
KEBIJAKAN PRIVASI 
 
PT KRAKATAU POSCO memperlakukan privasi Peserta dengan sungguh-sungguh 

sebagaimana ketentuan Kebijakan Privasi dibawah ini : 

 

Yang Dicakup oleh Kebijakan Privasi ini 
Kebijakan Privasi ini mencakup perlakuan PT KRAKATAU POSCO atas informasi yang 

dapat mengidentifikasi diri (data pribadi) Peserta saat pengumpulan form aplikasi kompetisi. 

Kebijakan ini juga mencakup perlakukan PT KRAKATAU POSCO atas data pribadi yang 

digunakan bersama oleh PT KRAKATAU POSCO. 

 

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi 
 Saat Peserta mengumpulkan form aplikasi kompetisi kepada PT KRAKATAU POSCO, 

Peserta bukanlah orang yang anonim bagi PT KRAKATAU POSCO. 

 PT KRAKATAU POSCO menggunakan informasi untuk menilai form aplikasi kompetisi 

dan untuk menghubungi Peserta ketika dibutuhkan. 

 Dengan memasuki kompetisi ini, Peserta menyetujui untuk mengambil dan/atau diambil 

gambar dan rupa Peserta, baik dalam bentuk digital atau cetak, baik dalam bentuk diam 

atau video. Peserta dengan ini melepaskan, melepaskan, dan setuju untuk tidak 

membahayakan PT KRAKATAU POSCO, orang yang ditunjuk, perwakilan, agen dan 

karyawannya atau entitas atau individu lain yang mana pun dari mereka mungkin 

bertindak, termasuk penerbitan perusahaan dan/atau mendistribusikan foto, 

penggambaran atau video mana pun, secara keseluruhan atau sebagian, dari dan terhadap 

setiap dan semua biaya, pengeluaran, kompensasi atau penggantian serta setiap dan  

semua kewajiban apa pun atau sifat apa pun sebagai hasil dari (i) penggunaan foto, 

penggambaran atau video tersebut, (ii ) Setiap distorsi, pengaburan, perubahan, ilusi optik 

atau penggunaan dalam bentuk komposit, baik secara sengaja atau sebaliknya, yang dapat 

terjadi atau diproduksi dalam pengambilan, pemrosesan atau reproduksi produk jadi, dan 

(iii) publikasi atau distribusi apa pun tersebut foto, penggambaran atau video. 

 

Perubahan terhadap Kebijakan Privasi ini 
 PT KRAKATAU POSCO dapat mengubah kebijakan ini dari waktu ke waktu. Jika PT 

KRAKATAU POSCO melakukan perubahan besar dalam cara penggunaan data pribadi 

Peserta, PT KRAKATAU POSCO akan memberi tahu Peserta dengan memasang 

pengumuman yang tampak jelas di halaman sosial media PT KRAKATAU POSCO. 

Peserta setuju bahwa pemasangan pengumuman itu sudah cukup dan memadai untuk 

memberi tahu Peserta mengenai perubahan tersebut. 

 Peserta setuju bahwa dengan terus mengikuti kompetisi PT KRAKATAU POSCO setelah 

dilakukannya perubahan tersebut, Peserta menerima dan setuju untuk terikat dengan 

ketentuan dalam kebijakan yang baru. 

Pengungkapan informasi Peserta 

 

PT KRAKATAU POSCO dapat mengungkapkan informasi pribadi Peserta kepada pihak ketiga: 

 Apabila PT KRAKATAU POSCO berkewajiban mengungkapkan atau berbagi data 

pribadi Peserta dalam upaya mematuhi kewajiban hukum atau dalam upaya 



memberlakukan atau menerapkan syarat-syarat penggunaan PT KRAKATAU POSCO 

dan perjanjian-perjanjian lain; atau untuk melindungi hak, properti, atau keselamatan PT 

KRAKATAU POSCO, pelanggan PT KRAKATAU POSCO, atau pihak lain. Di sini 

termasuk pertukaran informasi dengan perusahaan dan organisasi lain untuk tujuan 

perlindungan terhadap penipuan dan penyelesaian perselisihan. 

 Dengan mengirimkan form aplikasi kompetisi, Peserta berikan kepada PT KRAKATAU 

POSCO dan orang yang ditunjuknya, hak, kecuali jika dilarang oleh hukum, untuk 

menggunakan nama, rupa, gambar, suara, informasi biografi, dan pernyataan lisan atau 

lisan, untuk tujuan iklan dan promosi dalam mempromosikan atau mempublikasikan PT 

KRAKATAU POSCO, dan produk atau layanannya, tanpa kompensasi kecuali 

diharuskan oleh hukum. Peserta tidak memiliki hak persetujuan, tidak ada klaim 

kompensasi, dan tidak ada klaim (termasuk, tanpa batasan, klaim berdasarkan invasi 

privasi, pencemaran nama baik, atau hak publisitas) yang timbul dari penggunaan, kabur, 

perubahan, atau penggunaan apa pun Bentuk nama, gambar, rupa, informasi biografi, atau 

form aplikasi kompetisi Peserta 

 

Penggunaan informasi 

PT KRAKATAU POSCO menggunakan informasi yang dimiliki mengenai Peserta untuk 

melaksanakan kewajiban PT KRAKATAU POSCO yang timbul dari suatu kontrak yang 

diadakan antara Peserta dan PT KRAKATAU POSCO. 

Hak Atas Kekayaan Intelektual 

 Peserta tidak mengalihkan semua hak atas Kekayaan Intelektual kepada PT KRAKATAU 

POSCO.  

 Peserta bertanggungjawab sepenuhnya atas inovasi/ide yang dikirimkan oleh Peserta 

kepada PT KRAKATAU POSCO. 

 Dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan tentang inovasi/ide yang dikirimkan oleh 

Peserta, PT KRAKATAU POSCO tidak turut bertanggung jawab dalam hal tersebut. Hal 

ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab Peserta. 

 

Perubahan atas kebijakan hak-pribadi  

Perubahan yang dapat PT KRAKATAU POSCO lakukan atas kebijakan hak-pribadi di masa 

mendatang akan diberitahukan kepada Peserta melalui e-mail. 

 

Pihak yang dapat dihubungi 

 

Pertanyaan, komentar dan permintaan mengenai kebijakan hak-pribadi ini akan disambut baik 

dan harus dialamatkan ke salesptkp@krakatauposco.co.id  

 

 

mailto:salesptkp@krakatauposco.co.id

