KEBIJAKAN PRIVASI TAG Heuer
Kebijakan privasi (“Kebijakan”) ini dibuat oleh TAG Heuer, Cabang LVMH Swiss
Manufactures SA (6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
SWITZERLAND) dan perusahaan afiliasinya yang mendistribusikan merek TAG Heuer
(secara bersama-sama “TAG Heuer”). Jika Anda memiliki pertanyaan apa pun tentang
pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh TAG Heuer, silakan hubungi Petugas
Perlindungan Data kami melalui https://www.tagheuer.com/contact/ (Hubungi kami, kategori
Data pribadi).
Harap baca Kebijakan ini dengan saksama untuk memahami kebijakan dan praktik kami
sehubungan dengan data pribadi Anda dan bagaimana kami akan memproses dan
memperlakukannya. Dengan menggunakan situs web atau aplikasi TAG Heuer, menelepon
TAG Heuer, memesan di butik TAG Heuer, atau memberikan kami data pribadi Anda (secara
bersama-sama “Menghubungi”), Anda menyetujui Kebijakan ini. Secara keseluruhan, kami
menghormati hak privasi klien dan mengakui pentingnya melindungi informasi mengenai
mereka yang dikumpulkan.

1 Persetujuan terhadap Kebijakan dan izin
Dengan menghubungi TAG Heuer, apa pun cara dan sarana yang digunakan, kami dapat
mengumpulkan dan memproses sejumlah tertentu data pribadi yang berhubungan dengan Anda.
Kebijakan akan berlaku pada kondisi apa pun saat Anda menghubungi kami, apa pun cara atau
media yang digunakan. Kebijakan ini memerinci kondisi di mana kami dapat mengumpulkan,
menyimpan, menggunakan, dan menyimpan informasi yang berhubungan dengan Anda, serta
pilihan yang Anda miliki sehubungan dengan pengumpulan, pemanfaatan, dan pengungkapan
data pribadi Anda.
Dalam kondisi apa pun saat Anda menghubungi kami, data akan dikumpulkan baik dengan izin
tegas, atau jika diperlukan, untuk memenuhi pesanan Anda (pemenuhan kewajiban menurut
kontrak), melaksanakan kepentingan yang sah (misalnya menjawab pertanyaan Anda), atau
kepatuhan terhadap kewajiban hukum TAG Heuer. Oleh karena itu Anda akan diinformasikan
atau ditanyakan persetujuan Anda mengenai Kebijakan ini.
Anda dapat membatalkan izin sewaktu-waktu dan meminta agar kami berhenti memproses data
Anda dan/atau menghapusnya, meskipun hal ini tidak akan memengaruhi keabsahan
pengumpulan atau pemrosesan data pribadi Anda yang dilakukan sebelumnya. Harap ketahui
bahwa kami juga dapat memproses data pribadi Anda dengan alasan hukum lain terutama untuk
memastikan bahwa situs web kami berfungsi dengan baik saat Anda mengaksesnya.
Jika Anda tidak setuju dengan Kebijakan ini atau tidak memberikan sejumlah data pribadi yang
diperlukan kepada kami (kami akan menginformasikan kepada Anda jika memang demikian
halnya, misalnya, dengan mencantumkan informasi ini secara jelas dalam formulir
pendaftaran), (a) Anda dilarang menggunakan situs web atau aplikasi kami, atau memanfaatkan
keanggotaan My TAG Heuer dan (b) kami mungkin tidak akan dapat memberikan Anda barang
dan/atau layanan kami.

Apa saja sumber data pribadi?
Kebijakan ini berlaku pada data pribadi yang kami kumpulkan dari atau mengenai Anda dari
sumber berikut ini:
Situs web atau situs/aplikasi seluler TAG Heuer. Klien dan kontak lain (seperti kandidat,
dan semua orang yang berkepentingan dengan lingkungan TAG Heuer) - yang diarahkan ke
situs web yang dioperasikan oleh atau untuk TAG Heuer, termasuk situs yang kami operasikan
di domain/URL dan halaman kami sendiri serta halaman yang kami kelola di jejaring sosial
pihak ketiga seperti Facebook, Instagram, Twitter, dll., serta Klien dan kontak lain (seperti
kandidat dan semua orang yang tertarik dengan lingkungan TAG Heuer) - yang diarahkan ke
situs mobile atau aplikasi yang dioperasikan oleh atau untuk TAG Heuer, seperti aplikasi ponsel
cerdas (bersama-sama “Situs web”).
E-mail, teks, dan pesan elektronik lain. Komunikasi elektronik yang mencakup e-mail dan
komunikasi di platform pengiriman pesan atau media sosial apa pun, antara Anda dan TAG
Heuer (bersama-sama “E-mail”)
Pusat Panggilan TAG Heuer. Panggilan ke nomor layanan pelanggan mana pun yang
dioperasikan oleh atau untuk TAG Heuer.
Obrolan langsung TAG Heuer. Obrolan dengan nomor layanan pelanggan mana pun yang
dioperasikan oleh atau untuk TAG Heuer.
Butik dan bengkel kerja TAG Heuer. Toko dan bengkel kerja yang dikelola oleh TAG Heuer
atau afiliasi TAG Heuer yang mana pun.
Acara TAG Heuer dan konter, gerai, atau stan TAG Heuer di pameran atau acara,
terutama melalui kuesioner, survei, atau formulir yang Anda isi.
Formulir pendaftaran online atau offline lain, misalnya pada kontes dan promosi.
Sumber lain yang sesuai, termasuk informasi yang tersedia bagi publik serta penggunaan
kamera CCTV.

2 Data pribadi apa yang kami kumpulkan?
Bergantung pada (i) layanan yang diberikan oleh TAG Heuer dan digunakan oleh Anda, serta
(ii) sumber dari mana data pribadi yang diproses berasal, dan (iii) pilihan serta konfigurasi
terminal Anda (terutama sehubungan dengan cookie dan pelacak lain), data pribadi berikut ini
mungkin dikumpulkan dan diproses oleh TAG Heuer.
a.

Data yang Anda sampaikan

Saat menghubungi kami, Anda mungkin akan diminta untuk memberikan informasi pribadi
seperti:
•
•

Nama Anda,
Alamat surat,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alamat e-mail,
Nomor telepon,
Detail pembayaran, termasuk detail rekening bank apa pun,
Preferensi dan minat Anda,
Tanggal lahirAnda,
Jenis kelamin Anda,
ID media sosial Anda,
Jam tangan Anda,
Kebangsaan Anda,
Informasi identifikasi pajak (untuk sejumlah negara),
Detail ID (di butik, di sejumlah negara),
Detail tiket naik ke pesawat (boarding pass) (di sejumlah butik, di sejumlah
negara).

Informasi ini digunakan untuk membuat dan mengelola akun pribadi Anda di TAG Heuer,
keanggotaan My TAG Heuer Anda, dan/atau pesanan yang mungkin Anda buat atau lakukan
di TAG Heuer, serta untuk menghubungi Anda. Informasi ini juga digunakan untuk
mengidentifikasi preferensi dan keinginan Anda lebih baik terkait produk yang kami tawarkan.
Data pribadi yang sangat kami perlukan untuk memenuhi tujuan yang diuraikan dalam
Kebijakan ini (lihat Klausul 7) ditandai dengan tanda bintang di berbagai halaman Situs Web
dan/atau digarisbawahi, yang diperlukan pada komunikasi yang Anda lakukan dengan TAG
Heuer. Jika Anda tidak mengisi bidang yang wajib diisi ini atau memberikan informasi ini
kepada kami, TAG Heuer tidak akan dapat menangani permintaan Anda dan/atau memberikan
Anda produk dan layanan yang diminta. Data pribadi lain yang akan Anda sampaikan kepada
kami sepenuhnya opsional dan memungkinkan kami untuk mengetahui Anda lebih baik dan
dengan demikian meningkatkan komunikasi dan layanan kami.
Kami juga dapat mengumpulkan data dari sumber yang tersedia bagi publik, yang akan
dianggap sebagai data yang Anda sampaikan.
Khususnya detail pembayaran: pada awal proses ketika Anda memberikan atau memperbarui
informasi pembayaran, kami bisa jadi mengirimnya melalui koneksi terenkripsi ke pemroses
pembayaran pihak ketiga. Penyampaian informasi tersebut terutama dibenarkan untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan hukum.
Alamat e-mail: kami bisa jadi menggunakan alamat e-mail Anda untuk menjawab permintaan
dari Anda (kepentingan yang sah). Dengan seizin Anda, kami bisa menggunakan alamat e-mail
Anda untuk mengirimkan buletin atau email lain dan iklan yang berhubungan dengan produk
kami, terutama untuk menginformasikan Anda mengenai produk atau layanan baru yang
mungkin Anda minati. Untuk melakukannya, kami dapat membagikan data Anda dengan
Facebook dan Google (lihat bagian 6). Anda dapat sewaktu-waktu meminta berhenti menerima
buletin, e-mail, atau iklan dengan mengikuti tautan yang diberikan di bagian akhir buletin atau
menghubungi kami melalui https://www.tagheuer.com/contact/ (Hubungi kami, kategori Data
pribadi).
Data di dalam e-mail: Apabila Anda mengirimkan kami e-mail atau apabila kami mengirimkan
Anda e-mail, kami dapat menyimpan semua informasi yang tercantum dalam e-mail, terutama
untuk menyelesaikan pertanyaan Anda atau membantu Anda.

Data di dalam sarana komunikasi lain: Apabila Anda berkomunikasi dengan TAG Heuer atau
TAG Heuer berkomunikasi dengan Anda, kami dapat menyimpan semua informasi yang
tercantum dalam komunikasi tersebut, terutama untuk menyelesaikan pertanyaan Anda atau
membantu Anda.
b.
Data yang dikumpulkan sehubungan dengan penggunaan Situs Web atau melalui
e-mail
Saat Anda mengakses, mengunjungi, atau menelusuri Situs Web, atau menerima dan/atau
menjawab e-mail dari kami, server Web mencatat secara otomatis detail akses dan tindakan
Anda. Hal ini mencakup informasi tentang aktivitas dan interaksi Anda dengan Situs Web
dan/atau E-mail, seperti alamat IP, jenis perangkat atau browser, halaman web yang Anda
kunjungi sebelum masuk ke Situs Web dan identifikasi yang berhubungan dengan perangkat
Anda serta informasi catatan apa pun. Informasi ini memungkinkan kami untuk menganalisis
bagaimana Situs Web diakses dan digunakan serta melacak kinerja Situs Web dan layanan apa
pun yang ditawarkan di atau melalui Situs Web.
Situs Web kami juga menggunakan berbagai teknologi dari mitra pihak ketiga seperti NextRoll,
Facebook, atau Criteo untuk membantu kami mengenali perangkat Anda dan memahami
bagaimana Anda menggunakan Situs Web kami untuk meningkatkan layanan yang
mencerminkan minat Anda dan menyuguhkan iklan tentang produk yang kemungkinan Anda
minati. Khususnya NextRoll, Facebook, atau Criteo mengumpulkan informasi tentang aktivitas
Anda di Situs Web kami.
Khususnya Informasi Lokasi: perangkat Anda (bergantung pada pengaturan) bisa mengirimkan
informasi lokasi kepada kami, khususnya melalui Situs Web. Kami menggunakan informasi ini
untuk menyesuaikan, meningkatkan, dan melindungi Situs Web. Misalnya, kami bisa
menggunakan informasi lokasi Anda untuk menentukan preferensi bahasa lokal atau
memberikan penandaan geografis (geotag) pada sebuah kiriman.
Tautan hiperteks ke situs web atau sumber daya pihak ketiga: kami dapat mengusulkan tautan
hiperteks dari Situs Web ke situs web pihak ketiga atau sumber Internet. Kami tidak
mengendalikan dan tidak bertanggung jawab atas praktik privasi dan konten pihak ketiga.
Harap baca kebijakan privasi mereka dengan saksama untuk mengetahui bagaimana mereka
mengumpulkan dan memproses informasi pribadi Anda
Cookie dan teknologi serupa: Semua informasi dan data ini dikumpulkan secara otomatis
terutama melalui cookie (cookie kinerja dan pelacakan, cookie fungsional, cookie teknis, cookie
browser, dll.) serta Web beacon (lihat Klausul 3). Kami juga menggunakan Google Analytics
(lihat Klausul 4) dan Google ReCaptcha (lihat Klausul 5).
c.

Data yang dikumpulkan dari jejaring sosial

Saat Anda mengizinkan jejaring sosial pihak ketiga (Facebook, Instagram, dll.) untuk
membagikan informasi dan data kepada kami, kami bisa menerima data apa pun yang Anda
bagikan secara terbuka di jejaring sosial maupun informasi yang merupakan bagian dari profil
Anda atau yang Anda izinkan untuk dibagikan oleh jejaring sosial (termasuk nama, alamat
elektronik, jenis kelamin, foto profil, kode pengguna, daftar teman, atau kontak Anda, dll.).

Kami juga menerima informasi yang berkaitan dengan profil Anda saat Anda menggunakan
fungsionalitas jejaring sosial yang terintegrasi dengan Situs Web atau bahwa Anda berinteraksi
dengan kami melalui jejaring sosial. Anda harus mengetahui ketentuan penggunaan dan
kebijakan privasi yang berlaku pada jejaring sosial pihak ketiga dan tanggung jawab mutlaknya.
d.

Data yang dikumpulkan dari Global-e

TAG Heuer bermitra dengan Global-e, sebuah penyedia solusi perdagangan elektronik lintas
batas ternama, untuk memungkinkan Anda membuat pesanan di negara tertentu di mana TAG
Heuer biasanya tidak menyediakan layanan pemrosesan dan pemenuhan pesanan.
Sehingga ketika Anda membuat pesanan di Situs Web kami di negara tertentu, TAG Heuer
mengumpulkan data pribadi (termasuk nama, alamat, nomor telepon, nomor rekening, alamat
e-mail, informasi transaksi) secara tidak langsung dari Global-e. TAG Heuer akan memproses
data tersebut sebagai pengendali independen sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan ini,
terutama untuk memproses pembelian Anda.
Global-e akan memproses data pribadi Anda (i) sebagai pengendali data independen untuk
tujuan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan privasinya sendiri yang tersedia di
https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html dan (ii) sebagai pemroses data atas nama TAG
Heuer sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diuraikan di bagian 9.
e.

Data mengenai pihak ketiga

Di sejumlah kasus, TAG Heuer mengumpulkan data yang diberikan seorang pengguna tentang
orang lain (misalnya berbagi daftar keinginan). Dalam hal itu, komunikasi hanya akan
dilakukan untuk tujuan berbagi informasi tersebut, dengan menyebutkan orang yang
memberikan rujukan dan informasi yang sesuai mengenai pemrosesan data pribadi mereka.

3 Cookie
3.1 Apakah cookie itu?
Cookie adalah file teks kecil yang ditempatkan di komputer atau telepon seluler Anda saat
mengunjungi sebuah situs web. File ini digunakan secara luas untuk membuat situs web bekerja
atau bekerja lebih efisien. Cookie membantu situs web mengenali perangkat Anda dan
mengingat informasi tentang kunjungan Anda (misanya bahasa pilihan Anda, ukuran huruf, dan
preferensi lain). Sebagian besar browser Web diatur untuk menerima cookie, meskipun Anda
bisa mengatur ulang browser untuk menolak semua cookie atau menunjukkan ketika cookie
terkirim, sebagaimana disebutkan di bawah bagian 3.3 di bawah ini. Namun demikian harap
ketahui bahwa sejumlah bagian dari Situs Web mungkin tidak bekerja dengan benar jika Anda
menolak cookie.
Kami juga menggunakan web beacon (dikenal pula sebagai "tag tindakan" atau "teknologi clear
GIF"), atau teknologi serupa, yang membantu menganalisis keefektifan situs web dengan
mengukur, misalnya, jumlah pengunjung ke sebuah situs, berapa banyak pengunjung mengklik
berbagai elemen penting sebuah situs, atau halaman Web apa yang dikunjungi.

3.2 Bagaimana kami menggunakan cookie?
Cookie memungkinkan kami untuk mengoperasikan layanan sesuai permintaan Anda,
memudahkan navigasi Anda di Situs Web kami dan penggunaan fiturnya, untuk memberikan
Anda pengalaman tanpa masalah dan iklan yang relevan.
Kami bisa berkolaborasi dengan perusahaan lain, termasuk jejaring sosial atau iklan, yang
menempatkan cookie, Web beacon, atau teknologi pelacakan lain di Situs Web untuk
mengumpulkan atau menerima informasi dari Situs Web kami dan tempat lain di internet serta
menggunakan informasi tersebut untuk memberikan layanan pengukuran dan menyasar iklan
(seperti Facebook, NextRoll, atau Criteo).

3.3 Bagaimana cara mengelola preferensi cookie Anda?
Sebagian besar browser mengizinkan Anda untuk mengelola preferensi cookie dengan
mengubah pengaturan browser. Jika Anda mengizinkan penggunaan cookie kami namun
kemudian ingin menolaknya, Anda bisa menghapus cookie yang telah diatur dan mengubah
pengaturan browser untuk memblokir cookie lain. Fungsi “Bantuan” pada browser Anda akan
memberi tahu caranya. Atau, tautan berikut memberikan instruksi untuk mengelola pengaturan
cookie pada browser yang sering digunakan:
•
•
•

•
•

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-orallow-cookies )
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies )
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR)
Pemeriksaan Browser WebChoices (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN)

Selain itu, Anda mungkin juga ingin berkunjung ke www.aboutcookies.org, yang berisi
informasi menyeluruh mengenai cara melakukannya pada beraneka ragam browser.
Harap ketahui bahwa jika Anda memblokir cookie, pengalaman Anda di Situs Web kami
mungkin akan terpengaruh.

4 Google Analytics
Bisa jadi beberapa atau seluruh Situs Web menggunakan Google Analytics, sebuah layanan
analisis situs internet yang disediakan oleh Google Inc. (“Google”). Google Analytics
menggunakan cookie yang merupakan file teks yang ditempatkan di komputer Anda untuk
membantu menganalisis penggunaan Situs Web oleh penggunanya. Data yang dihasilkan oleh
cookie mengenai penggunaan Situs Web oleh Anda (termasuk alamat IP Anda) akan diteruskan
ke dan disimpan oleh Google di server yang berada di Amerika Serikat. Google akan
menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi penggunaan Situs Web oleh Anda, menyusun
laporan tentang aktivitas situs untuk penerbitnya, dan memberikan layanan lain sehubungan
dengan aktivitas Situs Web dan penggunaan internet. Google bisa saja merilis data ini ke pihak
ketiga jika ada kewajiban hukum untuk melakukannya atau ketika pihak ketiga memproses data

ini untuk atas nama Google termasuk, khususnya, penerbit Situs Web. Google tidak akan
merujuk silang alamat IP Anda dengan data lain yang dimiliki Google.
Sebagaimana disebutkan di bawah bagian 3 di atas, Anda bisa menonaktifkan penggunaan
cookie dengan memilih parameter yang sesuai pada navigator Anda. Namun demikian,
penonaktifan jenis ini bisa menghalangi penggunaan tertentu pada Situs Web. Dengan
menggunakan Situs Web, Anda secara khusus mengizinkan pemrosesan data pribadi oleh
Google dalam kondisi dan untuk tujuan sebagaimana diuraikan di atas.
Jika Anda tidak menginginkan penggunaan Google Analytics di browser, Anda bisa menginstal
add-on browser Google Analytics di https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5 Google reCaptcha
Layanan Google reCaptcha digunakan di Situs Web untuk memastikan bahwa akses diminta
oleh perorangan dan tidak melalui pemrosesan otomatis. Layanan ini mencakup pengiriman
alamat IP dan, jika sesuai, data lain yang diperlukan Google untuk layanan reCAPTCHA.
Menurut Pasal 6 (1) (f) GDPR, terdapat kepentingan yang sah dalam pemrosesan data ini untuk
memastikan keamanan situs web dan melindunginya terhadap entri otomatis (serangan).
Kebijakan privasi Google juga berlaku untuk layanan ini. Untuk informasi selengkapnya,
silakan kunjungi: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

6 Audiens Khusus dan Pencocokan Pelanggan
Kami dapat menggunakan Audiens Khusus Facebook dan Pencocokan Pelanggan Google untuk
menyajikan iklan kepada Anda berdasarkan data pribadi yang kami kumpulkan dari Anda,
termasuk alamat email Anda. Facebook dan Google berkomitmen untuk tidak membagikan atau
menggunakan data Anda untuk tujuan lain dan tidak menyimpannya setelah pemrosesan ini.
Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang privasi Audiens Khusus Facebook dan
Pencocokan
Pelanggan
Google
dengan
mengunjungi
https://engb.facebook.com/legal/terms/customaudience
dan
https://support.google.com/googleads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507
Dan jika Anda tidak ingin menjadi bagian dari audiens ini, harap memintanya melalui
https://www.tagheuer.com/contact/ (Hubungi kami, kategori Data pribadi, Perbarui data saya).

7 Bagaimana kami menggunakan data pribadi Anda?
Kami menggunakan data dan informasi tentang Anda yang dikumpulkan untuk:
-

Menawarkan semua fungsi Situs Web;
Memungkinkan berlangsungnya semua fungsi Situs Web dengan benar;
Menyesuaikan penggunaan Situs Web oleh Anda serta meningkatkan Situs Web dan
semua fungsinya;

-

-

-

-

-

-

Berinteraksi dengan Anda dan menjawab semua pertanyaan atau komentar Anda,
termasuk menginformasikan kepada Anda perubahan apa pun sehubungan dengan
layanan dan/atau produk;
Menjawab serta memenuhi kontrak dengan Anda, terutama sehubungan dengan produk
apa pun yang Anda beli atau terima, terutama melalui layanan pelanggan kami untuk
perbaikan;
Mengelola keanggotaan dan/atau akun klien, termasuk di toko online kami untuk
meneruskan dan/atau mengelola pesanan apa pun, khususnya untuk menawarkan Anda
layanan pelanggan terbaik dan memberikan informasi yang mungkin Anda minta;
Melakukan pengelolaan antipenipuan dan daftar hitam untuk kasus apa pun di mana
seseorang terlibat dalam penipuan terkait produk, layanan, atau merek dagang kami,
terutama sehubungan dengan mengizinkan, memodifikasi, atau menolak akses orang
tersebut ke layanan atau produk serta melakukan kontak dengan TAG Heuer, serta
berkomunikasi dan membela hak TAG Heuer di hadapan otoritas negara dan
pengadilan;
Dengan izin Anda atau dalam kerangka aturan dan regulasi yang berlaku, memberikan
Anda informasi apa pun yang bisa berguna atau menarik perhatian Anda, khususnya
sehubungan dengan produk kami serta kesempatan promosi, terutama melalui buletin,
undangan, dan publikasi lain;
Melakukan semua langkah yang diperlukan sehubungan dengan transaksi online Anda,
terutama untuk mencegah penipuan dan kegagalan bayar.
Menyuguhkan Anda iklan yang sesuai.

8 Penahanan data
Sebagai hal penting dalam praktik bisnis, kami tidak menahan data pribadi lebih lama dari yang
diperlukan untuk tujuan sebagaimana tercantum dan mematuhi persyaratan hukum, kecuali
yang Anda setujui. Namun demikian, data Anda mungkin akan disimpan dan/atau diarsipkan
untuk satu waktu terbatas, yang tidak akan melampaui waktu 10 tahun (kecuali kewajiban
hukum atau regulasi mensyaratkan atau mengizinkan periode penahanan lebih lama). Pada
akhir periode penahanan yang diterapkan, kami akan menghapus data Anda tanpa kewajiban
untuk memberikan Anda informasi lebih jauh.

9 Bagaimana kami membagikan dan/atau memindahkan
data pribadi Anda?
Data pribadi Anda akan diproses oleh TAG Heuer, Cabang LVMH Swiss Manufactures SA
dan/atau afiliasinya yang mana pun yang mendistribusikan produk dan layanan TAG Heuer.
Data bisa dipindahkan atau dibagikan dengan TAG Heuer, Cabang LVMH Swiss Manufactures
SA dan afiliasinya yang mendistribusikan produk dan layanan TAG Heuer, untuk tujuan
pengelolaan dan pengoptimalan hubungan pelanggan, serta mengirimkan Anda informasi
tentang penawaran dan berita dalam batasan izin Anda atau dasar hukum yang berlaku.
Data juga bisa dibagikan atau dipindahkan dalam hal penataan kembali TAG Heuer, termasuk
merger, pengambilalihan, pemisahan unit usaha, dan secara umum pelaksanaan penataan
kembali.
Data pribadi Anda juga bisa dibagikan atau dipindahkan ke pihak ketiga berikut ini:

-

-

-

-

Penyedia pihak ketiga yang terkait dengan layanan yang ditawarkan di Situs Web,
khususnya pemasok layanan TI, konsultan, penyedia layanan hosting dan pemeliharaan
Situs Web, dan pihak ketiga lain yang memproses data pribadi atas nama kami, serta
penyedia layanan pos dan pembayaran, untuk memenuhi dan melaksanakan pesanan
yang Anda buat di atau melalui Situs Web, atau yang secara lebih umum terlibat dalam
konteks tindakan Anda Menghubungi kami.
Subkontraktor pihak ketiga, untuk memberikan Anda produk, layanan, atau informasi
yang Anda minta, serta layanan pelanggan apa pun; pihak ketiga tersebut mencakup
perusahaan pengangkut serta penyedia layanan pembayaran dan pengelolaan penipuan.
Subkontraktor pihak ketiga, untuk memberikan Anda iklan berdasarkan minat Anda
menurut data yang dikumpulkan dari Anda dan/atau melalui penggunaan Situs Web
oleh Anda (sebagaimana dijelaskan di bagian 2.b dan 6).
Orang atau entitas apa pun yang disyaratkan hukum atau perintah pengadilan: kami
dapat mengungkapkan data Anda kepada pihak ketiga jika kami menentukan bahwa
pengungkapan tersebut diperlukan sepatutnya untuk mematuhi hukum, melindungi hak
kami, atau mencegah penipuan atau penyalahgunaan. Ketika kami menerima
permintaan penegak hukum atau keamanan nasional untuk memberikan informasi, kami
meneliti permintaan tersebut dengan saksama, terutama jika permintaan tersebut samar,
terlalu luas, atau tidak sah. Ketika diizinkan oleh hukum dan memungkinkan dengan
sepatutnya, kami mungkin akan memberikan Anda pemberitahuan bahwa informasi
Anda diminta. Dalam kondisi apa pun, baik penilaian permintaan tersebut maupun
kemungkinan untuk menginformasikan Anda mengenai hal itu merupakan
kebijaksanaan tunggal kami dan tidak membuat kami bertanggung jawab dari sudut
pandang hukum perdata, pidana, atau administratif.

Kami mungkin memindahkan data pribadi ke pihak ketiga ketika dan hanya ketika hal itu
diperlukan untuk menyediakan produk atau layanan kepada Anda. Dalam kasus seperti ini,
pihak ketiga ini dilarang menggunakan data melampaui apa yang diperlukan untuk memberikan
produk atau layanan tersebut kepada Anda.
Dalam kasus apa pun di mana pemindahan data pribadi dilakukan melintasi batas wilayah, kami
pastikan bahwa dijamin terdapat tingkat perlindungan yang memadai untuk pemindahan data
pribadi ke luar Swiss dan Wilayah Ekonomi Eropa. Dalam kasus tertentu ketika tingkat
perlindungan ini tidak terjamin, kami akan meminta izin Anda terlebih dahulu atau bersama
penerima data pribadi membuat kerangka kerja kontraktual atau penjagaan yang memadai yang
memastikan tingkat perlindungan memadai di luar negeri. Anda bisa meminta akses ke salinan
penjagaan ini dengan menghubungi kami.
Kami tekankan bahwa sejumlah mitra yang menerima data pribadi Anda bisa merupakan
pengendali data, yang berarti bahwa mereka bertanggung jawab atas data ini, bahwa
pemrosesan data Anda tunduk pada kebijakan privasi mereka yang bisa Anda peroleh dengan
menghubungi mereka dan bahwa hak-hak yang terkait dengan data yang ingin Anda minta ini
harus diajukan langsung kepada mereka. Ini misalnya saja bisa menyangkut kasus pembayaran,
penipuan, pengembalian pajak, dan pengelolaan pendanaan (termasuk Adyen, Global Blue,
Forter, Cybersource), dan untuk mitra logistik (misalnya, bergantung pada negaranya, La Poste,
UPS, FedEx).

10 Langkah-langkah keamanan

Kami menerapkan prinsip perlindungan data dengan ketat secara terpadu dan
mengimplementasikan langkah-langkah teknis dan di tingkat organisasi yang sesuai untuk
membatasi pada jumlah maksimum pemrosesan data serta memastikan keamanannya.
Khususnya dan secara otomatis, kami hanya memproses data pribadi yang diperlukan untuk
tiap tujuan tertentu pemrosesan dan akses ke data pribadi Anda dibatasi pada apa yang
diperlukan untuk tujuan sebagaimana diperinci di bawah klausul 7 Kebijakan ini.
Khususnya mengenai transaksi pembayaran apa pun yang dilakukan dengan detail pembayaran
Anda, semuanya dienkripsi menggunakan teknologi SSL.

11 Pilihan Anda
Kami berupaya untuk memberikan Anda pilihan mengenai data pribadi yang Anda berikan atau
kami kumpulkan tentang Anda, khususnya melalui Situs Web kami. Mekanisme berikut ini
memberikan Anda kendali berikut atas data pribadi.
Mengenai cookie dan teknologi serupa: Anda bisa mengatur agar browser menolak semua atau
beberapa cookie browser, atau memperingatkan Anda ketika cookie digunakan, sebagaimana
disebutkan di bawah Klausul 3 dan 4 di atas.
Jika Anda setuju untuk menerima informasi mengenai penawaran dan berita TAG Heuer, Anda
dapat menunjukkannya melalui kotak centang yang relevan yang ada di formulir pendaftaran
atau jawab pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan Butik TAG Heuer dengan positif.
Jika Anda memutuskan tidak ingin menerima komunikasi itu lagi, selanjutnya Anda bisa
berhenti berlangganan sebagai berikut:
-

Dengan mengikuti instruksi yang diberikan dalam semua komunikasi melalui email
Melalui akun My TAG Heuer Anda
Melalui halaman HUBUNGI KAMI di situs web TAG Heuer
https://www.tagheuer.com/contact/ (Hubungi kami, kategori Data pribadi)

Harap ketahui bahwa meskipun Anda menolak menerima komunikasi tentang pemasaran, Anda
kemungkinan akan tetap menerima komunikasi terkait administrasi dari kami, seperti
konfirmasi pesanan atau transaksi lainnya, notifikasi mengenai aktivitas akun (misalnya
konfirmasi akun, perubahan kata sandi, dll.).

12 Hak Anda
Anda berhak meminta akses ke informasi mengenai data pribadi terkait dengan Anda yang kami
proses. Apabila Ana memiliki akun keanggotaan My TAG Heuer, Anda dapat mengakses,
memeriksa, memperbaiki, dan memperbarui data pribadi kapan saja dengan mengakses akun
tersebut di Situs Web. Atau, dalam kondisi apa pun ketika Anda dapat menghubungi kami
melalui:
https://www.tagheuer.com/contact/
Anda juga berhak meminta agar kami:

-

-

-

Memperbaiki atau menghapus data pribadi atau membatasi pemrosesan data Anda;
Memindahkan data pribadi ke pihak ketiga;
Menghentikan pemrosesan data pribadi Anda, untuk kasus di mana kami bersandar pada
izin Anda dan tidak memiliki dasar hukum lain untuk melanjutkan pemrosesan data
Anda;
Menghentikan penggunaan data pribadi Anda untuk membuat profil klien; dalam hal
ini, Anda tidak akan mendapatkan manfaat lagi dari penawaran atau layanan yang
disesuaikan;
Menghentikan pengiriman informasi tentang penawaran dan berita kami.

Semua permintaan akses, perbaikan, dan penghapusan juga dapat dikirim melalui pos biasa
bersama detail kontak Anda (nomor telepon dan email) ke alamat yang disebutkan pada awal
Kebijakan. Kami juga bisa meminta bukti identitas Anda (salinan Dokumen Identitas resmi
dengan foto yang menyebutkan tanggal & tempat lahir).
Permintaan ini tidak dikenakan biaya kecuali permintaan Anda tidak berdasar atau berlebihan
(misalnya jika Anda sudah pernah meminta data pribadi tersebut beberapa kali dalam dua belas
bulan terakhir atau jika permintaan tersebut menimbulkan beban kerja yang luar biasa tinggi).
Dalam hal ini, kami bisa membebankan Anda biaya permohonan yang patut sesuai dengan
perundang-undangan perlindungan data yang berlaku.
Kami sarankan Anda untuk menghubungi kami jika merasa bahwa data pribadi Anda
disalahgunakan atau jika kami tidak memenuhi pengharapan Anda.

13 Pembaruan pada Kebijakan
Kami bisa merevisi atau memperbarui Kebijakan ini dari waktu ke waktu. Perubahan apa pun
pada Kebijakan ini akan mulai berlaku pada saat pengiriman Kebijakan yang direvisi di Situs
Web.

14 Yurisdiksi dan hukum yang berlaku
Kebijakan ini dan semua hal yang ditimbulkan atau terkait dengan Kebijakan ini akan diatur
oleh hukum substantif Swiss, tanpa memperhatikan pertentangan antara hukum dan prinsip
mengenai hal tersebut.
Pertentangan, tuntutan, atau perselisihan antara Anda dan kami yang ditimbulkan atau terkait
dengan Kebijakan ini tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Neuchatel, Swiss, dan tiap
pihak bersama ini mengizinkan yurisdiksi tersebut dan lokasi Pengadilan dimaksud dan tidak
bisa dibatalkan.

15 Kontak

Untuk pertanyaan atau permintaan apa pun mengenai data pribadi Anda, silakan hubungi
Petugas Perlindungan Data kami melalui https://www.tagheuer.com/contact/ (Hubungi kami,
kategori Data pribadi)
Harap ketahui bahwa perwakilan TAG Heuer, Cabang LVMH Swiss Manufactures di Uni
Eropa adalah: LVMH Montres & Joaillerie SAS – 7 rue Scribe – 75009 Paris (France)

