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Kebijakan Privasi Global Stanley Black & Decker 

TERAKHIR DIPERBARUI: 27 September 2018 

Cakupan. Kebijakan Privasi ini berlaku terhadap informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan 
diungkapkan oleh Stanley Black & Decker, Inc. dan afiliasinya (secara bersama-sama disebut “Stanley Black 
& Decker”) sehubungan dengan informasi yang kami kumpulkan: 

• Melalui situs web, situs mikro, dan situs seluler yang dioperasikan oleh kami di mana Anda
mengakses Kebijakan Privasi ini (“Situs”),

• Melalui aplikasi perangkat lunak kami yang disediakan untuk digunakan pada atau melalui
komputer dan perangkat seluler (“Aplikasi”),

• Melalui halaman media sosial kami dan aplikasi yang kami kendalikan di mana Anda mengakses
Kebijakan Privasi ini (secara bersama-sama disebut “Halaman Media Sosial” kami),

• Melalui pesan email berformat HTML yang kami kirimkan kepada Anda yang memuat tautan
ke Kebijakan Privasi ini,

• Secara offline seperti ketika Anda mengunjungi toko atau kios eceran kami, menghadiri
pameran dagang, atau membuat pesanan atau permintaan dukungan melalui telepon.

Secara bersama-sama, kami menganggap Situs, Aplikasi, Halaman Media Sosial, dan offline sebagai 
“Layanan”.  

Harap diperhatikan bahwa Kebijakan Privasi ini tidak berlaku terhadap informasi yang diproses oleh 
Stanley Black & Decker dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan atas nama mitra bisnis atau 
pelanggan, sebagai contoh, apabila suatu pihak memberikan kepada kami informasi tentang pelanggan 
atau karyawannya sendiri. Stanley Black & Decker akan memproses informasi tersebut sesuai dengan 
instruksi mitra bisnis atau pelanggan tersebut dan hukum yang berlaku.  

Kebijakan Privasi ini menjawab pertanyaan berikut ini: 

1. Informasi Pribadi apa yang dikumpulkan oleh Stanley Black & Decker tentang Anda? ....................... 2 

2. Bagaimana kami menggunakan Informasi Pribadi tentang Anda yang kami kumpulkan? ................... 3 

3. Apakah Stanley Black & Decker membagikan Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga? .............. 5 

4. Informasi Lain apa yang dikumpulkan oleh Stanley Black & Decker tentang Anda? ............................ 7 

5. Bagaimana iklan kami di situs web dan perangkat lain disajikan dan apa saja pilihan Anda? ........... 12 

6. Pilihan apa yang Anda miliki mengenai cara kami menggunakan dan mengungkapkan Informasi

Pribadi Anda? ...................................................................................................................................... 12 

7. Bagaimana Stanley Black & Decker mengamankan Informasi Pribadi Anda? .................................... 13 

8. Bagaimana Anda bisa mengakses, mengubah, atau menghapus Informasi Pribadi Anda? ............... 13 

9. Layanan pihak ketiga ........................................................................................................................... 14 

10. Transfer lintas batas ............................................................................................................................ 14 

11. Jangka waktu penyimpanan ................................................................................................................ 15 
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12. Penggunaan layanan oleh anak-anak ................................................................................................. 15 

13. Informasi sensitif ................................................................................................................................. 15 

14. Layanan pembayaran pihak ketiga ..................................................................................................... 15 

15. Apakah Kebijakan Privasi ini akan berubah? ...................................................................................... 16 

16. Bagaimana Anda dapat menghubungi Stanley Black & Decker? ........................................................ 16 

 

1. Informasi Pribadi apa yang dikumpulkan oleh Stanley Black & Decker tentang Anda? 
 

“Informasi Pribadi” adalah informasi yang mengidentifikasi Anda sebagai individu atau yang berkaitan 
dengan individu yang dapat diidentifikasi.  
 
Kami dan penyedia layanan kami dapat mengumpulkan dan menggabungkan Informasi Pribadi tentang 
Anda dari berbagai sumber, termasuk:  

• Melalui Layanan, sebagai contoh, pada saat Anda mendaftarkan diri untuk mendapatkan 
buletin, email pemasaran, dan pesan elektronik komersial lainnya (mis., tentang promosi yang 
akan datang, produk baru, dll.), mendaftarkan akun untuk mengakses Layanan (mis., untuk 
mendaftarkan produk Anda, meminta dukungan, berpartisipasi dalam kontes atau kompetisi 
kami, mengajukan pertanyaan tentang garansi produk), atau melakukan pembelian, atau 
melalui Halaman Media Sosial kami. 

• Dari Sumber Lain. Kami menerima Informasi Pribadi Anda dari sumber lain, sebagai contoh:  
o Database yang tersedia secara publik, seperti LinkedIn atau daftar Asosiasi 

Perdagangan atau Industri setempat.  
o Mitra pemasaran bersama, apabila mereka membagikan informasi kepada kami, 

termasuk: database pemasaran atau survei/pertanyaan yang dilakukan secara pribadi.  
o Apabila Anda menghubungkan akun media sosial Anda dengan akun Layanan Anda, 

Anda akan membagikan Informasi Pribadi tertentu dari akun media sosial Anda 
kepada kami, sebagai contoh, nama, alamat email, foto, daftar kontak media sosial 
Anda, dan informasi lain apa pun yang mungkin dapat diakses atau Anda jadikan 
dapat diakses oleh kami pada saat Anda menghubungkan akun media sosial Anda 
dengan akun Layanan Anda, tergantung pada preferensi/pilihan yang telah Anda pilih 
dalam pengaturan akun media sosial Anda, atau pendapat yang diungkapkan (mis., 
“Suka”) yang telah Anda berikan dalam halaman Media Sosial kami.  

 
Pada umumnya kami mengumpulkan jenis Informasi Pribadi berikut ini:  

 

• Nama Anda  

• Alamat pos 

• Alamat email 

• Tanggal lahir 

• Nomor telepon 

• Nomor telepon seluler 

• Kode pos, negara bagian/provinsi, dan 
negara 

 

• Informasi demografis (sebagai contoh, jumlah 
anggota keluarga, negara tempat tinggal, 
usia, dan gender) 

• Informasi yang terkait dengan survei 
kepuasan pelanggan, permintaan pelanggan, 
atau pertanyaan 

• Kebiasaan pembelian dan informasi lain, 
termasuk pendaftaran produk yang dibeli 
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• Nama pengguna dan kata sandi (terkait 
akun Anda) 

• Pembelian, informasi pesanan, dan 
perincian pembayaran 

• Pekerjaan atau profesi 

• Tingkat keterampilan dan pengalaman 
kerja atau profesi 

• Minat dan hobi 

• Informasi tentang produk yang Anda 
inginkan, sukai, atau miliki 

• Informasi bank (mis., untuk penawaran 
khusus - penggantian uang, perpanjangan 
garansi, hadiah, atau kontes) 

 
 
Di Situs tertentu, kami memperbolehkan Anda menggunakan akun media sosial pribadi Anda, di situs 
media sosial (“Akun Media Sosial Pribadi”), untuk memberikan Informasi Pribadi kepada kami apabila 
Anda berpartisipasi dalam fitur tertentu di Situs kami. Informasi Pribadi tersebut dapat mencakup hal-hal 
berikut ini: 
  

• Nama dan/atau nama panggilan Anda 

• Gambar profil 

• Gender 

• Jaringan  

• ID pengguna 

• Daftar teman dan perincian kontak terkait 

• Bahasa  

• Rekaman suara 

• Video dan foto 

• Tanggal lahir 

• Pendidikan 

• Riwayat kerja/Profesi 

• Alamat 

• Minat/Hobi 

• “Suka” atau keanggotaan grup online 

• Negara 

• Pendapat yang diungkapkan (mis., pada saat 
memberikan jawaban seputar kepuasan atas 
salah satu produk kami) 

 
 

Kami juga mungkin dapat terus mengumpulkan informasi tersebut dari Akun Media Sosial Pribadi Anda 
apabila informasi tersebut direvisi oleh Anda di kemudian hari.  
  
Kami perlu mengumpulkan Informasi Pribadi agar dapat menyediakan Layanan yang diminta kepada Anda. 
Anda dapat memilih untuk tidak memberikan informasi tertentu yang diminta kepada kami, namun Anda 
mungkin tidak dapat memanfaatkan beberapa fitur Layanan kami atau kami mungkin tidak dapat 
menyediakan Layanan kepada Anda.  
 

Apabila Anda mengungkapkan Informasi Pribadi apa pun yang terkait dengan orang lain kepada kami atau 
kepada penyedia layanan kami sehubungan dengan Layanan, Anda menyatakan bahwa Anda memiliki 
wewenang untuk melakukannya dan mengizinkan kami untuk menggunakan informasi tersebut sesuai 
dengan Kebijakan Privasi ini. 

 
2.  Bagaimana kami menggunakan Informasi Pribadi tentang Anda yang kami kumpulkan? 

 
Informasi Pribadi yang kami kumpulkan dari Anda membantu kami mempersonalisasi pengalaman Anda 
dengan kami dan komunikasi kami dengan Anda, dan membantu kami meningkatkan pengalaman Anda 
dengan Layanan kami secara terus-menerus. Kami dan penyedia layanan kami menggunakan Informasi 
Pribadi yang dikumpulkan di atas untuk tujuan berikut ini termasuk:  
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• Memberikan fungsionalitas Layanan dan memenuhi permintaan Anda, termasuk: 
o Membuka dan mengatur akses ke akun terdaftar Anda. 
o Menjawab pertanyaan Anda dan memenuhi permintaan Anda, sebagai contoh, pada saat 

Anda menghubungi kami melalui salah satu formulir kontak online kami atau jalur chat. 
o Memproses pesanan Anda atau transaksi lain, termasuk garansi dan pendaftaran produk, 

klaim, atau permintaan, dan memberikan layanan pelanggan terkait. 
o Mengirimkan informasi administratif kepada Anda, seperti perubahan atas ketentuan, 

syarat, dan kebijakan kami.  
o Memungkinkan Anda mengirim pesan kepada orang lain apabila Anda memilih untuk 

melakukannya.  
 

Kami akan melakukan kegiatan tersebut untuk mengelola hubungan kontraktual kami dengan 
Anda, dan/atau mengambil langkah atas permintaan Anda sebelum mengadakan kontrak, 
dan/atau memenuhi kewajiban hukum.  

 

• Memberikan buletin kami dan/atau materi pemasaran lain kepada Anda dan memfasilitasi 
pembagian di media sosial. 

o Mengirimkan kepada Anda email terkait iklan dan pemasaran, pesan SMS, dan surat pos 
dengan informasi tentang layanan kami, produk baru, dan berita lain mengenai 
perusahaan kami. 

o Memfasilitasi fungsionalitas pembagian di media sosial yang Anda pilih untuk digunakan. 
o Mengirimkan daftar keinginan atau email lain atas nama Anda. 

 
Kami akan melakukan kegiatan tersebut dengan persetujuan Anda.  

 

• Analisis Informasi Pribadi untuk pelaporan bisnis dan menyediakan layanan personal. 
o Untuk memahami Anda dengan lebih baik, sehingga kami dapat mempersonalisasi 

pengalaman Anda pada saat menggunakan Layanan kami, dan memberikan kepada Anda 
informasi dan/atau penawaran yang disesuaikan dengan minat Anda. 

o Untuk memahami preferensi Anda dengan lebih baik sehingga kami dapat memberikan 
konten melalui Layanan kami yang kami yakini bersifat relevan dan menarik untuk Anda. 

o Untuk menganalisis atau memprediksi preferensi pengguna kami agar dapat 
mempersiapkan laporan tren agregat tentang cara konten digital kami digunakan dan 
melakukan riset pasar, agar kami dapat meningkatkan Layanan kami.  

 
Kami akan menyediakan layanan personal dengan persetujuan Anda atau karena kami memiliki 
kepentingan yang sah. 

 

• Memungkinkan Anda berpartisipasi dalam undian, kontes, atau promosi lain.  
o Kami dapat menawarkan kepada Anda kesempatan untuk berpartisipasi dalam undian, 

kontes, atau promosi lain. 
o Beberapa promosi tersebut memiliki aturan tambahan yang memuat informasi tentang 

cara kami akan menggunakan dan mengungkapkan Informasi Pribadi Anda. 

 
Kami menggunakan informasi tersebut untuk mengelola hubungan kontraktual kami dengan Anda. 

 

• Menyatukan dan/atau menganonimkan Informasi Pribadi. 
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o Kami dapat menyatukan dan/atau menganonimkan Informasi Pribadi sehingga informasi 
tersebut tidak akan lagi dianggap sebagai Informasi Pribadi. Kami melakukannya untuk 
membuat data lain untuk penggunaan kami, yang dapat kami gunakan dan ungkapkan 
untuk tujuan apa pun. 
 

• Mencapai tujuan bisnis kami.  
o Untuk analisis data, sebagai contoh, untuk meningkatkan efisiensi Layanan kami. 
o Untuk audit, untuk memverifikasi bahwa proses internal kami berfungsi sebagaimana 

yang dimaksudkan dan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, atau kontraktual. 
o Untuk tujuan pemantauan penipuan dan keamanan, sebagai contoh, untuk mendeteksi 

dan mencegah serangan siber atau upaya untuk melakukan pencurian identitas.  
o Untuk meningkatkan dan mengembangkan produk dan layanan kami.  
o Untuk menyempurnakan, meningkatkan, atau memodifikasi produk dan layanan kami 

saat ini.  
o Untuk mengidentifikasi tren penggunaan, sebagai contoh, dengan memahami bagian 

mana dari Layanan kami yang paling menarik untuk pengguna. 
o Untuk memfasilitasi penarikan barang. 
o Untuk memproses lamaran pekerjaan. 
o Untuk menentukan efektivitas kampanye promosi kami, sehingga kami dapat 

menyesuaikan kampanye kami dengan kebutuhan dan minat pengguna kami.  
o Untuk melakukan dan memperluas kegiatan bisnis kami, sebagai contoh, dengan 

memahami bagian mana dari Layanan kami yang paling menarik untuk pengguna kami 
sehingga kami dapat memfokuskan energi kami untuk memenuhi minat pengguna kami. 

 
Kami melakukan kegiatan tersebut untuk mengelola hubungan kontraktual kami dengan Anda, 
untuk memenuhi kewajiban hukum, dan/atau karena kami memiliki kepentingan yang sah. 
 

Apabila Anda mendaftar untuk daftar email kami, kami dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh 
platform pihak ketiga (seperti situs web jejaring sosial dan situs web lain) untuk memberikan iklan 
bertarget di platform tersebut kepada Anda atau orang lain, dan kami dapat memberikan versi hash dari 
alamat email Anda atau informasi lain kepada penyedia platform untuk tujuan tersebut. Untuk menolak 
penggunaan informasi Anda untuk tujuan tersebut, silakan hubungi kami sebagaimana yang diuraikan 
secara terperinci di “16. Bagaimana Anda dapat menghubungi Stanley Black & Decker?” di bawah. 
 

3.  Apakah Stanley Black & Decker membagikan Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga? 
 
Kami dapat membagikan informasi pribadi Anda kepada pihak-pihak berikut ini: 
  

• Kepada afiliasi kami untuk tujuan yang diuraikan dalam Kebijakan Privasi ini. 
 Anda dapat mengetahui daftar dan lokasi afiliasi kami di sini. 
o Untuk informasi yang dikumpulkan oleh afiliasi Jepang kami dan yang digunakan 

bersama dengan Stanley Black & Decker, Inc., Stanley Black and Decker adalah pihak 
yang bertanggung jawab atas manajemen Informasi Pribadi yang digunakan bersama 
tersebut. 

 

• Penyedia layanan pihak ketiga kami, termasuk distributor dan perwakilan penjualan, agar 
dapat melaksanakan tugas atas nama kami, seperti:  

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/subsidiaries_of_stanley_black_decker.pdf
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o Memfasilitasi pembelian, pemenuhan pesanan, dan pemrosesan pembayaran Anda 
o Membantu dalam menyervis produk kami 
o Pendaftaran produk 
o Menanggapi permintaan dan memberikan informasi produk 
o Membantu Anda menukar produk dan tugas layanan pelanggan lain 
o Menyediakan dan meningkatkan komunikasi kami dengan Anda 
o Menanggapi permintaan kepada hubungan investor kami 
o Menyediakan hosting situs web, analisis data, teknologi informasi, dan penyediaan 

infrastruktur terkait 
o Iklan dan layanan analitik 
o Pengiriman email  
o Audit 
o Memberi tahu Anda apabila Anda telah memenangkan kontes atau kompetisi yang telah 

kami selenggarakan dan mengirimkan hadiah kontes kepada Anda 
o Melakukan survei atau pertanyaan kepuasan pelanggan  
o Menanggapi keluhan atau permintaan klaim produk (untuk perpanjangan garansi, cacat, 

kerusakan, dll.) 
o Layanan lain 

  
Untuk informasi tambahan tentang cara penyedia layanan pihak ketiga kami memperlakukan 
informasi pribadi Anda, hubungi kami sebagaimana yang tercantum di bawah. 

 

• Kepada penerima lisensi dan penerima waralaba kami untuk penggunaan mereka terkait 
dengan pemasaran, distribusi, iklan, penjualan, dan servis produk yang dijual berdasarkan 
lisensi dari kami. 
 

• Kepada mitra bisnis pihak ketiga, yang dapat menghubungi Anda mengenai produk atau 
layanan mereka sendiri yang mungkin menarik untuk Anda, sesuai dengan pilihan Anda.  

 

• Dengan menggunakan Layanan, Anda dapat memilih untuk mengungkapkan Informasi Pribadi: 
o Di papan pesan, ruang obrolan publik, halaman profil, blog, panel dan komunitas riset, 

survei, dan layanan lain di mana Anda dapat memposting informasi dan konten 
(termasuk, tanpa pembatasan, Halaman Media Sosial kami). Harap diperhatikan bahwa 
setiap informasi yang Anda posting atau ungkapkan melalui layanan tersebut akan 
menjadi publik dan dapat tersedia untuk pengguna lain dan masyarakat umum.  

o Melalui aktivitas pembagian di media sosial oleh Anda. Pada saat Anda menghubungkan 
akun Layanan Anda dengan akun media sosial Anda, Anda akan membagikan informasi 
kepada teman Anda yang terhubung dengan akun media sosial Anda, kepada pengguna 
lain, dan kepada penyedia akun media sosial Anda. Dengan melakukannya, Anda 
mengizinkan kami untuk memfasilitasi pembagian informasi tersebut, dan Anda 
memahami bahwa penggunaan informasi yang dibagikan akan diatur oleh kebijakan 
privasi penyedia media sosial.  
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Penggunaan dan Pengungkapan Lain atas Informasi Pribadi 
Kami juga menggunakan dan mengungkapkan Informasi Pribadi Anda sebagaimana yang diperlukan atau 
sesuai, khususnya apabila kami memiliki kewajiban hukum atau kepentingan sah untuk melakukannya: 

• Untuk mematuhi hukum yang berlaku.  
o Hal ini dapat mencakup hukum di luar negara tempat tinggal Anda. 

• Untuk menanggapi permintaan dari otoritas publik dan pemerintah. 
o Hal ini dapat mencakup hukum dan pihak berwenang di luar negara tempat tinggal 

Anda. 

• Untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum. 
o Sebagai contoh, pada saat kami menanggapi permintaan atau perintah penegakan 

hukum. 

• Untuk alasan hukum lainnya, termasuk:  
o Untuk melindungi hak, properti, atau keselamatan kami dan/atau pengguna kami, 

Anda, atau orang lain. 
 

Kami memiliki kepentingan sah dalam mengungkapkan atau mentransfer beberapa atau semua Informasi 
Pribadi yang dikumpulkan tentang Anda kepada pihak ketiga apabila Stanley Black & Decker melakukan 
merger atau diakuisisi, atau terlibat dalam reorganisasi perusahaan, usaha patungan, pengalihan, 
penjualan, transfer, atau pemindahtanganan lain atas semua atau bagian mana pun dari bisnis, aset, atau 
saham kami (termasuk sehubungan dengan proses hukum kebangkrutan atau proses hukum serupa). 
Pihak ketiga tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, entitas yang mengakuisisi dan penasihatnya. 
  

4. Informasi Lain apa yang dikumpulkan oleh Stanley Black & Decker tentang Anda? 
 

“Informasi Lain” adalah setiap informasi yang tidak mengungkapkan identitas Anda secara spesifik atau 
tidak berkaitan secara langsung dengan individu yang dapat diidentifikasi. Informasi Lain mencakup:  

• Jenis dan versi browser 
• Sistem operasi 
• Alamat IP (lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut) 
• Penyedia layanan Internet yang digunakan untuk mengakses Layanan kami 
• Penggunaan tautan untuk tiba di Layanan kami dan Alamat IP asal Anda 
• Halaman web yang diminta dan dilihat 
• Waktu yang dihabiskan di Layanan kami 
• Untuk situs web dan aplikasi seluler kami, informasi teknis tentang perangkat yang digunakan, 

seperti ukuran layar, dukungan cookie oleh perangkat, dan bagaimana gambar mungkin 
terlihat 

• Data penggunaan aplikasi 
• Informasi lain yang dikumpulkan melalui cookie, tag piksel, dan teknologi lain yang diuraikan 

di bawah 
• Informasi demografis dan informasi lain yang diberikan oleh Anda yang tidak mengungkapkan 

identitas Anda secara spesifik  
• Informasi yang t elah disatukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak lagi 

mengungkapkan identitas Anda secara spesifik 
 

Alamat IP Anda diberikan secara otomatis untuk komputer Anda oleh Penyedia Layanan Internet Anda. 
Alamat IP dapat diidentifikasi dan dicatat secara otomatis dalam berkas log server kami setiap kali 
pengguna mengakses Layanan, beserta waktu kunjungan dan halaman yang dikunjungi. Mengumpulkan 
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alamat IP adalah praktik standar dan dilakukan secara otomatis oleh banyak situs web, aplikasi, dan 
layanan lain. Kami menggunakan alamat IP untuk tujuan seperti menghitung tingkat penggunaan, 
mendiagnosis masalah server, dan mengelola Layanan. Kami juga dapat memperoleh perkiraan lokasi 
Anda dari alamat IP Anda (lihat “Lokasi” di bawah). 

 
Kami dapat menggunakan dan mengungkapkan Informasi Lain untuk tujuan apa pun, kecuali apabila kami 
diwajibkan untuk melakukannya berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila kami diwajibkan untuk 
memperlakukan Informasi Lain sebagai Informasi Pribadi berdasarkan hukum yang berlaku, kami dapat 
menggunakan dan mengungkapkannya untuk tujuan penggunaan dan pengungkapan Informasi Pribadi 
sebagaimana yang diuraikan secara terperinci dalam Kebijakan ini. 

 
Kami dan penyedia layanan kami mengumpulkan Informasi Lain dengan berbagai cara, termasuk:  

 

• Melalui browser atau perangkat Anda:  
o Informasi tertentu dikumpulkan oleh sebagian besar browser atau secara otomatis 

melalui perangkat Anda, seperti alamat Media Access Control (MAC), jenis komputer 
(Windows atau Mac), resolusi layar, nama dan versi sistem operasi, produsen dan 
model perangkat, bahasa, jenis dan versi browser Internet, serta nama dan versi 
Layanan (seperti Aplikasi) yang sedang Anda gunakan. Kami menggunakan informasi 
tersebut untuk memastikan bahwa Layanan berfungsi dengan baik. 
 

• Melalui penggunaan Aplikasi oleh Anda  
o Pada saat Anda mengunduh dan menggunakan Aplikasi, kami dan penyedia layanan 

kami dapat melacak dan mengumpulkan data penggunaan Aplikasi, seperti tanggal 
dan waktu saat Aplikasi pada perangkat Anda mengakses server kami dan informasi 
dan berkas apa yang telah diunduh ke Aplikasi berdasarkan nomor perangkat Anda. 
 

• Informasi Lokasi Fisik 
o Layanan dan email berformat HTML kami memuat fitur yang mungkin perlu 

mengumpulkan jenis informasi lokasi yang berbeda (seperti Alamat IP, koordinat GPS, 
atau kode pos) yang kemudian kami gunakan untuk fitur spesifik yang telah Anda 
pilih, seperti: 

▪ Tempat untuk Membeli dan Pencari Toko. Beberapa Layanan kami 
memungkinkan Anda mencari toko terdekat yang menawarkan produk 
Stanley Black & Decker yang Anda inginkan dan apakah toko berjarak dekat 
tersebut memiliki barang tertentu kami dalam persediaannya. Apabila Anda 
mengakses salah satu Situs atau Aplikasi kami melalui perangkat seluler dan 
Anda telah mengaktifkan layanan berbasis lokasi, informasi lokasi mungkin 
akan dikumpulkan untuk fitur tersebut dengan menggunakan, sebagai 
contoh, satelit, menara telepon seluler, atau sinyal WiFi. Apabila Anda 
mengakses fitur tersebut melalui perangkat desktop, Anda dapat memilih 
agar browser Anda memberikan kepada kami informasi lokasi Anda 
berdasarkan Alamat IP Anda untuk menanggapi permintaan Anda, atau Anda 
dapat diminta untuk memberikan informasi lokasi Anda kepada kami. 
Kekhususan informasi lokasi perangkat desktop mungkin berbeda tergantung 
pada browser yang sedang Anda gunakan dan bagaimana Anda terhubung ke 
internet. Pengaturan perangkat seluler Anda dapat memungkinkan Anda 
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untuk menonaktifkan layanan berbasis lokasi, yang akan mencegah Situs dan 
Aplikasi kami mengakses informasi lokasi perangkat seluler Anda secara 
persis. Kami menyarankan agar Anda membaca bantuan atau buku panduan 
pengguna yang diberikan bersama perangkat Anda untuk mendapatkan 
petunjuk. 

▪ Email. Email kami menggunakan Alamat IP Anda untuk menentukan kode pos 
tempat Anda berada pada saat Anda membuka email. Hal ini memungkinkan 
kami menyesuaikan konten untuk Anda, seperti peta toko berjarak dekat 
yang menjual produk kami. Kekhususan lokasi dapat berbeda tergantung 
pada perangkat yang digunakan untuk membuka email kami. Program email 
Anda dapat memungkinkan Anda mencegah diunduhnya tag piksel atau 
gambar dalam email yang Anda terima dari kami, yang juga akan mencegah 
penyedia layanan kami mengakses informasi lokasi Anda. Anda juga dapat 
berhenti berlangganan agar tidak menerima email kami, sebagaimana yang 
diuraikan dalam Pasal 6 di bawah. 

▪ Produk dan Layanan Berfitur Bluetooth®. Pasal ini berlaku terhadap 
informasi pribadi tambahan yang dapat dikumpulkan, digunakan, dan 
diungkapkan terkait dengan produk berfitur Bluetooth® dan Layanan terkait 
(secara bersama-sama disebut “Produk dan Layanan Berfitur Bluetooth®” 
kami). Apabila Anda mengakses Produk dan Layanan Berfitur Bluetooth® 
kami melalui perangkat seluler, kami dapat mengumpulkan dan 
menggunakan layanan lokasi perangkat seluler Anda dan kemampuan 
Bluetooth® untuk mengidentifikasi tanggal, waktu, dan lokasi perangkat 
seluler Anda pada saat berada dalam jangkauan Bluetooth® dari Produk 
Berfitur Bluetooth® yang telah terdaftar. Hal ini dilakukan untuk membantu 
Anda dalam menemukan Produk Berfitur Bluetooth® yang telah terdaftar. 
Kami juga dapat mengumpulkan informasi lokasi tentang produk Berfitur 
Bluetooth® terdaftar Anda sebagaimana yang dikirimkan kepada kami 
melalui perangkat seluler pengguna lain, dan informasi lokasi tentang produk 
Berfitur Bluetooth® terdaftar pengguna lain sebagaimana yang dikirimkan 
kepada kami melalui perangkat seluler Anda. (Bluetooth® adalah merek 
daftar terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek 
tersebut oleh Stanley Black & Decker adalah berdasarkan lisensi). Anda dapat 
menghindari pengumpulan data tersebut dengan tidak mengizinkan Layanan 
untuk mengakses Bluetooth® pada perangkat Anda melalui pengaturan 
perangkat atau dalam beberapa keadaan, pada saat Anda menginstal 
Aplikasi, namun kami mungkin tidak dapat menyediakan semua fitur Layanan 
kepada Anda. 

▪ Kami juga dapat membagikan lokasi fisik perangkat Anda, yang digabungkan 
dengan informasi tentang iklan apa yang Anda lihat dan informasi lain yang 
kami kumpulkan, kepada mitra pemasaran kami agar mereka dapat 
memberikan konten personal kepada Anda dan mempelajari efektivitas 
kampanye iklan.  

 
o Apabila Anda tidak setuju untuk memberikan informasi lokasi atau Anda 

menonaktifkan layanan berbasis lokasi pada perangkat seluler Anda, kami dapat 
meminta Anda untuk memilih secara manual wilayah tempat Anda berada, atau 
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untuk memasukkan kode pos Anda. Pengaturan perangkat desktop atau seluler Anda 
dapat memungkinkan Anda untuk menonaktifkan atau memblokir layanan berbasis 
lokasi, yang akan mencegah Layanan kami mengakses informasi lokasi Anda. Kami 
menyarankan agar Anda membaca informasi bantuan atau buku panduan pengguna 
yang diberikan bersama perangkat atau browser Anda untuk mendapatkan petunjuk. 
Apabila Anda memilih untuk tidak memberikan informasi tersebut, Anda mungkin 
tidak diberikan konten yang bersifat spesifik untuk lokasi Anda dan kami dan/atau 
mitra pemasaran kami mungkin tidak dapat memberikan layanan dan konten 
personal yang sesuai kepada Anda.  

 

• Cookie  
o Kami dan penyedia layanan pihak ketiga kami menggunakan “cookie”. Cookie 

memberikan identifikasi unik ke perangkat Anda dan biasanya disimpan secara 
langsung pada perangkat Anda oleh browser web Anda.  

o Informasi yang dikumpulkan oleh kami dan penyedia layanan pihak ketiga kami 
melalui cookie, tag piksel, dan teknologi serupa mencakup hal-hal berikut ini: 

▪ Interaksi Anda dengan Layanan kami dan iklan kami 
▪ Waktu kunjungan Anda ke Layanan kami 
▪ Item dan produk yang ditelusuri, item yang dimasukkan ke keranjang belanja 

Anda, dan apakah Anda membeli salah satu atau semua item tersebut 
▪ Konfirmasi pada saat Anda membuka email dari kami, termasuk waktu saat 

Anda membuka email dan apakah Anda mengklik tautan apa pun dalam email 
▪ Situs yang Anda kunjungi setelah mengunjungi salah satu Situs kami  
▪ Preferensi bahasa 
▪ Data lalu lintas lainnya 

o Kami dan penyedia layanan kami menggunakan cookie untuk: tujuan keamanan, 
memfasilitasi navigasi, menampilkan informasi secara lebih efektif, mempersonalisasi 
pengalaman Anda, menyesuaikan pemasaran email kepada Anda berdasarkan 
penggunaan Layanan oleh Anda, menentukan pengunjung yang kembali, melacak 
item dalam keranjang Anda, dan memberikan iklan yang telah disesuaikan di situs 
lain, sebagaimana yang diuraikan di bawah. 

o Kami juga mengumpulkan informasi statistik tentang penggunaan Layanan untuk 
meningkatkan desain dan fungsionalitasnya secara terus-menerus, meningkatkan 
dan memperbaiki bisnis transaksi, memahami bagaimana Layanan digunakan, 
mengukur bagian mana dari Situs kami yang paling dikunjungi atau digunakan, 
memantau jumlah pengunjung di Situs kami, dan membantu kami mengatasi masalah 
pada Layanan. 

o Cookie memungkinkan kami lebih lanjut untuk memilih mana saja iklan atau 
penawaran kami yang paling mungkin menarik untuk Anda dan menampilkannya 
ketika Anda berada di Layanan dan di situs lain. Kami juga dapat menggunakan cookie 
atau teknologi lain dalam iklan online untuk melacak tanggapan atas iklan kami, dan 
mengukur efektivitas iklan kami. Untuk informasi tambahan tentang penggunaan 
cookie, tag piksel, dan teknologi serupa lainnya untuk iklan, lihat “5. Bagaimana iklan 
kami di situs web dan perangkat lain disajikan dan apa saja pilihan Anda?”).  

o Sistem kami mungkin tidak mengenali header “Jangan Lacak” dari beberapa atau 
semua browser. Apabila Anda tidak ingin informasi dikumpulkan melalui penggunaan 
cookie, sebagian besar browser memungkinkan Anda menolak cookie secara 
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otomatis atau diberikan pilihan untuk menolak atau menyetujui cookie (atau 
beberapa cookie) tertentu dari situs web tertentu. Anda juga dapat melihat 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Meski demikian, 
apabila Anda tidak menyetujui cookie, Anda mungkin akan merasakan 
ketidaknyamanan saat menggunakan Layanan. Anda juga mungkin tidak akan 
menerima iklan atau penawaran lain dari kami yang relevan untuk minat dan 
kebutuhan Anda.  

• Tag piksel dan teknologi serupa lainnya 
o Kami juga dapat menggunakan tag piksel (juga dikenal sebagai web beacon, web bug, 

dan clear GIF) dalam menyediakan Layanan. Tag piksel adalah gambar grafis 
berukuran piksel yang hampir tidak terlihat pada halaman web atau pesan email. 
Kami menggunakan teknologi tersebut untuk, antara lain, melacak tindakan 
pengguna Layanan (termasuk penerima email), mengukur keberhasilan kampanye 
pemasaran kami, mengukur bagian mana dari Situs kami yang paling dikunjungi atau 
digunakan, dan menyusun data statistik tentang penggunaan Layanan dan tingkat 
respons.  

• Analitik pihak ketiga 
o Kami menggunakan penyedia analitik pihak ketiga, seperti Google® Analytics, yang 

menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk mengukur  lalu lintas dan tren 
penggunaan, dan untuk membantu kami lebih memahami penggunaan Layanan kami 
dan interaksi Anda dengan Layanan kami. Layanan tersebut juga dapat 
mengumpulkan informasi tentang penggunaan situs web, aplikasi, dan sumber daya 
online lain. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara Google menggunakan data pada 
saat Anda menggunakan Layanan kami, klik di sini, dan tolak praktik Google dengan 
mengunduh tambahan browser pilih keluar Google Analytics, yang tersedia di sini. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Informasi Lain dari Halaman Media Sosial 
o Serupa dengan informasi navigasi yang diuraikan di atas, situs media sosial yang 

memuat Halaman Media Sosial kami dapat memberikan informasi dan analisis 
agregat kepada kami tentang pengunjung di Halaman Media Sosial kami. Ini 
memungkinkan kami lebih memahami dan menganalisis pertumbuhan pengguna 
kami, informasi demografis umum tentang pengguna, dan interaksi dengan konten 
pada, Halaman Media Sosial kami. 

• Menggunakan teknologi Adobe Flash (termasuk Flash Local Shared Object (“Flash LSO”)) 
dan teknologi serupa lainnya  

o Kami dapat menggunakan Flash LSO dan teknologi lain untuk, antara lain, 
mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang penggunaan Layanan oleh Anda. 
Apabila Anda tidak ingin Flash LSO disimpan di komputer Anda, Anda dapat 
menyesuaikan pengaturan Flash player Anda untuk memblokir penyimpanan Flash 
LSO dengan menggunakan alat bantu yang terdapat dalam Panel Pengaturan 
Penyimpanan Situs Web. Anda juga dapat membuka Panel Pengaturan Penyimpanan 
Global dan mengikuti petunjuknya (yang mungkin menjelaskan, sebagai contoh, cara 
menghapus Flash LSO yang ada (disebut “informasi”), cara mencegah penempatan 
Flash LSO di komputer Anda tanpa diminta, dan cara memblokir Flash LSO yang tidak 
dikirim oleh operator halaman yang sedang Anda kunjungi saat itu). Harap 
diperhatikan bahwa mengatur Flash Player untuk melarang atau membatasi 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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penerimaan Flash LSO dapat mengurangi atau menghalangi fungsionalitas beberapa 
aplikasi Flash.  

• Selain itu, kami menggunakan Informasi Lain yang dikumpulkan melalui teknologi untuk 
mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan yang mungkin dialami oleh pengunjung dalam 
mengakses Layanan kami.  

 
Untuk EEA: untuk informasi lebih lanjut tentang cookie yang digunakan oleh situs web di EEA, silakan lihat 
kebijakan cookie kami di masing-masing situs web. 

 
5. Bagaimana iklan kami di situs web dan perangkat lain disajikan dan apa saja pilihan Anda? 

 
Kami mengadakan kontrak dengan perusahaan periklanan pihak ketiga untuk menyesuaikan iklan online 
yang akan ditujukan kepada Anda di situs web dan layanan online lain. Perusahaan periklanan pihak ketiga 
tersebut menempatkan, menggunakan, atau mengandalkan teknologi, seperti cookie dan tag piksel, 
untuk memperoleh informasi tentang interaksi Anda dengan Layanan kami. Informasi tersebut, selain 
informasi yang diterima oleh perusahaan tersebut dari akses dan penggunaan Anda atas situs web atau 
layanan online lain di perangkat Anda, dan informasi yang diterima dari pihak ketiga, membantu kami 
memilih iklan yang akan diberikan kepada Anda dan di mana kami akan memberikan iklan tersebut 
berdasarkan pengalaman Anda di Layanan kami dan situs lain yang Anda kunjungi. Mereka juga 
menggunakan teknologi tersebut, beserta informasi yang mereka kumpulkan tentang penggunaan online 
Anda, untuk mengenali Anda di berbagai perangkat yang Anda gunakan, seperti telepon seluler dan 
laptop.  

Untuk informasi tentang program pilih keluar yang diikuti oleh perusahaan periklanan pihak ketiga tersebut, 
dan dampak dari memilih keluar, serta untuk mempelajari cara memilih keluar di browser desktop dan seluler 
pada perangkat tertentu di mana Anda mengakses Kebijakan Privasi ini, silakan kunjungi 
http://optout.aboutads.info/#/ dan http://optout.networkadvertising.org/#/. Anda dapat mengunduh aplikasi 
AppChoices di www.aboutads.info/appchoices untuk memilih keluar di aplikasi seluler.  

Harap diperhatikan bahwa dengan mengklik situs web tersebut, Anda akan meninggalkan Situs kami 
menuju situs online lain di mana Anda dapat menentukan preferensi Anda dalam program pilih keluar 
tersebut. Anda juga dapat mengklik ikon preferensi yang mungkin ditampilkan di beberapa iklan kami 
yang diberikan melalui teknologi tersebut.  

6. Pilihan apa yang Anda miliki mengenai cara kami menggunakan dan mengungkapkan Informasi 
Pribadi Anda?  

 
Kami memberikan kepada Anda pilihan tentang informasi yang kami kumpulkan dan cara kami 
berkomunikasi dengan Anda, serta menggunakan dan mengungkapkan informasi Anda.  

  
a.   Email: Anda dapat menolak menerima email pemasaran kami dengan mengikuti petunjuk yang 
tercantum dalam email yang Anda terima. Meski demikian, meskipun Anda menolak menerima, Anda 
mungkin tetap akan menerima email nonpemasaran, seperti konfirmasi pesanan/pengiriman, 
perubahan atas layanan, pendaftaran produk, penarikan produk, atau komunikasi layanan pelanggan. 
 
b.   Pesan SMS/IM: Anda dapat menolak menerima pesan teks seluler (mis., SMS, MMS) dan pesan 
instan lain (mis., WhatsApp, Facebook Messenger) dari kami, dengan mengikuti instruksi pilih keluar 

http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://www.aboutads.info/appchoices
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yang menyertai pesan tersebut, apabila sesuai, atau dengan menghubungi kami sebagaimana yang 
diuraikan secara terperinci di “16. Bagaimana Anda dapat menghubungi Stanley Black & Decker?” di 
bawah. 
 
d. Pemasaran Pos: Apabila Anda tidak lagi ingin menerima materi pemasaran dari kami melalui surat 
pos reguler, silakan hubungi kami sebagaimana yang diuraikan secara terperinci di “16. Bagaimana Anda 
dapat menghubungi Stanley Black & Decker?” di bawah, dan beri tahu kami bahwa Anda ingin dihapus 
dari daftar alamat pengiriman surat pos Stanley Black & Decker, termasuk alamat pos yang Anda ingin 
dihapus. 
 
e.  Cookie: Anda dapat mengatur browser web Anda untuk memberi tahu pada saat Anda menerima 
cookie atau untuk tidak menerima cookie tertentu. Meski demikian, apabila Anda memutuskan untuk 
tidak menerima cookie dari Layanan kami, Anda mungkin tidak dapat memanfaatkan semua fitur 
Layanan kami. Untuk informasi tentang cara menolak penggunaan cookie untuk iklan berdasarkan 
perilaku online, lihat “5. Bagaimana iklan kami di situs web dan perangkat lain disajikan dan apa saja 
pilihan Anda?”). 
 
f. Pembagian Informasi Pribadi Anda oleh kami kepada afiliasi untuk tujuan pemasaran langsung 
mereka: Apabila Anda menginginkan agar kami berhenti membagikan Informasi Pribadi untuk ke 
depannya kepada afiliasi kami untuk tujuan pemasaran langsung mereka, Anda dapat menolak 
pembagian tersebut dengan menghubungi kami sebagaimana yang diuraikan secara terperinci di “16. 
Bagaimana Anda dapat menghubungi Stanley Black & Decker?” di bawah. 
  

Kami akan berupaya memenuhi permintaan Anda sesegera mungkin. Harap diperhatikan bahwa apabila 
Anda menolak menerima email terkait pemasaran dari kami, kami tetap dapat mengirimkan kepada Anda 
pesan administratif penting, yang tidak bisa Anda tolak. 

 
7. Bagaimana Stanley Black & Decker mengamankan Informasi Pribadi Anda?  

Kami telah menerapkan langkah teknis, administratif, dan fisik yang wajar yang dirancang untuk 
melindungi informasi pribadi yang kami pegang atau kendalikan terhadap akses, penggunaan, modifikasi, 
dan pengungkapan tanpa izin.  
 
Apabila Anda menggunakan salah satu Layanan kami di toko online, kami merancang agar toko online 
kami hanya menerima pesanan dari browser Web yang mengizinkan komunikasi melalui teknologi Secure 
Socket Layer (SSL), yang mengenkripsi informasi Anda selama dikirim kepada kami. Browser yang tidak 
memenuhi persyaratan tersebut tidak akan bisa menelusuri bagian toko online dari Layanan kami.  
 
Anda harus menyadari bahwa keamanan 100% dalam pengiriman atau penyimpanan data tidak selalu 
memungkinkan. Apabila Anda memiliki alasan untuk meyakini bahwa interaksi Anda dengan kami tidak 
lagi aman, harap segera beri tahu kami sesuai dengan pasal “16. Bagaimana Anda dapat menghubungi 
Stanley Black & Decker?” di bawah.  

  
8. Bagaimana Anda bisa mengakses, mengubah, atau menghapus Informasi Pribadi Anda?  

Apabila Anda ingin meminta untuk mengakses, memperbarui, mengoreksi, menyembunyikan, 
membatasi, atau menghapus Informasi Pribadi yang sebelumnya diberikan kepada kami, menolak 
pemrosesan Informasi Pribadi, atau apabila Anda ingin meminta untuk menerima salinan elektronik dari 
Informasi Pribadi Anda untuk tujuan mengirimkannya kepada perusahaan lain (sepanjang hak atas 
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portabilitas data tersebut diberikan kepada Anda oleh hukum yang berlaku), Anda dapat melakukannya 
dengan mengirimkan email atau surat kepada kami sebagaimana yang diuraikan secara terperinci dalam 
Pasal “16. Bagaimana Anda dapat menghubungi Stanley Black & Decker?” di bawah. Kami akan 
menanggapi permintaan Anda sesuai dengan hukum yang berlaku. 
 
Dalam permintaan Anda, harap perjelas Informasi Pribadi apa yang ingin Anda ubah, apakah Anda ingin 
Informasi Pribadi Anda disembunyikan dari database kami, atau beri tahu kami pembatasan apa yang 
Anda ingin kenakan pada penggunaan Informasi Pribadi Anda oleh kami. Untuk perlindungan Anda, kami 
hanya dapat melaksanakan permintaan terkait dengan Informasi Pribadi yang terkait dengan alamat email 
tertentu yang Anda gunakan untuk mengirimkan permintaan kepada kami, dan kami dapat meminta 
Informasi Pribadi tertentu untuk tujuan memverifikasi identitas orang yang meminta akses ke catatan 
Informasi Pribadi mereka. Kami akan berupaya memenuhi permintaan Anda sesegera mungkin.  
 
Harap diperhatikan bahwa kami mungkin perlu menyimpan informasi tertentu untuk tujuan penyimpanan 
catatan dan/atau untuk menyelesaikan transaksi yang Anda mulai sebelum meminta perubahan atau 
penghapusan (mis., pada saat Anda melakukan pembelian atau mengikuti promosi, Anda mungkin tidak 
dapat mengubah atau menghapus Informasi Pribadi yang diberikan hingga setelah pembelian atau 
promosi tersebut selesai).  
 
Apabila Anda adalah penduduk California, berusia di bawah 18 tahun, dan adalah pengguna terdaftar 
Layanan, Anda dapat meminta kami untuk menghapus konten atau informasi yang telah Anda posting di 
Layanan dengan mengirim surat kepada kami sesuai dengan informasi kontak yang tercantum di bawah. 
Harap diperhatikan bahwa permintaan Anda tidak memastikan penghapusan konten atau informasi 
secara utuh atau menyeluruh, karena, sebagai contoh, beberapa konten Anda mungkin telah diposting 
kembali oleh pengguna lain. 
 
Anda juga dapat mengakses, memperbarui, dan mengoreksi ketidakakuratan dalam Informasi Pribadi 
tertentu melalui akun Anda untuk Layanan tertentu.  

 
9. Layanan pihak ketiga 

Stanley Black & Decker melisensikan penggunaan merek dagangnya kepada pihak ketiga yang tidak terkait 
yang mengoperasikan situs web secara independen dari Stanley Black & Decker. Kebijakan Privasi ini tidak 
mencakup praktik privasi, praktik informasi, atau praktik lain dari pihak ketiga mana pun, termasuk pihak 
ketiga yang mengoperasikan situs web atau layanan yang ditautkan oleh Layanan, termasuk situs web 
atau layanan pihak ketiga di mana Stanley Black & Decker mengelola Halaman Media Sosialnya. Pihak 
ketiga tersebut memiliki kebijakan privasi terpisah dan independen yang kami sarankan untuk Anda baca 
secara saksama. Pencantuman tautan pada Layanan tidak menyiratkan dukungan kami atau afiliasi kami 
atas situs atau layanan yang ditautkan. Selain itu, kami tidak bertanggung jawab atas pengumpulan, 
penggunaan, pengungkapan, atau kebijakan atau praktik keamanan informasi organisasi lain, seperti 
Facebook, Twitter, Google, atau pengembang aplikasi, penyedia aplikasi, penyedia platform media sosial, 
penyedia sistem operasi, penyedia layanan nirkabel, atau produsen perangkat lainnya, termasuk terkait 
dengan Informasi Pribadi yang Anda ungkapkan kepada organisasi lain melalui atau sehubungan dengan 
Aplikasi atau Halaman Media Sosial kami.  
 

10. Transfer lintas batas 
Informasi Pribadi Anda dapat disimpan dan diproses di negara mana pun di mana kami memiliki fasilitas 
atau di mana kami menggunakan penyedia layanan, dan dengan menggunakan Layanan, Anda memahami 
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bahwa informasi Anda akan ditransfer ke negara di luar negara tempat tinggal Anda, termasuk Amerika 
Serikat, yang mungkin memiliki aturan perlindungan data yang berbeda dari aturan di negara Anda. Dalam 
keadaan tertentu, pengadilan, badan penegak hukum, badan pengatur, atau otoritas keamanan di negara 
lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses Informasi Pribadi Anda.  
 
Apabila Anda berada di EEA: Beberapa negara non-EEA diakui oleh Komisi Eropa sebagai negara yang 
memberikan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai dengan standar EEA (daftar lengkap negara 
tersebut tersedia di sini). Untuk transfer dari EEA ke negara yang tidak dianggap memadai oleh Komisi 
Eropa, kami telah menerapkan langkah yang memadai, seperti klausul kontraktual standar yang diadopsi 
oleh Komisi Eropa untuk melindungi Informasi Pribadi Anda. Anda dapat memperoleh salinan dari klausul 
kontraktual standar tersebut di sini. 
 

11. Jangka waktu penyimpanan 
Kami menyimpan Informasi Pribadi selama yang dibutuhkan atau diizinkan dengan mempertimbangkan 
tujuan perolehannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku.  
 
Kriteria yang digunakan untuk menentukan jangka waktu penyimpanan mencakup:  

• Jangka waktu di mana kami memiliki hubungan yang berjalan dengan Anda dan kami 
menyediakan Layanan kepada Anda (sebagai contoh, selama Anda memiliki akun pada kami 
atau terus menggunakan Layanan);  

• Ada tidaknya kewajiban hukum yang berlaku terhadap kami (sebagai contoh, undang-undang 
tertentu mewajibkan kami untuk menyimpan catatan transaksi Anda selama jangka waktu 
tertentu sebelum kami dapat menghapusnya); atau  

• Dianjurkan tidaknya penyimpanan mengingat posisi hukum kami (seperti terkait dengan 
kedaluwarsa penuntutan yang berlaku, litigasi, atau investigasi oleh badan pengatur).  

 
Harap diperhatikan bahwa apabila Anda berhenti berlangganan dari komunikasi pemasaran kami, kami 
akan menyimpan catatan alamat email Anda untuk memastikan bahwa kami tidak mengirimkan email 
pemasaran kepada Anda di masa mendatang. 
 

12. Penggunaan layanan oleh anak-anak 
Layanan tidak ditujukan untuk orang berusia di replace with 18 (bawah delapan belas) tahun, dan kami 
tidak secara sengaja mengumpulkan Informasi Pribadi dari orang berusia di bawah 18 tahun.  
 

13. Informasi sensitif 
Secara umum, kami meminta agar Anda tidak mengirimkan dan tidak mengungkapkan Informasi Pribadi 
sensitif apa pun (mis., nomor jaminan sosial, informasi yang terkait dengan asal ras atau etnis, pendapat 
politik, agama atau keyakinan lain, kesehatan, biometrik atau karakteristik genetik, latar belakang pidana, 
atau keanggotaan serikat dagang) pada atau melalui layanan atau dengan cara lain kepada kami. Apabila 
Anda memilih untuk mengirimkan informasi tersebut kepada kami, atau diminta melakukannya oleh kami 
selama menginvestigasi keluhan atau sengketa yang terkait dengan Layanan, kami akan mengumpulkan 
dan memproses informasi tersebut dengan mematuhi hukum yang berlaku.  
 

14. Layanan pembayaran pihak ketiga 
Kami dapat menggunakan layanan pembayaran pihak ketiga untuk memproses pembayaran yang 
dilakukan melalui Layanan. Apabila Anda ingin melakukan pembayaran melalui Layanan, Informasi Pribadi 
Anda akan dikumpulkan oleh pihak ketiga tersebut dan bukan oleh kami, dan akan tunduk kepada 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087


 

16. 
 
 

kebijakan privasi pihak ketiga tersebut, dan bukan terhadap Kebijakan Privasi ini. Kami tidak 
mengendalikan, dan tidak bertanggung jawab atas, pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan 
Informasi Pribadi Anda oleh pihak ketiga tersebut. 

 
15. Apakah Kebijakan Privasi ini akan berubah?  

Kami dapat melakukan perubahan atas Kebijakan Privasi ini kapan saja, jadi harap baca kembali secara 
berkala. Kami akan memperbarui tanggal mulai berlakunya Kebijakan Privasi pada saat perubahan 
dilakukan. Penggunaan Layanan oleh Anda setelah perubahan tersebut berarti bahwa Anda menyetujui 
Kebijakan Privasi yang telah direvisi.  

  
16. Bagaimana Anda dapat menghubungi Stanley Black & Decker?  

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait dengan Kebijakan Privasi kami, harap 
kirimkan formulir ini kepada Manajer Kebijakan Privasi, atau apabila Anda ingin menghubungi Manajer 
Kebijakan Privasi melalui pos, harap gunakan alamat pos berikut ini:  
 
Stanley Black & Decker, Inc. 
1000 Stanley Drive 
New Britain, CT 06053 
U.p.: Manajer Kebijakan Privasi 
 
Harap cantumkan pertanyaan atau permintaan Anda dalam email atau surat Anda kepada kami, termasuk 
merek SBD dan Layanan yang terkait dengan permintaan Anda.  
 
Karena komunikasi email tidak selalu aman, harap jangan mencantumkan informasi kartu kredit atau 
informasi sensitif lainnya dalam email Anda kepada kami. 

 
Informasi tambahan untuk EEA 

Di EEA, Anda juga dapat:  
• Menghubungi petugas perlindungan data kami yang bertanggung jawab atas negara atau 

wilayah Anda, apabila sesuai. Untuk daftar petugas perlindungan data, silakan lihat di sini.  
• Mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan data untuk negara atau wilayah Anda, 

atau apabila terjadi dugaan pelanggaran atas undang-undang perlindungan data yang 
berlaku. Daftar otoritas perlindungan data EEA tersedia di sini. 

 
Berlaku pada tanggal: _______________ 
 

https://www.stanleyblackanddecker.com/data-privacy-policy-inquiry-form
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

