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(A) PEMBERITAHUAN INI

Pemberitahuan ini menjelaskan bagaimana kami dapat Memproses Data Pribadi Anda.
Pemberitahuan ini dapat diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu, jadi silakan
periksa secara teratur untuk pembaruan.
Pemberitahuan ini dikeluarkan oleh NewtonX, Inc.® atas nama dirinya sendiri dan
afiliasinya (bersama-sama, "NewtonX", "kami", "kami" dan "milik kami") dan ditujukan
kepada individu di luar organisasi kami yang berinteraksi dengan kami, termasuk
pelanggan, pengunjung Situs kami, dan pengguna layanan kami lainnya
(bersama-sama, “Anda”). Definisi istilah yang digunakan dalam Pemberitahuan ini
dijelaskan dalam Bagian (S) di bawah ini.
Untuk tujuan Pemberitahuan ini, NewtonX adalah Pengendali. Rincian kontak
disediakan di Bagian (R) di bawah ini.
Pemberitahuan ini dapat diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu untuk
mencerminkan perubahan dalam praktik kami sehubungan dengan Pemrosesan Data
Pribadi, atau perubahan dalam hukum yang berlaku. Kami mendorong Anda untuk
membaca Pemberitahuan ini dengan cermat, dan secara teratur memeriksa halaman ini
untuk meninjau setiap perubahan yang mungkin kami buat sesuai dengan ketentuan
Pemberitahuan ini.
(B) MekanismePengaduanPrivasiPrivasi

penyelesaian untukPerlindunganNewtonX mematuhi Kerangka Kerja
PerlindunganUE-AS dan Kerangka Kerja Perlindungan Privasi Swiss-AS sebagaimana
ditetapkan oleh Departemen Perdagangan AS mengenai pengumpulan, penggunaan,
dan penyimpanan informasi pribadi yang ditransfer dari Uni Eropa, Inggris, dan Swiss
ke Amerika Serikat dengan mengandalkan Privacy Shield. NewtonX telah menyatakan
bahwa ia mematuhi Prinsip Perlindungan Privasi sehubungan dengan data tersebut.
Jika ada konflik antara kebijakan dalam kebijakan privasi ini dan hak subjek data
berdasarkan Prinsip Perlindungan Privasi, Prinsip Perlindungan Privasi yang akan
berlaku. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang program Perlindungan Privasi, dan
untuk melihat halaman sertifikasi kami, silakan kunjungi https://www.privacyshield.gov/.
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Sehubungan dengan data pribadi yang diterima atau ditransfer sesuai dengan
Kerangka Kerja Perlindungan Privasi, NewtonX tunduk pada kekuatan peraturan dan
penegakan dari Komisi Perdagangan Federal AS.
Sesuai dengan Kerangka Kerja Perlindungan Privasi, individu UE, Inggris Raya, dan
Swiss berhak mendapatkan konfirmasi kami tentang apakah kami menyimpan informasi
pribadi yang berkaitan dengan Anda di Amerika Serikat. Berdasarkan permintaan, kami
akan memberi Anda akses ke informasi pribadi yang kami miliki tentang Anda. Anda
juga dapat mengoreksi, mengubah, atau menghapus informasi pribadi yang kami
simpan tentang Anda. Seseorang yang mencari akses, atau yang berusaha
memperbaiki, mengubah, atau menghapus data yang tidak akurat yang ditransfer ke
Amerika Serikat di bawahPrivasi, harus mengarahkan pertanyaan mereka ke
Perlindunganahli@newtonx.com. Jika diminta untuk menghapus data, kami akan
merespons dalam jangka waktu yang wajar.
Kami akan memberikan pilihan keluar individu, atau memilih untuk data sensitif,
sebelum kami membagikan data Anda dengan pihak ketiga selain agen kami, atau
sebelum kami menggunakannya untuk tujuan selain yang awalnya dikumpulkan atau
kemudian disahkan. Untuk meminta membatasi penggunaan dan pengungkapan
informasi pribadi Anda, harap kirimkan permintaan tertulis ke expert@newtonx.com.
Dalam situasi tertentu, kami mungkin diminta untuk mengungkapkan data pribadi
sebagai tanggapan atas permintaan yang sah dari otoritas publik, termasuk untuk
memenuhi persyaratan keamanan nasional atau penegakan hukum.
Pertanggungjawaban NewtonX atas data pribadi yang diterimanya di Amerika Serikat di
bawah Perlindungan Privasi dan selanjutnya ditransfer ke pihak ketiga dijelaskan dalam
Prinsip Perlindungan Privasi. Secara khusus, NewtonX tetap bertanggung jawab dan
berkewajiban berdasarkan Prinsip Perlindungan Privasi jika agen pihak ketiga yang
terlibat untuk memproses data pribadi atas namanya melakukannya dengan cara yang
tidak sesuai dengan Prinsip, kecuali jika NewtonX membuktikan bahwa ia tidak
bertanggung jawab atas pemberian acara naik ke kerusakan.
Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Privasi, NewtonX berkomitmen untuk
menyelesaikan keluhan tentang privasi Anda dan pengumpulan atau penggunaan
informasi pribadi Anda oleh kami yang ditransfer ke Amerika Serikat sesuai dengan
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Perlindungan Privasi. Orang-orang Uni Eropa, Inggris, dan Swiss dengan pertanyaan
atau keluhan Privacy Shield harus terlebih dahulu menghubungi NewtonX melalui email
di expert@newtonx.com.
NewtonX selanjutnya telah berkomitmen untuk merujuk keluhan privasi yang belum
terselesaikan berdasarkan Prinsip Perlindungan Privasi ke mekanisme penyelesaian
sengketa independen, BBB EU PRIVACY SHIELD. Jika Anda tidak menerima
pengakuan tepat waktu atas keluhan Anda, atau jika keluhan Anda tidak ditangani
dengan memuaskan, silakan kunjungi
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ untuk informasi lebih lanjut dan
untuk mengajukan keluhan. Layanan ini disediakan gratis untuk Anda.
Jika keluhan Privacy Shield Anda tidak dapat diselesaikan melalui saluran di atas,
dalam kondisi tertentu, Anda dapat meminta arbitrase yang mengikat untuk beberapa
klaim residual yang tidak diselesaikan oleh mekanisme ganti rugi lainnya. Lihat Privacy
Shield Annex 1 di https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
(C) PENGUMPULAN DATA PRIBADI

Ringkasan – Pengumpulan Data Pribadi
Kami dapat mengumpulkan atau memperoleh Data Pribadi tentang Anda: langsung dari
Anda (misalnya, di mana Anda menghubungi kami); selama hubungan kami dengan
Anda (misalnya, jika Anda melakukan pembelian); saat Anda mengunjungi Situs kami;
ketika Anda mendaftar untuk menggunakan salah satu Situs, atau layanan kami; atau
saat Anda berinteraksi dengan konten atau iklan pihak ketiga mana pun di Situs. Kami
juga dapat menerima Data Pribadi tentang Anda dari pihak ketiga (misalnya, otoritas
penegak hukum).
Pengumpulan Data Pribadi: Kami dapat mengumpulkan Data Pribadi tentang Anda dari
sumber berikut:
● Data yang Anda berikan: Kami dapat memperoleh Data Pribadi Anda ketika
Anda memberikannya kepada kami (misalnya, di mana Anda menghubungi kami
melalui email atau telepon).
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● Data hubungan: Kami dapat mengumpulkan atau memperoleh Data Pribadi
Anda dalam hubungan biasa kami dengan Anda (misalnya, kami menyediakan
layanan kepada Anda, atau kepada pemberi kerja Anda).
● Data Pakar: Kami dapat mengumpulkan atau memperoleh Data Pribadi Anda jika
Anda mengajukan permohonan untuk menjadi Pakar.
● Detail pendaftaran: Kami dapat mengumpulkan atau memperoleh Data Pribadi
Anda saat Anda menggunakan, atau mendaftar untuk menggunakan, Situs atau
layanan kami.

(D) PEMBUATAN DATA PRIBADI

Ringkasan – Pembuatan Data Pribadi
● Kami dapat membuat Data Pribadi tentang Anda (misalnya, catatan interaksi
Anda dengan kami).
● Kami juga dapat membuat Data Pribadi tentang Anda, seperti catatan interaksi
Anda dengan kami, klien kami, atau Pakar kami.
(E) KATEGORI DATA PRIBADI YANG DAPAT KAMI PROSES

Ringkasan – Kategori Data Pribadi yang dapat kami Proses
● Kami dapat Memproses: detail pribadi Anda (misalnya, nama Anda, informasi
biografi); data demografis; rincian kontak Anda (misalnya, alamat Anda); catatan
persetujuan Anda; Rincian Pembayaran; informasi tentang Situs kami (misalnya,
jenis perangkat yang Anda gunakan); perincian majikan Anda (jika relevan);
informasi tentang interaksi Anda dengan konten atau iklan kami; dan setiap
pandangan atau pendapat yang Anda berikan kepada kami.
Kami dapat Memproses kategori Data Pribadi berikut tentang Anda:
● Detail pribadi: nama yang diberikan; Nama yang dipilih; dan foto (jika tersedia).
● Informasi demografis: tanggal lahir; sapaan; judul; dan preferensi bahasa.
● Data Pakar: Sehubungan dengan Pakar (selain kategori lain yang berlaku yang
ditetapkan dalam Pemberitahuan ini), informasi pembayaran, biografi
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●
●

●

●

profesional, dan informasi profil lainnya yang berkaitan dengan pengalaman dan
keahlian Anda.
Rincian kontak: alamat; nomor telepon; alamat email; dan detail profil jaringan
bisnis publik atau biografi online Anda.
Catatan persetujuan: catatan persetujuan apa pun yang mungkin telah Anda
berikan, bersama dengan tanggal dan waktu, sarana persetujuan dan informasi
terkait apa pun (misalnya, pokok bahasan persetujuan).
Detail pemberi kerja: tempat Anda berinteraksi dengan kami dalam kapasitas
Anda sebagai karyawan, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email
pemberi kerja Anda, sejauh relevan.
Pandangan dan pendapat: setiap pandangan dan pendapat yang Anda pilih
untuk dikirimkan kepada kami.

(F) DASAR HUKUM UNTUK PEMROSESAN DATA PRIBADI

Ringkasan – Dasar hukum untuk Pemrosesan Data Pribadi
Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda jika: Anda telah memberikan persetujuan
tertulis sebelumnya; Pemrosesan diperlukan untuk kontrak antara Anda dan kami;
Pemrosesan diwajibkan oleh hukum yang berlaku; Pemrosesan diperlukan untuk
melindungi kepentingan vital setiap individu; atau di mana kami memiliki kepentingan
sah yang sah dalam Pemrosesan.
● Dalam Memproses Data Pribadi Anda sehubungan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam Pemberitahuan ini, kami dapat mengandalkan satu atau lebih
dari dasar hukum berikut, tergantung pada keadaan:
● Persetujuan: Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda di mana kami telah
memperoleh menyetujui Pemrosesan (dasar hukum ini hanya digunakan dalam
kaitannya dengan Pemrosesan yang sepenuhnya bersifat sukarela – tidak
digunakan untuk Pemrosesan yang diperlukan atau wajib dengan cara apa pun);
● Kebutuhan kontrak: Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda di mana
Pemrosesan diperlukan sehubungan dengan kontrak apa pun yang mungkin
Anda buat dengan kami (misalnya jika Anda adalah Pakar NewtonX, telah
mengajukan keanggotaan Pakar, atau merupakan klien NewtonX);
● Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku: Kami dapat Memproses Data Pribadi
Anda jika Pemrosesan tersebut diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
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● Kepentingan vital: Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda jika Pemrosesan
diperlukan untuk melindungi kepentingan vital individu mana pun; atau
● Kepentingan yang sah: Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda jika kami
memiliki kepentingan yang sah dalam Pemrosesan. Uji keseimbangan yang telah
kami lakukan dalam setiap kasus adalah sebagai berikut: o kami telah
memastikan bahwa Pemrosesan adalah sah, proporsional, dan dilakukan sesuai
dengan ketentuan Pemberitahuan ini; o kami telah memastikan bahwa kami
memiliki kebutuhan bisnis yang sah untuk melakukan Pemrosesan; dan o kami
telah memastikan bahwa tidak ada kemungkinan material dari setiap dampak
merugikan pada kepentingan, hak dasar, atau kebebasan Anda, sebagai akibat
dari Pemrosesan.
(G)DATA PRIBADI SENSITIF

Ringkasan– Data Pribadi Sensitif
Kami tidak berusaha mengumpulkan atau memproses Data Pribadi Sensitif Anda. Jika
kami perlu Memproses Data Pribadi Sensitif Anda untuk tujuan yang sah, kami
melakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kami tidak berusaha mengumpulkan atau memproses Data Pribadi Sensitif dalam
kegiatan bisnis kami yang biasa. Jika diperlukan untuk Memproses Data Pribadi Sensitif
Anda karena alasan apa pun, kami mengandalkan salah satu dasar hukum berikut:
● Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku: Kami dapat Memproses Data Pribadi
Sensitif Anda jika Pemrosesan tersebut diwajibkan atau diizinkan oleh hukum
yang berlaku (misalnya, untuk mematuhi kewajiban pelaporan keragaman kami);
● Deteksi dan pencegahan kejahatan: Kami dapat Memproses Data Pribadi
Sensitif Anda jika Pemrosesan diperlukan untuk deteksi atau pencegahan
kejahatan (termasuk pencegahan penipuan);
● Penetapan, pelaksanaan, atau pembelaan hak hukum: Kami dapat Memproses
Data Pribadi Sensitif Anda jika Pemrosesan diperlukan untuk penetapan,
pelaksanaan, atau pembelaan hak hukum; atau
● Persetujuan: Kami dapat Memproses Data Pribadi Sensitif Anda di mana kami
telah, sesuai dengan hukum yang berlaku, memperoleh persetujuan Anda
sebelumnya, secara tegas sebelum Memproses Data Pribadi Sensitif Anda
(dasar hukum ini hanya digunakan dalam kaitannya dengan Pemrosesan yang
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sepenuhnya bersifat sukarela – itu tidak digunakan untuk Pemrosesan yang
diperlukan atau wajib dengan cara apa pun).
Jika Anda memberikan Data Pribadi Sensitif kepada kami, Anda harus memastikan
bahwa sah menurut hukum bagi Anda untuk mengungkapkan data tersebut kepada
kami, termasuk memastikan bahwa salah satu dasar hukum yang ditetapkan di atas
tersedia bagi kami sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi Sensitif tersebut. .
● Industrie
(H) TUJUAN YANG KAMI DAPAT MEMPROSES DATA PRIBADI ANDA

Ringkasan – Tujuan ini kami dapat Memproses Data Pribadi Anda
Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda untuk tujuan berikut: menyediakan layanan
kepada Anda; pemeriksaan kepatuhan; mengoperasikan Situs kami; berkomunikasi
dengan Anda; mengelola sistem TI kami; manajemen keuangan; melakukan survei;
memastikan keamanan tempat dan sistem kami; melakukan investigasi jika diperlukan;
kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; dan meningkatkan Situs kami, dan layanan.
Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda untuk tujuan berikut, tunduk pada hukum
yang berlaku:
● Penyediaan layanan: menyediakan Situs atau layanan kami; memberikan
layanan berdasarkan permintaan; dan berkomunikasi dengan Anda sehubungan
dengan layanan tersebut.
● Situs Kami: mengoperasikan dan mengelola Situs kami; menyediakan konten
untuk Anda; menampilkan iklan dan informasi lainnya kepada Anda;
berkomunikasi dan berinteraksi dengan Anda melalui Situs kami; dan memberi
tahu Anda tentang perubahan pada Situs kami, atau layanan kami.
● Pakar: berkomunikasi dengan Anda mengenai keanggotaan Pakar Anda (atau
calon keanggotaan Pakar), jika berlaku, untuk memberi Anda peluang untuk
berpartisipasi dalam proyek, dan untuk memberi Anda informasi terbaru tentang
perkembangan baru di NewtonX.
● Komunikasi: berkomunikasi dengan Anda melalui cara apa pun (termasuk
melalui email, telepon, pesan teks, media sosial, pos, atau secara langsung)
informasi yang mungkin Anda minati (misalnya, acara NewtonX mendatang,
penawaran produk baru, informasi yang relevan bagi Anda sebagai klien atau
Pakar NewtonX), dengan tunduk pada memastikan bahwa komunikasi tersebut
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●
●
●
●

●
●
●
●

diberikan kepada Anda sesuai dengan hukum yang berlaku; memelihara dan
memperbarui informasi kontak Anda jika perlu; dan mendapatkan persetujuan
keikutsertaan Anda sebelumnya jika diperlukan.
Komunikasi dan operasi TI: manajemen sistem komunikasi kami; pengoperasian
sistem keamanan TI; dan audit keamanan TI.
Manajemen keuangan: penjualan; keuangan; audit perusahaan; dan manajemen
vendor.
Survei: terlibat dengan Anda untuk tujuan memperoleh pandangan Anda tentang
layanan kami.
Keamanan: keamanan fisik tempat kami (termasuk catatan kunjungan ke tempat
kami; dan rekaman CCTV); dan keamanan elektronik (termasuk catatan login
dan detail akses).
Investigasi: mendeteksi, menyelidiki dan mencegah pelanggaran kebijakan,
penipuan, dan pelanggaran hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku.
Proses hukum: menetapkan, menjalankan dan membela hak-hak hukum.
Kepatuhan hukum: kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan peraturan kami
berdasarkan hukum yang berlaku.
Meningkatkan Situs, layanan kami: mengidentifikasi masalah dengan Situs kami,
atau layanan kami; merencanakan peningkatan pada Situs kami, atau layanan
kami; dan membuat Situs, atau layanan baru.

(I) PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI KEPADA PIHAK KETIGA

Ringkasan – Pengungkapan Data Pribadi kepada pihak ketiga
Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada: otoritas hukum dan pengatur;
penasihat eksternal kami; Prosesor kami; pihak manapun yang diperlukan sehubungan
dengan proses hukum; pihak manapun yang diperlukan untuk menyelidiki, mendeteksi
atau mencegah tindak pidana; setiap pembeli bisnis kami; dan penyedia iklan, plugin,
atau konten pihak ketiga mana pun yang digunakan di Situs kami.
Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada entitas lain dalam grup
NewtonX, untuk tujuan bisnis yang sah (termasuk mengoperasikan Situs kami, dan
memberikan layanan kepada Anda), sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu,
kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada:
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● Anda dan, jika sesuai, perwakilan yang Anda tunjuk;
● otoritas hukum dan pengatur, atas permintaan, atau untuk tujuan melaporkan
pelanggaran aktual atau dugaan pelanggaran hukum atau peraturan yang
berlaku;
● akuntan, auditor, pengacara, dan penasihat profesional luar lainnya untuk
NewtonX, tunduk pada kewajiban kerahasiaan kontrak yang mengikat;
● Pemroses pihak ketiga (seperti penyedia layanan pembayaran; mitra survei,
penyedia jangkauan pemasaran, penyedia layanan cloud, dll.), yang berlokasi di
mana pun di dunia, tunduk pada persyaratan yang disebutkan di bawah dalam
Bagian ini (H);
● pihak terkait, lembaga penegak hukum atau pengadilan, sejauh diperlukan untuk
penetapan, pelaksanaan atau pembelaan hak hukum;
● setiap pihak yang terkait dalam rangka pencegahan, penyidikan, pendeteksian
atau penuntutan tindak pidana atau pelaksanaan hukuman pidana;
● pihak terkait mana pun jika kami yakin pengungkapan diperlukan dan tepat untuk
mencegah bahaya, cedera, atau kerugian fisik, keuangan, atau lainnya;
● setiap pengakuisisi pihak ketiga yang relevan, dalam hal kami menjual atau
mengalihkan semua atau setiap bagian yang relevan dari bisnis atau aset kami
(termasuk dalam hal reorganisasi, pembubaran, atau likuidasi); dan
● penyedia pihak ketiga yang relevan, di mana Situs kami menggunakan iklan,
plugin, atau konten pihak ketiga. Jika Anda memilih untuk berinteraksi dengan
iklan, plugin, atau konten apa pun, Data Pribadi Anda dapat dibagikan dengan
penyedia pihak ketiga yang relevan. Kami menyarankan Anda meninjau
kebijakan privasi pihak ketiga tersebut sebelum berinteraksi dengan iklan, plugin,
atau kontennya.
● Jika kami melibatkan Pemroses pihak ketiga untuk Memproses Data Pribadi
Anda, Pemroses akan tunduk pada kewajiban kontraktual yang mengikat untuk:
(i) hanya Memproses Data Pribadi sesuai dengan instruksi tertulis kami
sebelumnya; dan (ii) menggunakan langkah-langkah untuk melindungi
kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi; bersama dengan persyaratan
tambahan apa pun berdasarkan hukum yang berlaku.
●

(J) TRANSFER INTERNASIONAL DATA PRIBADI
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Ringkasan – Transfer Internasional Data Pribadi
Kami dapat mentransfer Data Pribadi Anda ke penerima di negara lain. Jika kami
mentransfer Data Pribadi dari EEA ke penerima di luar EEA yang tidak berada dalam
Yurisdiksi yang Memadai, kami melakukannya berdasarkan Klausul Kontrak Standar.
Karena bisnis kami bersifat internasional, kami mungkin perlu mentransfer Data Pribadi
Anda dalam grup NewtonX, dan kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam
Bagian (H) di atas, sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Pemberitahuan
ini. Untuk alasan ini, kami dapat mentransfer Data Pribadi Anda ke negara lain yang
mungkin memiliki undang-undang dan persyaratan kepatuhan perlindungan data yang
berbeda dengan yang berlaku di negara tempat Anda berada.
Saat kami mentransfer Data Pribadi Anda dari EEA ke penerima yang berada di luar
EEA yang tidak berada dalam Yurisdiksi yang Memadai, kami melakukannya
berdasarkan Klausul Kontrak Standar. Anda dapat meminta salinan Klausul Kontrak
Standar kami menggunakan rincian kontak yang disediakan di Bagian (R) di bawah ini.
Jika Anda berada di luar Amerika Serikat, Anda harus menyadari bahwa Data Pribadi
yang Anda berikan kepada kami sedang dikirimkan kepada kami dan Diproses di
Amerika Serikat, dan akan dilindungi dengan tunduk pada kebijakan privasi ini dan
undang-undang Amerika Serikat, yang mungkin tidak protektif seperti hukum di negara
Anda. Harap perhatikan bahwa ketika Anda mentransfer Data Pribadi apa pun secara
langsung ke entitas NewtonX yang didirikan di luar EEA, kami tidak bertanggung jawab
atas transfer Data Pribadi Anda tersebut. Namun demikian, kami akan Memproses Data
Pribadi Anda, sejak kami menerima data tersebut, sesuai dengan ketentuan
Pemberitahuan ini.
(K)KEAMANAN DATA

Ringkasan– Keamanan data
Kami menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi yang sesuai untuk
melindungi Data Pribadi Anda. Harap pastikan bahwa setiap Data Pribadi yang Anda
kirimkan kepada kami terkirim dengan aman.
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Kami telah menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi yang tepat
yang dirancang untuk melindungi Data Pribadi Anda dari penghancuran, kehilangan,
perubahan, pengungkapan yang tidak sah, tidak sah, dan bentuk Pemrosesan yang
melanggar hukum atau tidak sah lainnya, sesuai dengan hukum yang berlaku.
Karena internet adalah sistem terbuka, transmisi informasi melalui internet tidak
sepenuhnya aman. Meskipun kami akan menerapkan semua tindakan yang wajar untuk
melindungi Data Pribadi Anda, kami tidak dapat menjamin keamanan data Anda yang
dikirimkan kepada kami menggunakan internet – setiap transmisi tersebut merupakan
risiko Anda sendiri dan Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap Data
Pribadi yang Anda kirimkan ke kami dikirim dengan aman.
(L) KEAKURATAN DATA

Ringkasan – Keakuratan data
Kami mengambil setiap langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Data Pribadi
Anda tetap akurat dan mutakhir dan dihapus atau diperbaiki jika kami mengetahui
ketidakakuratan.
Kami mengambil setiap langkah yang wajar untuk memastikan bahwa:
● Data Pribadi Anda yang kami Proses akurat dan, jika perlu, selalu diperbarui;
dan
● setiap Data Pribadi Anda yang kami Proses yang tidak akurat (dengan
memperhatikan tujuan Pemrosesan) akan dihapus atau diperbaiki tanpa
penundaan.
● Dari waktu ke waktu kami dapat meminta Anda untuk mengonfirmasi keakuratan
Data Pribadi Anda.
(M) MINIMASI DATAMinimalkan

Ringkasan –data
Kami mengambil setiap langkah yang wajar untuk membatasi volume Data Pribadi
Anda yang kami Proses sesuai kebutuhan.
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Kami mengambil setiap langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Data Pribadi
Anda yang kami Proses terbatas pada Data Pribadi yang diperlukan secara wajar
sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Pemberitahuan ini.
(N)RETENSI DATA – Penyimpanan

Ringkasandata
Kami mengambil setiap langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Data Pribadi
Anda hanya disimpan selama diperlukan sehubungan dengan tujuan yang sah.
Kami mengambil setiap langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Data Pribadi
Anda hanya Diproses selama periode minimum yang diperlukan untuk tujuan yang
ditetapkan dalam Pemberitahuan ini. Kriteria untuk menentukan durasi kami akan
menyimpan Data Pribadi Anda adalah sebagai berikut:
(1) kami akan menyimpan salinan Data Pribadi Anda dalam bentuk yang
memungkinkan identifikasi hanya selama: (a) kami mempertahankan hubungan yang
berkelanjutan dengan Anda (misalnya, di mana Anda adalah pengguna layanan kami,
adalah seorang Ahli (atau telah melamar menjadi salah satu), atau Anda secara sah
termasuk dalam milis kami dan belum berhenti berlangganan); (b) jika Anda berhenti
menjadi Ahli, enam (6) tahun sejak interaksi terakhir Anda dengan klien NewtonX mana
pun; atau (c) Data Pribadi Anda diperlukan sehubungan dengan tujuan sah yang
ditetapkan dalam Pemberitahuan ini, di mana kami memiliki dasar hukum yang sah
(misalnya, jika kami memiliki kepentingan yang sah dalam memproses data Anda untuk
tujuan mengoperasikan bisnis kami dan memenuhi kewajiban kami berdasarkan
kontrak), ditambah: (2) durasi: (a) setiap periode pembatasan yang berlaku
berdasarkan hukum yang berlaku (yaitu, setiap periode di mana setiap orang dapat
mengajukan tuntutan hukum terhadap kami sehubungan dengan Data Pribadi Anda,
atau di mana Data Pribadi Anda mungkin relevan); dan (b) tambahan periode dua (2)
bulan setelah berakhirnya periode pembatasan yang berlaku (sehingga, jika seseorang
mengajukan klaim pada akhir periode pembatasan, kami masih diberikan waktu yang
wajar untuk mengidentifikasi Data Pribadi apa pun yang relevan dengan klaim tersebut),
dan: (3) selain itu, jika ada klaim hukum yang relevan diajukan, kami dapat terus
Memproses Data Pribadi Anda untuk periode tambahan yang diperlukan sehubungan
dengan klaim tersebut.
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Selama periode yang disebutkan dalam paragraf (2)(a) dan (2)(b) di atas, kami akan
membatasi Pemrosesan Data Pribadi Anda untuk penyimpanan, dan menjaga
keamanan, data tersebut, kecuali sejauh data tersebut perlu ditinjau sehubungan
dengan klaim hukum apa pun, atau kewajiban apa pun berdasarkan hukum yang
berlaku.
Setelah periode dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas, masing-masing sejauh yang berlaku,
telah berakhir, kami akan: * menghapus atau menghancurkan Data Pribadi yang
relevan secara permanen; atau * menganonimkan Data Pribadi yang relevan.
(O)HAK HUKUM ANDA

Ringkasan– Hak hukum Anda
Berdasarkan hukum yang berlaku, Anda mungkin memiliki sejumlah hak, termasuk: hak
untuk tidak memberikan Data Pribadi Anda kepada kami; hak akses ke Data Pribadi
Anda; hak untuk meminta pembetulan ketidakakuratan; hak untuk meminta
penghapusan, atau pembatasan Pemrosesan, Data Pribadi Anda; hak untuk menolak
Pemrosesan Data Pribadi Anda; hak untuk mentransfer Data Pribadi Anda ke
Pengendali lain; hak untuk menarik persetujuan; dan hak untuk mengajukan keluhan
kepada Otoritas Perlindungan Data. Kami mungkin memerlukan bukti identitas Anda
sebelum kami dapat memberlakukan hak-hak ini.
Tunduk pada hukum yang berlaku, Anda mungkin memiliki sejumlah hak terkait
Pemrosesan Data Pribadi Anda yang Relevan, termasuk:
● hak untuk tidak memberikan Data Pribadi Anda kepada kami (namun, harap
perhatikan bahwa kami mungkin tidak dapat memberikan manfaat penuh kepada
Anda dari Situs kami, atau layanan kami, jika Anda tidak memberikan Data
Pribadi Anda kepada kami – misalnya, kami mungkin tidak dapat memproses
pesanan Anda tanpa perincian yang diperlukan);
● hak untuk meminta akses ke, atau salinan, Data Pribadi Anda yang Relevan,
bersama dengan informasi mengenai sifat, Pemrosesan, dan pengungkapan
Data Pribadi yang Relevan tersebut;
● hak untuk meminta perbaikan atas segala ketidakakuratan dalam Data Pribadi
Anda yang Relevan;
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hak untuk meminta, dengan alasan yang sah:
● penghapusan Data Pribadi Anda yang Relevan; atau pembatasan Pemrosesan
Data Pribadi Anda yang Relevan; hak untuk menolak, dengan alasan yang sah,
atas Pemrosesan Data Pribadi Anda yang Relevan oleh kami atau atas nama
kami;
● hak untuk mentransfer Data Pribadi Terkait tertentu ke Pengendali lain, dalam
format terstruktur, umum digunakan, dan dapat dibaca mesin, sejauh yang
berlaku;
● di mana kami Memproses Data Pribadi Anda yang Relevan berdasarkan
persetujuan Anda, hak untuk menarik persetujuan tersebut (dengan
memperhatikan bahwa penarikan tersebut tidak memengaruhi keabsahan
Pemrosesan apa pun yang dilakukan sebelum tanggal kami menerima
pemberitahuan penarikan tersebut, dan tidak mencegah Pemrosesan Data
Pribadi Anda dengan mengandalkan dasar hukum lain yang tersedia); dan
● hak untuk mengajukan keluhan terkait Pemrosesan Data Pribadi Anda yang
Relevan dengan Otoritas Perlindungan Data (khususnya, Otoritas Perlindungan
Data Negara Anggota UE tempat Anda tinggal, atau tempat Anda bekerja, atau
tempat dugaan pelanggaran terjadi , masing-masing jika berlaku). Daftar Otoritas
Pengawas tersedia di sini:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Ini tidak mempengaruhi hak hukum Anda.
Untuk menggunakan satu atau lebih dari hak-hak ini, atau untuk mengajukan
pertanyaan tentang hak-hak ini atau ketentuan lain apa pun dari Pemberitahuan ini,
atau tentang Pemrosesan Data Pribadi Anda oleh kami, harap gunakan detail kontak
yang disediakan di Bagian (R) di bawah ini. Harap perhatikan bahwa:
Kami mungkin memerlukan bukti identitas Anda sebelum kami dapat memberlakukan
hak-hak ini; dan jika permintaan Anda memerlukan penetapan fakta tambahan
(misalnya, penentuan apakah Pemrosesan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku),
kami akan segera menyelidiki permintaan Anda, sebelum memutuskan tindakan apa
yang harus diambil.
(P) COOKIES DAN TEKNOLOGI SERUPA
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Ringkasan – Cookie dan teknologi serupa
Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda dengan menempatkan atau membaca
Cookie dan teknologi serupa. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Kebijakan
Cookie kami.
Saat Anda mengunjungi Situs, kami dapat menempatkan Cookie ke perangkat Anda,
atau membaca Cookie yang sudah ada di perangkat Anda, dengan syarat selalu
mendapatkan persetujuan Anda, jika diperlukan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kami menggunakan Cookie untuk merekam informasi tentang perangkat Anda, browser
Anda dan, dalam beberapa kasus, preferensi dan kebiasaan browsing Anda. Kami
dapat Memproses Data Pribadi Anda melalui Cookie dan teknologi serupa, sesuai
dengan Kebijakan Cookie kami.
(Q)PEMASARAN LANGSUNG

Ringkasan– Pemasaran langsung
Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda untuk menghubungi Anda dengan informasi
mengenai layanan yang mungkin menarik bagi Anda. Anda dapat berhenti
berlangganan gratis kapan saja.
Kami dapat Memproses Data Pribadi Anda untuk menghubungi Anda melalui email,
telepon, surat langsung, atau format komunikasi lainnya untuk memberi Anda informasi
mengenai layanan yang mungkin menarik bagi Anda. Jika kami memberikan layanan
kepada Anda, kami dapat mengirimkan informasi kepada Anda mengenai layanan kami,
promosi mendatang, dan informasi lain yang mungkin menarik bagi Anda,
menggunakan detail kontak yang telah Anda berikan kepada kami dan selalu sesuai
dengan hukum yang berlaku.
Anda dapat berhenti berlangganan dari daftar email promosi kami kapan saja hanya
dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang disertakan dalam setiap email
promosi yang kami kirim. Setelah Anda berhenti berlangganan, kami tidak akan
mengirimi Anda email promosi lebih lanjut, tetapi kami dapat terus menghubungi Anda
sejauh yang diperlukan untuk tujuan layanan apa pun yang Anda minta.
(R) RINCIAN KONTAK
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Ringkasan – Rincian kontak
Anda dapat menghubungi kami melalui pos, telepon, faks, email atau melalui formulir
Hubungi Kami secara online.
Jika Anda memiliki komentar, pertanyaan, atau kekhawatiran tentang informasi apa pun
dalam Pemberitahuan ini, atau masalah lain apa pun yang berkaitan dengan
Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh kami, atau atas nama kami, silakan
hubungi:
● Legal Department NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3rd Floor New York NY
10165
● Telepon: (212) 984-8500
● Faks: (212) 984-2485
● Email: privacy@newtonx.com
(S) DEFINISI

“Yurisdiksi yang Memadai” berarti yurisdiksi yang telah ditetapkan secara resmi oleh
Eropa Komisi sebagai memberikan tingkat perlindungan yang memadai untuk Data
Pribadi.
“Cookie” berarti file kecil yang ditempatkan di perangkat Anda saat Anda mengunjungi
situs web (termasuk Situs kami). Dalam Pemberitahuan ini, referensi ke "Cookie"
mencakup teknologi analog seperti web beacon dan clear GIF.
“Pengendali” berarti entitas yang memutuskan bagaimana dan mengapa Data Pribadi
Diproses. Di banyak yurisdiksi, Pengendali memiliki tanggung jawab utama untuk
mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku.
“Pakar” berarti setiap orang yang telah menjalankan versi Syarat & Ketentuan
keanggotaan Ahli NewtonX dan tidak dihentikan keanggotaannya (baik oleh NewtonX
atau atas permintaan mereka). .
“Otoritas Perlindungan Data” berarti otoritas publik independen yang secara hukum
ditugaskan untuk mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data
yang berlaku.
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“EEA” berarti Wilayah Ekonomi Eropa.
“Data Pribadi” berarti informasi tentang individu mana pun, atau dari mana individu
mana pun secara langsung atau tidak langsung dapat diidentifikasi, khususnya dengan
mengacu pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi,
pengidentifikasi online atau ke satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis,
genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosial individu itu.
“Proses”, “Memproses” atau “Diproses” berarti segala sesuatu yang dilakukan dengan
Data Pribadi apa pun, baik dengan cara otomatis maupun tidak, seperti pengumpulan,
pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau pengubahan,
pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, penyebaran
atau dengan cara lain menyediakan, penyelarasan atau kombinasi, pembatasan,
penghapusan atau penghancuran.
“Pemroses” berarti setiap orang atau entitas yang Memproses Data Pribadi atas nama
Pengendali (selain karyawan Pengendali).
“Pembuatan Profil” berarti segala bentuk Pemrosesan Data Pribadi otomatis yang terdiri
dari penggunaan Data Pribadi untuk mengevaluasi aspek pribadi tertentu yang
berkaitan dengan seseorang, khususnya untuk menganalisis atau memprediksi aspek
yang berkaitan dengan kinerja orang tersebut di tempat kerja, situasi ekonomi,
kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan.
“Data Pribadi yang Relevan” berarti Data Pribadi yang kami kendalikan.
"Data Pribadi Sensitif" berarti Data Pribadi tentang ras atau etnis, pendapat politik,
keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat pekerja, kesehatan fisik atau
mental, kehidupan seksual, pelanggaran atau hukuman pidana yang sebenarnya atau
dugaan, nomor identifikasi nasional, atau informasi lainnya yang mungkin dianggap
sensitif menurut hukum yang berlaku.
“Klausul Kontrak Standar” berarti klausul transfer template yang diadopsi oleh Komisi
Eropa atau diadopsi oleh Otoritas Perlindungan Data dan disetujui oleh Komisi Eropa.
“Situs” berarti situs web apa pun yang dioperasikan, atau dipelihara, oleh kami atau
atas nama kami.
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