yang memiliki kesepakatan hubungan khusus dengan kami.
Karena pihak ketiga ini akan menggunakan Informasi Pribadi Anda sesuai dengan praktik privasi
mereka sendiri, periksa situs web mereka untuk informasi mengenai praktik privasi mereka.
terkait dengan promosi, misalnya, kepada pihak ketiga yang menjadi sponsor, promosi langsung
menang, lomba dan promosi lain, untuk memberikan daftar nama dan negara tempat tinggal
pemenang dan/atau untuk mengumumkan nama pengunjung di Situs (misalnya di blog kami) atau
sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk promosi yang berlaku.
Apabila persyaratan dan
ketentuan peraturan mengenai perlakuan terhadap Informasi Pribadi Anda bertentangan dengan
Kebijakan Privasi ini, syarat dan ketentuan dalam peraturan yang akan menjadi prioritas.
untuk mengidentifikasi Anda kepada siapa pun yang Anda kirimi pesan melalui Situs.
oleh Anda, dalam forum, obrolan/chat, halaman profil dan blog serta layanan lain tempat Anda
dapat mengirim informasi dan materi (termasuk Halaman Media Sosial kami). Perlu diingat bahwa
setiap informasi yang Anda kirim atau ungkapkan melalui layanan ini akan menjadi informasi publik,
dan dapat tersedia bagi pengunjung Situs dan masyarakat umum. Kami meminta Anda untuk
berhati-hati saat memutuskan untuk mengungkapkan Informasi Pribadi Anda, atau informasi lain,
di Situs-situs tersebut.
jika Anda ikut serta dalam berbagi sosial (misalnya jika Anda menghubungkan akun media sosial
Anda ke akun Situs Anda atau login ke akun Situs Anda dari akun media sosial Anda), kepada
teman Anda yang terkait dengan akun media sosial Anda, kepada pengguna Situs lainnya dan
kepada penyedia akun media sosial Anda, terkait dengan aktivitas berbagi sosial Anda. Misalnya,
jika Anda mendaftar di Situs menggunakan akun media sosial, kami dapat mengirim pesan
pendaftaran umum di profil media sosial Anda, dan jika Anda mengeklik tombol “suka” di media
sosial di Situs saat login ke akun media sosial Anda, tindakan ini akan dikirim ke penyedia media
sosial yang berlaku dan mungkin dapat dilihat di profil media sosial Anda.
Dengan
menghubungkan akun Situs dan akun media sosial Anda, maka Anda mengizinkan kami untuk
berbagi informasi dengan penyedia akun media sosial Anda, dan Anda memahami bahwa
penggunaan informasi yang kami bagi akan diatur oleh kebijakan privasi situs media sosial
tersebut. Jika Anda tidak ingin Informasi Pribadi Anda dibagikan dengan pengguna lain atau
dengan penyedia akun media sosial Anda, jangan hubungkan akun media sosial Anda dengan
akun Situs Anda dan jangan ikut serta dalam berbagi sosial di Situs.
oleh Anda, jika Anda ikut serta dalam feed media sosial langsung (yang mungkin saja Anda
lakukan, misalnya, dengan merujuk kami di posting media sosial Anda atau “menyukai” kami di
sebuah platform media sosial). Jika Anda ikut serta, nama pengguna dan foto profil publik Anda
dapat ditampilkan di Situs bersama dengan postingan Anda.
kepada pihak ketiga apabila ada reorganisasi, merger, penjualan, kerjasama ventura, penugasan,
pengalihan atau disposisi lain pada semua atau sebagian dari bisnis, aset atau saham kami
(termasuk sehubungan dengan kebangkrutan atau proses serupa).
sebagaimana yang kami yakini perlu atau berlaku: (a) berdasarkan undang-undang yang berlaku,
termasuk undang-undang di luar negara tempat tinggal Anda; (b) untuk mematuhi proses hukum;
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(c) untuk menanggapi permintaan dari pejabat publik dan pemerintah, termasuk pejabat publik dan
pemerintah di luar negara tempat tinggal Anda; (d) untuk melaksanakan persyaratan dan ketentuan
kami; (e) untuk melindungi operasional kami atau afiliasi kami; (f) untuk melindungi hak, privasi,
keamanan atau properti kami, dan/atau afiliasi kami, Anda, atau orang lain; dan (g) agar kami dapat
mencari penyelesaian atau membatasi kerugian yang mungkin kami alami.
INFORMASI LAINNYA
Informasi Lainnya yang Kami Kumpulkan
“Informasi Lainnya” adalah informasi yang tidak mengungkapkan identitas spesifik Anda, seperti:
• Browser dan informasi perangkat
• Informasi file log server
• Informasi yang dikumpulkan melalui cookie, pixel tag dan teknologi lain
• Data penggunaan aplikasi
• Informasi demografis dan informasi lain yang Anda berikan
• Informasi lokasi
• Informasi yang dikumpulkan
Kami dapat menggunakan dan mengungkapkan Informasi Lainnya untuk tujuan apa pun, kecuali jika kami
dilarang melakukan menurut undang-undang yang berlaku. Jika kami diminta untuk memperlakukan
Informasi Lainnya sebagai Informasi Pribadi berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka, selain
penggunaan yang tercantum di bagian “Bagaimana Kami Mengumpulkan Informasi Lainnya” di bawah ini,
kami dapat menggunakan dan mengungkapkan Informasi Lainnya untuk semua tujuan kami menggunakan
dan mengungkapkan Informasi Pribadi.

Bagaimana Kami Mengumpulkan Informasi Lainnya
Kami dan penyedia layanan pihak ketiga kami dapat mengumpulkan Informasi Lainnya dengan berbagai
cara, termasuk:
•

•

•

Melalui browser atau perangkat Anda: Informasi tertentu dikumpulkan oleh sebagian besar browser
atau secara otomatis melalui perangkat Anda, seperti alamat Media Access Control (MAC) Anda, tipe
komputer (Windows atau Mac), resolusi layar, nama dan versi sistem operasi, produsen dan model
perangkat, bahasa, tipe dan versi browser Internet, penyedia layanan, serta nama dan versi Situs
(seperti Aplikasi) yang Anda gunakan. Kami menggunakan informasi ini untuk keperluan statistik serta
memastikan bahwa Situs berfungsi dengan benar.
Melalui file log server: “Alamat IP” Anda adalah nomor yang secara otomatis ditetapkan ke komputer
atau perangkat yang Anda gunakan oleh Penyedia Layanan Internet (ISP) Anda. Alamat IP dikenali
dan dicatat secara otomatis di file log server kami setiap kali pengguna membuka Situs, dengan waktu
dan halaman yang dibuka. Mengumpulkan Alamat IP adalah praktik standar di Internet dan dilakukan
secara otomatis oleh banyak situs web. Kami menggunakan Alamat IP untuk tujuan seperti
menghitung tingkat penggunaan Situs, membantu mendiagnosis masalah server, dan mengelola Situs.
Perlu diingat bahwa kami memperlakukan Alamat IP, file log server dan informasi terkait sebagai
Informasi Lainnya, kecuali jika kami tidak diizinkan melakukannya berdasarkan undang-undang yang
berlaku.
Menggunakan cookie: Cookie digunakan server web untuk mentransfer data ke komputer atau
perangkat untuk pencatatan (log) data dan keperluan lain. Kami menggunakan cookie dan teknologi
lain untuk, antara lain, melayani Anda dengan lebih baik dan menyesuaikan lebih banyak informasi
bagi Anda, serta memudahkan proses akses dan penggunaan Situs oleh Anda. Jika Anda tidak ingin
informasi dikumpulkan melalui penggunaan cookie, ada prosedur sederhana di sebagian besar
browser yang dapat Anda gunakan menolak penggunaan cookie. Untuk mempelajari lebih lanjut
tentang cookie, buka http://www.allaboutcookies.org/. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang
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•

•

•

•

•

•

penggunaan cookie kami, bacalah kebijakan cookie kami http://www.coca-colacompany.com/ourcompany/cookie-policy.
Menggunakan teknologi Adobe Flash (termasuk Flash Local Stored Objects ("Flash LSO")) dan
teknologi serupa lain: Kami dapat menggunakan Flash LSO dan teknologi lain untuk, antara lain,
mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang penggunaan Situs oleh Anda. Jika Anda tidak ingin
Flash LSO disimpan di komputer atau perangkat Anda, Anda dapat menyesuaikan pengaturan Flash
player untuk memblokir penyimpanan Flash LSO menggunakan alat di dalamnya menggunakan Panel
Pengaturan Penyimpanan Situs Web. Anda juga dapat mengontrol Flash LSO dengan membuka Panel
Pengaturan Penyimpanan Global dan mengikuti petunjuk (yang meliputi petunjuk yang menjelaskan,
misalnya, cara menghapus Flash LSO yang ada (mengacu pada "informasi" di situs Macromedia), cara
mencegahnya Flash LSO agar tidak disimpan di komputer atau perangkat Anda tanpa menanyakan
kepada Anda, dan (untuk Flash Player 8 dan yang lebih baru) cara memblokir Flash LSO yang tidak
dikirim oleh operator halaman yang Anda gunakan saat itu). Perlu diingat bahwa mengatur Flash
Player untuk melarang atau membatasi penerimaan Flash LSO dapat mengurangi atau mengganggu
fungsi beberapa aplikasi Flash, termasuk, mungkin juga, aplikasi Flash yang digunakan sehubungan
dengan Situs atau konten online kami.
Menggunakan pixel tag, web beacon, clear GIF atau teknologi serupa lain: Teknologi ini dapat
digunakan terkait dengan beberapa halaman Situs dan email berformat HTML, antara lain melacak
tindakan pengguna Situs dan penerima email, mengukur keberhasilan promo pemasaran dan
menyusun statistik tentang penggunaan dan tingkat tanggapan Situs.
Melalui penggunaan Aplikasi Anda Saat mengunduh dan menggunakan Aplikasi, kami dan
penyedia layanan kami dapat melacak dan mengumpulkan data penggunaan Aplikasi, seperti tanggal
dan waktu Aplikasi pada perangkat Anda mengakses server kami serta informasi dan file apa yang
telah diunduh ke Aplikasi berdasarkan nomor perangkat Anda.
Dari Anda: Informasi, seperti tanggal lahir, jenis kelamin, bentuk badan, hobi dan minat, kebiasaan
konsumsi, kode pos dan sarana komunikasi pilihan Anda, dapat dikumpulkan saat Anda
memberikannya secara sukarela. Kecuali digabungkan dengan Informasi Pribadi, informasi ini tidak
akan mengidentifikasi Anda atau pengguna Situs lain secara pribadi.
Lokasi Fisik:
Kami dapat mengumpulkan lokasi fisik perangkat Anda dengan, misalnya,
menggunakan satelit, sutet atau sinyal WiFi. Kami dapat menggunakan lokasi fisik perangkat Anda
untuk memberi Anda layanan dan konten berbasis lokasi yang telah disesuaikan. Kami juga dapat
berbagi lokasi fisik perangkat Anda, digabungkan dengan informasi tentang iklan yang Anda lihat dan
informasi lain yang kami kumpulkan, dengan mitra pemasaran kami sehingga mereka dapat memberi
Anda konten yang lebih disesuaikan dan untuk mengetahui efektivitas kampanye iklan. Dalam
beberapa kasus, Anda dapat mengizinkan atau menolak penggunaan dan/atau berbagi lokasi
perangkat Anda, namun jika Anda memilih untuk menolak penggunaan dan/atau pembagian, kami
dan/atau mitra pemasaran kami mungkin tidak dapat memberi Anda dengan layanan dan konten
pribadi yang disesuaikan.
Dengan mengumpulkan informasi: Informasi Pribadi yang dikumpulkan tidak akan mengidentifikasi
Anda atau pengguna Situs lain secara pribadi (misalnya, kami dapat menggunakan Informasi Pribadi
untuk menghitung persentase pengguna kami yang memiliki kode wilayah telepon tertentu).

Dalam beberapa kasus, kami dapat menggabungkan Informasi Lainnya dengan Informasi Pribadi (seperti
menggabungkan nama Anda dengan kode pos Anda). Jika kami menggabungkan Informasi Lainnya
dengan Informasi Pribadi, informasi gabungan tersebut akan kami anggap sebagai Informasi Pribadi
selama informasi ini digabungkan.
SITUS PIHAK KETIGA
Kebijakan Privasi ini tidak membahas, dan kami tidak bertanggung jawab atas privasi, informasi atau praktik
pihak ketiga lain, termasuk pihak ketiga yang mengoperasikan situs yang tautannya dicantumkan di Situs
ini. Dicantumkannya tautan di Situs tidak berarti bahwa kami atau afiliasi kami mempromosikan situs yang
ditautkan tersebut.
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Khususnya, perlu diingat bahwa Situs mungkin berisi tautan ke situs web e-commerce, termasuk beberapa
situs web e-commerce yang bermerek Coca-Cola. Kebijakan Privasi ini tidak mengatur situs web ecommerce yang tautannya dicantumkan di Situs ini, kecuali situs web tersebut berisi tautan ke Kebijakan
Privasi ini. Setiap Informasi Pribadi yang Anda berikan melalui situs web e-commerce akan tunduk pada
kebijakan privasi situs e-commerce tersebut, dan bukan Kebijakan Privasi ini. Kami tidak memiliki kendali
atas, dan tidak bertanggung jawab atas, informasi yang dikumpulkan melalui situs e-commerce ini.
Selain itu, kami mungkin memberi Anda akses ke fungsi pihak ketiga yang dapat Anda gunakan untuk
mengirim konten ke akun media sosial Anda. Perlu diingat bahwa setiap informasi yang Anda berikan
melalui penggunaan fungsi ini diatur oleh kebijakan privasi pihak ketiga yang berlaku, dan bukan oleh
Kebijakan Privasi ini. Kami tidak memiliki kendali, dan tidak bertanggung jawab atas, penggunaan
informasi oleh pihak ketiga yang Anda berikan melalui penggunaan fungsi ini.
Kami juga tidak bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik pengumpulan, penggunaan dan
pengungkapan (termasuk praktik keamanan data) organisasi lain, seperti Facebook, Apple, Google,
Microsoft, RIM, atau pengembang aplikasi, penyedia aplikasi, penyedia platform media sosial, penyedia
sistem operasi, penyedia layanan nirkabel atau produsen perangkat lain, termasuk yang terkait dengan
Informasi Pribadi yang Anda ungkapkan kepada organisasi lain melalui atau terkait dengan Aplikasi atau
Halaman Media Sosial kami.
KARIR
Situs dapat mencantumkan tautan ke bagian Karir kami, yang berisi informasi tentang bagaimana rasanya
bekerja untuk kami dan metode untuk melamar pekerjaan di kantor kami di seluruh dunia. Informasi Pribadi
yang diberikan melalui bagian Situs ini, atau alamat email yang tercantum di bagian Situs ini, akan diatur
oleh Kebijakan Penyerahan Resume/CV http://www.coca-colacompany.com/careers/
VENDOR TERKAIT PERIKLANAN PIHAK KETIGA
Perlu diingat bahwa vendor terkait iklan online dan email kami mungkin menggunakan pixel tag, web
beacon, GIF transparan, atau teknologi serupa lain yang terkait dengan Situs untuk membantu mengelola
promo iklan online dan email kami dan memperkuat efektivitas promo tersebut. Misalnya, jika vendor telah
memberikan cookie unik di komputer Anda, vendor mungkin menggunakan pixel tag, web beacon, GIF
transparan atau teknologi serupa lain untuk mengenali cookie selama Anda membuka Situs dan untuk
mengetahui iklan online kami yang mungkin telah membawa Anda ke Situs kami, dan vendor tersebut
dapat memberi kami Informasi Lainnya untuk kami gunakan. Perlu diingat bahwa kami dapat
menghubungkan Informasi Lainnya yang diberikan kepada kami oleh vendor kami ke Informasi Pribadi
tentang Anda yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Informasi gabungan tersebut akan diperlakukan
sebagai Informasi Pribadi di sini selama digabungkan.
Kami dapat menggunakan perusahaan periklanan pihak ketiga untuk menargetkan iklan kepada Anda di
Situs kami, di seluruh web, di perangkat seluler dan perangkat Anda yang lain, berdasarkan Informasi
Pribadi dan Informasi Lainnya yang telah kami kumpulkan dari dan tentang Anda, serta informasi terkait
dengan kunjungan Anda dan pengguna lain ke situs web ini serta situs web dan layanan online
lainnya. Untuk melakukannya, perusahaan ini dapat memberikan atau mengenali cookie unik di browser
Anda (termasuk melalui penggunaan pixel tag) atau mengenali pengenal yang terkait dengan perangkat
seluler Anda. Perusahaan ini juga dapat menggunakan teknologi ini, bersama dengan Informasi Pribadi
dan Informasi Lainnya yang mereka atau kami kumpulkan di berbagai perangkat yang Anda gunakan, untuk
mengenali Anda di perangkat yang Anda gunakan, seperti perangkat seluler dan laptop atau komputer
lainnya. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang praktik ini, buka www.aboutads.info. Untuk
mengetahui pilihan Anda terkait dengan praktik ini pada perangkat tertentu yang Anda gunakan untuk
mengakses
kebijakan
ini,
buka http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp dan http://www.aboutads.info/
untuk
memilih untuk tidak menerima di desktop dan browser web seluler. Anda dapat mengunduh aplikasi
AppChoices di www.aboutads.info/appchoices untuk memilih untuk tidak menerima di aplikasi
seluler. Anda juga dapat mengeklik ikon informasi yang terdapat di setiap iklan berbasis minat.
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KEAMANAN
Kami menggunakan tindakan organisasi, teknis dan administratif yang wajar untuk melindungi Informasi
Pribadi di bawah kendali kami. Sayangnya, tidak ada transmisi data melalui Internet atau sistem
penyimpanan data yang dapat dijamin 100% aman. Jika Anda memiliki alasan untuk percaya bahwa
interaksi Anda dengan kami tidak lagi aman (misalnya, jika Anda merasa bahwa keamanan akun yang
mungkin Anda miliki dengan kami bermasalah), segera beritahu kami masalahnya dengan menghubungi
kami sesuai dengan bagian “Menghubungi Kami” di bawah ini (ingat bahwa pemberitahuan surat fisik akan
menunda waktu yang kami perlukan untuk menanggapi masalah ini).
PILIHAN DAN AKSES
Pilihan Anda mengenai penggunaan dan pengungkapan Informasi Pribadi Anda
Kami memberi Anda pilihan mengenai penggunaan dan pengungkapan Informasi Pribadi Anda untuk
tujuan pemasaran.
•

Jika sewaktu-waktu Anda ingin berhenti menerima telepon, surat, SMS, dan komunikasi
pemasaran melalui email dari kami, beritahu kami melalui email, telepon atau surat kepada kami
dengan menggunakan informasi kontak yang tercantum di bawah ini di bagian “Menghubungi
Kami” atau dengan menggunakan fitur berhenti berlangganan di email pemasaran yang Anda
terima. Atas permintaan Anda, jelaskan bahwa Anda ingin berhenti menerima komunikasi
pemasaran melalui email dari kami.

•

Selain itu, kami tidak akan mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga, termasuk
anak perusahaan kami, untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga jika kami telah menerima
dan memproses permintaan dari Anda agar Informasi Pribadi Anda tidak dibagikan kepada pihak
ketiga untuk tujuan tersebut. Jika Anda ingin mengajukan permintaan tersebut, beritahu kami
melalui email, telepon atau surat kepada kami dengan menggunakan informasi kontak yang
tercantum di bawah ini di bagian “Menghubungi Kami” Jelaskan bahwa Anda meminta agar The
Coca-Cola Company tidak mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada anak perusahaan The
Coca-Cola Company dan/atau pihak ketiga lain untuk tujuan pemasaran langsung mereka.

Perlu diingat bahwa perubahan mungkin tidak langsung berlaku. Kami akan berusaha untuk memenuhi
permintaan Anda sesegera mungkin. Perlu diingat juga bahwa jika Anda memilih untuk tidak menerima
pesan terkait pemasaran dari kami, kami mungkin masih mengirim pesan administratif penting kepada
Anda, dan Anda tidak dapat memilih untuk tidak menerima pesan administratif.
Bagaimana Anda dapat mengakses, mengubah atau menahan Informasi Pribadi Anda
Untuk membaca, memperbaiki, memperbarui, menyimpan, menghapus atau membatasi penggunaan
Informasi Pribadi Anda yang sebelumnya telah diberikan kepada kami, kirimkan email, telepon atau kirim
surat kepada kami dengan menggunakan informasi kontak yang tercantum di bawah ini di bagian
“Menghubungi Kami”, kemudian jelaskan permintaan Anda.
Atas permintaan Anda, jelaskan informasi apa yang ingin Anda ubah, apakah Anda ingin Informasi Pribadi
Anda disimpan dari database kami atau beritahu kami batasan yang Anda inginkan untuk penggunaan
Informasi Pribadi Anda. Kami akan mencoba untuk memenuhi permintaan Anda sesegera mungkin. Ingat
bahwa terlepas dari usaha kami, mungkin ada sisa informasi yang akan tetap ada dalam database dan
catatan lain, yang tidak akan dihapus atau diubah. Selanjutnya, perlu diingat bahwa kami mungkin perlu
menyimpan informasi tertentu untuk tujuan pencatatan dan/atau untuk menyelesaikan transaksi yang Anda
mulai sebelum meminta perubahan atau penghapusan tersebut (misalnya saat Anda melakukan pembelian
atau mengikuti promosi, Anda mungkin tidak dapat mengubah atau menghapus Informasi Pribadi yang
telah diberikan sampai pembelian atau promosi tersebut selesai).
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Jika Anda memiliki akun dengan kami, Anda dapat membuat perubahan dan pembaruan di halaman
profil akun dengan login ke akun Anda melalui Situs dan membuat perubahan tersebut. Setiap
perubahan yang Anda buat di halaman profil akun Anda melalui Situs akan dapat dilihat di Situs tersebut;
namun, mungkin tidak dapat dilihat di situs lain yang dioperasikan oleh The Coca-Cola Company di mana
mungkin Anda memiliki akun.
Jika Anda berusia di bawah 18 tahun dan merupakan pengguna situs yang terdaftar, Anda dapat
meminta kami untuk menghapus konten atau informasi yang telah Anda kirim ke Situs dengan mengirim
surat kepada kami di Industry and Consumer Affairs, Kepada: Website Privacy Policy, The Coca-Cola
Company, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313. Perlu diingat bahwa permintaan Anda tidak
menjamin penghapusan konten atau informasi secara lengkap atau menyeluruh, karena, misalnya,
beberapa konten Anda mungkin telah di-posting ulang oleh pengguna lain.
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
Kami akan menyimpan Informasi Pribadi Anda sepanjang yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang
diuraikan dalam Kebijakan Privasi ini kecuali periode penyimpanan yang lebih lama diharuskan atau
diizinkan oleh hukum.
PENGGUNAAN SITUS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Situs ini ditujukan kepada individu yang diizinkan untuk membagikan Informasi Pribadi mereka tanpa perlu
persetujuan orang tua dan kami meminta agar individu lain (termasuk anak di bawah usia 13 tahun) untuk
tidak memberikan Informasi Pribadinya melalui Situs ini.
TRANSFER LINTAS NEGARA
Informasi Pribadi Anda mungkin disimpan dan diproses di negara di mana fasilitas atau penyedia layanan
kami berada, dan dengan menggunakan Situs kami Anda setuju untuk mentransfer informasi ke negara di
luar negara tempat tinggal Anda, termasuk di Amerika Serikat, yang mungkin memiliki aturan perlindungan
data yang berbeda dari negara Anda.
INFORMASI SENSITIF
Kami meminta Anda untuk tidak mengirim kepada kami dan mengungkapkan Informasi Pribadi yang
sensitif (misalnya informasi terkait keturunan ras atau etnis, opini politik, agama atau kepercayaan lainnya,
kondisi medis atau kesehatan, latar belakang kriminal atau keanggotaan serikat dagang) pada atau melalui
Situs atau kepada kami.
PEMBARUAN UNTUK KEBIJAKAN PRIVASI INI
Kami dapat mengubah Kebijakan Privasi ini. Lihat legenda “TERAKHIR DIPERBARUI” di bagian atas
halaman ini untuk melihat kapan Kebijakan Privasi ini direvisi. Setiap perubahan pada Kebijakan Privasi
ini akan berlaku sejak kami menerbitkan Kebijakan Privasi yang direvisi di Situs. Penggunaan Situs ini
oleh Anda setelah perubahan tersebut menunjukkan bahwa Anda menerima Kebijakan Privasi yang direvisi
tersebut.

MENGHUBUNGI KAMI
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini, hubungi kami dengan cara berikut:
1. Anda dapat mengirim email kepada kami di:
https://secure.cocacolacompany.com/ssldocs/mail/eQuery_other.shtml
2. Anda dapat menelepon kami di 1-800-438-2653
3. Anda dapat mengirim surat ke alamat pos berikut:
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Kepada: Website Privacy Policy
Coca-Cola Indonesia
Wisma GKBI, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
Harap diingat bahwa komunikasi email tidak selamanya aman; jadi jangan sertakan informasi kartu kredit
atau informasi sensitif di email yang Anda tujukan kepada kami.
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