Stanley Black & Decker, Inc.
Pemberitahuan Privasi Kandidat
Terakhir Diperbarui: September 2022
Stanley Black & Decker, Inc. bersama dengan entitas afiliasinya termasuk perusahaan tempat Anda
melamar pekerjaan (secara bersama-sama disebut “Stanley Black & Decker”, “SBD” “kami”),
menghargai kepercayaan Anda dan berkomitmen untuk mengelola, menggunakan, dan melindungi
Informasi Pribadi secara bertanggung jawab. Pemberitahuan Privasi Kandidat ini (“Pemberitahuan”)
menjelaskan praktik kami terkait pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan Informasi Pribadi
yang dikumpulkan selama proses lamaran kerja atau magang (baik online maupun offline) atau
melalui bagian Karier dari situs web kami (yang berada di Karier | Stanley Black & Decker
(stanleyblackanddecker.com)) (“Situs Karier”) (secara bersama-sama disebut “Materi Lamaran”).
Informasi Pribadi yang dikirimkan di situs web Stanley Black & Decker lain atau melalui penggunaan
produk dan layanan kami akan digunakan sesuai dengan Kebijakan Privasi Global Stanley Black &
Decker online umum kami. Harap diperhatikan bahwa Pemberitahuan ini tidak berlaku untuk situs
web, layanan, atau aplikasi pihak ketiga.
1. Informasi Pribadi yang Kami Kumpulkan
Kami mengumpulkan Informasi Pribadi dari Anda sehubungan dengan lamaran Anda. Untuk tujuan
Pemberitahuan ini, “Informasi Pribadi” berarti informasi yang berkaitan dengan perseorangan yang
teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, termasuk informasi pribadi atau data pribadi sebagaimana
yang didefinisikan dalam undang-undang, aturan, atau peraturan privasi atau perlindungan data yang
berlaku (" Hukum yang Berlaku").
Informasi Pribadi yang kami gunakan selama proses lamaran dan rekrutmen dapat mencakup:
Informasi yang Dikumpulkan atau Diterima dari Anda
•

Informasi Kontak: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi kontak
lainnya;

•

Materi Lamaran: CV, resume, dan surat pengantar (cover letter);

•

Tanda Pengenal Nasional: nomor jaminan sosial, nomor tanda pengenal nasional, nomor
tanda pengenal pemerintah, atau tanda pengenal nasional serupa;

•

Pengalaman: pekerjaan sebelumnya, praktik, dan pengalaman relevan lainnya;

•

Pendidikan: pendidikan, termasuk jenjang, jenis, mata kuliah, gelar, diploma dan sertifikat,
serta institusi;

•

Posisi yang Diminati: posisi, peran, dan peluang yang diminati serta, jika berlaku, posisi
yang ditawarkan;

•

Keterampilan: keterampilan, bahasa, dan kompetensi lainnya;

•

Sertifikasi: lisensi profesional serta lisensi, izin, dan sertifikasi terkait pekerjaan lainnya yang
dimiliki;

•

Detail Referensi: informasi yang Anda berikan terkait dengan referensi;

•

Informasi Akun Online: nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses Situs Karier, dan
pengidentifikasi lamaran

•

Informasi Perangkat: informasi yang dikumpulkan secara otomatis mengenai jenis
perangkat di mana Situs Karier diakses dan digunakan, nama sistem operasi dan versi
perangkat yang digunakan untuk mengakses Situs Karier, produsen perangkat, versi aplikasi
yang diakses di perangkat Anda, ID perangkat, alamat IP, dan data geolokasi.

•

Informasi dari wawancara dan skrining telepon;
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•

Informasi demografis;

•

Preferensi Komunikasi: metode dan bahasa komunikasi yang disukai;

•

Pemantauan di Tempat: pemantauan kantor kami dan fasilitas tempat kerja lainnya secara
elektronik (gambar dan video), sesuai dengan Hukum yang Berlaku dan kebijakan internal,
seperti pemantauan titik akses internal dan eksternal dan area umum;

•

Informasi Acara: pembatasan diet, detail perjalanan dan akomodasi, tanda pengenal yang
diterbitkan pemerintah untuk mengakses salah satu tempat fisik kami, dan detail lain yang
bersifat spesifik untuk wawancara perekrutan tertentu, pertemuan, atau acara lainnya;

•

Otorisasi Kerja: status otorisasi kerja dan visa yang relevan atau informasi imigrasi lainnya;
dan

•

Informasi Lainnya: informasi lain yang Anda pilih untuk diberikan kepada kami (mis.,
preferensi ketenagakerjaan, kesediaan untuk relokasi, gaji saat ini, gaji yang diinginkan,
penghargaan, atau keanggotaan profesional).

Harap diperhatikan bahwa kami juga dapat meminta Anda untuk memberikan informasi yang dapat
diperlakukan sebagai informasi sensitif, seperti ras/asal etnis, gender, dan disabilitas pelamar kami
(“Informasi Keragaman”), untuk memantau kesempatan yang sama, atau informasi tentang catatan
pidana Anda (“Catatan Pidana”). Kami akan melakukannya hanya jika diizinkan oleh Hukum yang
Berlaku dan akan mengikuti semua batasan pemrosesan yang berlaku terkait dengan pemrosesan
data tersebut. Jika berlaku, kami akan mendapatkan izin tersurat Anda saat informasi pribadi sensitif
Anda diproses sehubungan dengan lamaran pekerjaan Anda. Jika tidak, kami meminta Anda untuk
tidak mengirimkan informasi yang mungkin memenuhi syarat sebagai informasi sensitif berdasarkan
Hukum yang Berlaku, kecuali jika informasi tersebut diwajibkan secara hukum.
Tergantung pada Hukum yang Berlaku, Informasi sensitif dapat mencakup ras, agama, etnis,
kebangsaan atau asal kebangsaan, usia, identitas gender, kehidupan atau praktik seks atau orientasi
seksual, status perkawinan, informasi medis atau kesehatan (termasuk status disabilitas), informasi
genetik atau biometrik, templat biometrik, keyakinan politik atau filosofis, keanggotaan partai politik
atau serikat pekerja, status veteran, informasi pemeriksaan latar belakang, data peradilan seperti
catatan pidana atau informasi tentang proses peradilan atau administratif lainnya, data keuangan dan
data rekening bank, informasi identifikasi pribadi, atau informasi penentuan posisi yang bersifat
persis.

Informasi yang Dikumpulkan Menggunakan Kuki dan Teknologi Web lainnya
Bersama dengan penyedia layanan kami, kami dapat menggunakan "kuki" dan teknologi serupa di
Situs Karier untuk mengumpulkan informasi tertentu. Harap lihat Kebijakan Kuki & Teknologi Serupa
kami untuk informasi selengkapnya.
Informasi yang Dikumpulkan dari Sumber Lain
Selama proses peninjauan Materi Lamaran Anda, kami dapat memperoleh informasi tentang Anda
dari sumber lain sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Informasi tersebut dapat mencakup:
•

Referensi: detail tentang pengalaman, pendidikan, keterampilan, dan informasi lain yang
tercantum dalam surat referensi atau yang diperoleh dari referensi;

•

Catatan Pendidikan: transkrip, ijazah, dan surat kehadiran, verifikasi, atau dokumen serupa
dari lembaga pendidikan yang Anda hadiri;

•

Organisasi Lisensi/Sertifikasi: pendaftaran di organisasi lisensi profesional;

DCACTIVE-68890236.2

2

•

Daftar Catatan Pidana: detail tentang catatan pidana, jika diizinkan oleh Hukum yang
Berlaku;

•

Status Imigrasi: detail tentang status imigrasi dari instansi setempat yang berlaku;

•

Laporan Kredit: laporan tentang riwayat kredit Anda dan kebangkrutan yang berlaku, dari
biro kredit lokal, jika berlaku dan jika diizinkan oleh Hukum yang Berlaku;

•

Informasi yang diterima dari pemeriksaan latar belakang, jika diizinkan oleh Hukum
yang Berlaku; dan

•

Informasi Media Sosial: detail dari akun media sosial Anda, seperti LinkedIn.

Kami dapat menggabungkan Informasi Pribadi yang kami terima dari berbagai sumber dengan
Informasi Pribadi yang kami kumpulkan dari Anda dan menggunakannya sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pemberitahuan ini.
2. Penggunaan Informasi
Informasi yang Anda kirimkan di Situs Karier akan digunakan untuk tujuan rekrutmen, manajemen,
dan perencanaan personel global Stanley Black & Decker, sebagaimana yang diizinkan oleh Hukum
yang Berlaku. Tujuan penggunaan Informasi Pribadi Anda oleh kami meliputi:
•

Tinjauan Lamaran: termasuk proses mengevaluasi kesesuaian dan kecocokan pelamar
untuk peran dan peluang yang berlaku;

•

Pemrosesan Lamaran dan Rekrutmen: termasuk memfasilitasi akses ke Situs Karier,
pengiriman, transmisi, dan pemrosesan lamaran secara efisien, serta wawancara dan acara
rekrutmen, termasuk perjalanan dan makanan terkait;

•

Menyediakan Komunikasi dan Informasi Terkini: termasuk menanggapi pertanyaan
Anda, berkomunikasi dengan Anda tentang lamaran Anda, dan mengirimkan kepada Anda
informasi tentang Situs Karier dan Perubahan atas ketentuan dan Kebijakan kami;

•

Memeriksa Referensi: termasuk menghubungi referensi untuk mendapatkan informasi
tambahan tentang kesesuaian kandidat;

•

Verifikasi Lamaran dan Pemeriksaan Latar Belakang: termasuk melakukan verifikasi dan
pemeriksaan latar belakang, dengan tunduk pada Hukum yang Berlaku. Ini dapat mencakup
meninjau catatan riwayat pidana, menghubungi referensi, dan mengonfirmasi kebenaran
detail lamaran, seperti pendidikan, pengalaman, otorisasi kerja, dan kualifikasi;

•

Aktivitas Orientasi: termasuk memasukkan Informasi Pribadi ke dalam sistem sumber daya
manusia kami dan menggunakannya untuk mengelola proses karyawan baru. Informasi
tersebut dapat menjadi bagian dari berkas karyawan Anda dan digunakan untuk tujuan
terkait ketenagakerjaan lainnya jika kami mempekerjakan Anda;

•

Keragaman dan Inklusi: penggunaan tersebut dapat mencakup Pemantauan dan
pengembangan kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen sesuai dengan hukum
yang berlaku;

•

Kepatuhan terhadap Persyaratan Hukum: termasuk kepatuhan terhadap persyaratan
hukum dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk bisnis kami di semua negara tempat
kami beroperasi; melakukan audit dan investigasi, melakukan merger dan akuisisi, untuk
tujuan keuangan, akuntansi, asuransi, dan penyelesaian sengketa;

•

Meningkatkan Proses Perekrutan: termasuk mengidentifikasi peluang dan menerapkan
perubahan untuk membuat proses rekrutmen kami menjadi lebih efektif, efisien, dan
menarik, termasuk melalui analitika dan pelaporan agregat;
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•

Operasi Bisnis Umum: termasuk menjalankan aktivitas bisnis internal. Ini dapat mencakup
melakukan pelatihan internal, memantau dan mencegah penipuan, keselamatan dan
keamanan, melindungi hak hukum kami, memastikan privasi dan keamanan kami,
melindungi properti kami dan/atau properti milik afiliasi kami, Anda, atau orang lain,
mendeteksi dan mencegah serangan siber, mengelola merger, akuisisi, penjualan,
reorganisasi, usaha patungan, pengalihan, transfer, atau pemindahtanganan dan integrasi
dengan pembeli.

•

Rekrutmen di Masa Mendatang: sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, ini
termasuk mengumpulkan dan menyimpan Informasi Pribadi bagi kandidat agar
dipertimbangkan untuk peluang di masa mendatang.

•

Untuk melindungi kepentingan bisnis dan hak hukum kami yang sah sesuai dengan
hukum yang berlaku.

Dasar Hukum untuk Memproses Informasi Pribadi - EEA
Saat mengumpulkan dan memproses Informasi Pribadi individu yang tinggal di Wilayah Ekonomi
Eropa ("EEA") dan yurisdiksi lain di mana dasar hukum diperlukan untuk pemrosesan data Anda,
dasar hukum yang kami andalkan untuk mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi yang
dijelaskan dalam bagian Pemberitahuan ini bergantung pada Informasi Pribadi yang kami kumpulkan
dan konteks spesifik di mana kami mengumpulkannya. Dasar hukum untuk pemrosesan Informasi
Pribadi Anda oleh kami adalah sebagai berikut:
●

Kontrak: Kami perlu menegosiasikan dan mengadakan kontrak kerja dengan Anda.

●

Persetujuan: Anda telah memberi kami izin tersurat untuk melakukannya, terutama saat kami
memproses data sensitif Anda atau rekrutmen di masa mendatang.

●

Kepentingan yang Sah: Pemrosesan adalah untuk kepentingan sah kami dan tidak
dikesampingkan oleh hak Anda, seperti:
o

Menemukan kandidat terbaik untuk posisi tertentu;

o

Memproses Informasi Pribadi Anda untuk berkomunikasi secara efektif dengan Anda
dan menanggapi permintaan Anda;

o

Melakukan operasi bisnis termasuk melakukan pelatihan internal, memantau
keselamatan dan keamanan, melindungi hak hukum kami, melindungi properti kami
dan/atau properti milik afiliasi kami, Anda, atau orang lain, mendeteksi dan
mencegah penipuan atau serangan siber; atau

o

Memberikan pengalaman pengguna dan fungsionalitas terbaik untuk Situs Karier
kami;

●

Untuk mematuhi kewajiban hukum kami dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

●

Kepentingan Vital: Kami memproses Informasi Pribadi Anda untuk melindungi kepentingan
vital dengan tujuan mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan atau terlarang yang
berdampak pada kepentingan vital seseorang atau keselamatan publik.

Terpisah dari dasar hukum yang diidentifikasi di atas, kami dapat memproses Informasi Pribadi Anda
sepanjang Anda memberi kami persetujuan untuk melakukannya, di yurisdiksi yang relevan di mana
Hukum yang Berlaku mengatur persetujuan tersebut. Dengan demikian, tergantung pada Hukum
yang Berlaku di yurisdiksi Anda, kami dapat memproses Informasi Pribadi Anda berdasarkan
berbagai dasar hukum sebagaimana yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku dan sebagaimana
yang diuraikan di atas, atau kami dapat mengandalkan persetujuan, jika diizinkan oleh Hukum yang
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Berlaku. Jika pengumpulan atau pemrosesan didasarkan pada persetujuan Anda, Anda dapat
menarik persetujuan Anda kapan saja sepanjang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku.
Rekrutmen di Masa Mendatang
Dengan persetujuan Anda, Informasi Pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda dapat ditambahkan
ke database kandidat internasional Stanley Black & Decker dan dapat disimpan dan digunakan untuk
mempertimbangkan Anda untuk peluang lain di Stanley Black & Decker dan afiliasinya di luar peluang
yang Anda lamar. Jika Anda tidak ingin kami melakukannya, harap hubungi kami di alamat di bagian
“Hubungi Kami” di bawah ini.
Memberikan Informasi Pribadi kepada kami selama proses lamaran dan perekrutan bersifat sukarela.
Namun demikian, jika Anda tidak memberikan informasi yang memadai, Stanley Black & Decker
mungkin tidak dapat mempertimbangkan lamaran kerja Anda.
3. Informasi yang Kami Bagikan kepada Pihak Ketiga
Stanley Black & Decker adalah perusahaan global yang beroperasi di lebih dari 60 negara dan dapat
membagikan Informasi Pribadi kepada afiliasi yang terlibat dalam mengevaluasi kandidat untuk posisi
tertentu di seluruh dunia. Stanley Black & Decker, Inc. akan tetap bertanggung jawab atas Informasi
Pribadi yang dibagikan kepada afiliasi. Anda dapat melihat daftar dan lokasi afiliasi kami di sini.
Dalam kasus seperti itu, kami membatasi akses ke Informasi Pribadi hanya untuk personel dengan
kebutuhan bisnis untuk mengetahui informasi tersebut untuk tujuan yang dijelaskan dalam
Pemberitahuan ini, termasuk personel di departemen perekrutan, sumber daya manusia, dan
teknologi informasi, serta departemen yang bertanggung jawab atas posisi yang Anda lamar.
Selain membagikan informasi kepada afiliasi kami, kami juga dapat membagikan Informasi Pribadi
Anda sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:
Informasi yang Dibagikan untuk Memberikan Layanan kami
Kami dapat membagikan Informasi Pribadi Anda sepanjang yang diperlukan untuk menyediakan
Materi Lamaran. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, memperbarui, mengamankan, dan
memecahkan masalah, serta memberikan dukungan.
Informasi yang Dibagikan kepada Penyedia Layanan Kami
Kami dapat melibatkan penyedia layanan pihak ketiga untuk bekerja dengan kami untuk mengelola
dan mendukung bisnis kami. Penyedia layanan pihak ketiga tersebut memiliki akses ke Informasi
Pribadi Anda hanya untuk tujuan melaksanakan layanan atas nama kami. Contohnya termasuk
hosting server web kami, menganalisis data, memberikan bantuan pemasaran, memproses
pembayaran kartu kredit, dan menyediakan layanan pelanggan. Perusahaan dan individu tersebut
mungkin berlokasi di negara yang undang-undang perlindungan datanya berbeda dengan negara
Anda, dan mereka akan memiliki akses ke Informasi Pribadi Anda sebagaimana yang diperlukan
untuk melaksanakan fungsi mereka, tetapi mereka tidak boleh membagikan Informasi Pribadi tersebut
kepada pihak ketiga lain atau menggunakan data tersebut untuk tujuan lain.
Informasi yang Diungkapkan Sehubungan dengan Transaksi Bisnis
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi kepada pihak ketiga dalam hal reorganisasi, merger,
penjualan, usaha patungan, pengalihan, transfer, atau pemindahtanganan lain atas semua atau salah
satu bisnis, aset, atau saham kami, termasuk sehubungan dengan proses kebangkrutan atau proses
serupa.
Informasi yang Dibagikan kepada pihak ketiga untuk memasarkan produk atau layanan mereka
Jika Anda tidak menolak pengungkapan tersebut, kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda
kepada pihak ketiga untuk memasarkan produk atau layanan mereka kepada Anda.
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Informasi yang Diungkapkan untuk Perlindungan Kami dan Perlindungan Orang Lain
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda jika diwajibkan secara hukum untuk
melakukannya, sesuai dengan permintaan dari entitas pemerintah, atau jika kami meyakini dengan
iktikad baik – setelah mempertimbangkan kepentingan privasi Anda dan faktor lainnya – bahwa
tindakan tersebut diperlukan untuk:
1) Memenuhi persyaratan hukum atau mematuhi proses hukum (termasuk panggilan
pengadilan);
2) Menegakkan atau menerapkan ketentuan penggunaan kami dan perjanjian lainnya;
3) Melindungi hak properti, hak, dan keselamatan kami atau properti, hak, dan keselamatan
pihak ketiga, perusahaan afiliasi kami, atau masyarakat umum; atau
4) Menghentikan aktivitas yang kami anggap ilegal, tidak etis, atau dapat ditindaklanjuti secara
hukum.
Informasi yang Diungkapkan Secara Agregat atau Anonim
Kami juga membagikan informasi agregat atau anonim tentang pelamar kepada mitra kami dan pihak
ketiga lainnya. Namun demikian, informasi tersebut tidak dianggap sebagai Informasi Pribadi karena
dianonimkan dan diagregatkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat disangkutpautkan kembali
secara wajar ke individu tersebut.
Informasi yang Diungkapkan kepada Pihak Lain sesuai dengan Preferensi Anda
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi tersebut kepada pihak ketiga jika Anda menyetujui
pengungkapan tersebut.
4. Transfer Informasi
Mengungkapkan Informasi Pribadi Anda dapat mencakup mentransfer Informasi Pribadi ke negara
lain di luar yurisdiksi Anda, termasuk Amerika Serikat atau negara lain tempat kami atau penyedia
layanan kami beroperasi. Beberapa negara mewajibkan organisasi untuk memberikan perlindungan
khusus saat informasi dibagikan lintas negara. SBD mematuhi kewajiban tersebut dan telah
menerapkan mekanisme antarperusahaan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Terkait dengan
transfer dari EEA ke negara lain, kami telah menerapkan langkah yang memadai, seperti klausul
kontraktual standar yang diadopsi oleh Komisi Eropa, untuk melindungi informasi Anda. Karyawan di
EEA
dapat
memperoleh
salinan
tindakan
tersebut
dengan
menghubungi
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
Selain itu, jika Anda berada di negara di luar EEA, SBD juga dapat mentransfer data Anda ke negara
dengan undang-undang perlindungan data yang tidak memiliki tingkat keamanan dan standar yang
sama dengan peraturan lokal Anda. Dalam kasus tersebut, SBD akan melakukan transfer sesuai
dengan persyaratan Hukum Yang Berlaku untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan
keabsahan pemrosesan data.
5. Retensi Data
Kami hanya akan menyimpan Informasi Pribadi selama periode yang diperlukan untuk memenuhi
tujuan yang diuraikan dalam Pemberitahuan ini kecuali jika periode retensi yang lebih lama diwajibkan
atau diizinkan oleh hukum, untuk memenuhi persyaratan hukum, atau sebagaimana yang diperlukan
untuk melindungi diri kami sendiri dari klaim hukum. Kriteria yang digunakan untuk menentukan
periode retensi adalah: (i) durasi proses lamaran; (ii) durasi hubungan berkelanjutan kami dengan
Anda; (iii) kewajiban hukum yang harus kami patuhi; (iv) daluwarsa penuntutan, litigasi, atau
investigasi regulatif yang berlaku.
Kami dapat menghapus Informasi Pribadi untuk akun tidak aktif dari basis data kami, dengan tunduk
pada kewajiban hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Stanley Black & Decker dapat
menghapus Informasi Pribadi tentang Anda (termasuk CV/resume Anda) dari database kami kapan
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saja dan tanpa memberikan alasan apa pun. Oleh karena itu, harap simpan salinan Informasi Pribadi
Anda yang diberikan kepada kami.
6. Pengumpulan Informasi Pasif: Kuki dan Teknologi Serupa
Kami dan penyedia layanan kami menggunakan "kuki" dan teknologi serupa di Situs Karier. Harap
lihat Kebijakan Kuki & Teknologi Serupa kami untuk informasi selengkapnya.
7. Pilihan dan Akses
Tergantung pada negara tempat tinggal Anda, Anda mungkin memiliki pilihan dan hak tertentu
berdasarkan Hukum yang Berlaku. Ini mungkin termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki,
memperbarui, menahan, membatasi, atau menghapus Informasi Pribadi, atau menolak pemrosesan
Informasi Pribadi. Jika Anda mendaftar di Situs Karier, Anda dapat mengakses, meninjau, dan
mengubah Informasi Pribadi Anda yang disimpan di dalamnya dengan masuk ke Situs Karier dan
memperbarui informasi akun Anda. Untuk mengubah Informasi Pribadi yang telah Anda kirimkan
sebagai pertimbangan untuk posisi tertentu, harap perbarui profil Anda dan kirimkan kembali lamaran
Anda untuk posisi tersebut.
Jika Anda ingin menggunakan salah satu hak Anda atau jika Anda ingin meminta untuk menerima
salinan elektronik Informasi Pribadi Anda untuk tujuan mengirimkannya kepada perusahaan lain
(sepanjang hak atas portabilitas data ini diberikan kepada Anda oleh Hukum yang Berlaku), Anda
dapat
menghubungi
kami
melalui:
Formulir
Web
Privasi
(onetrust.com)
atau
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. Kami akan menanggapi permintaan Anda sesuai dengan
Hukum yang Berlaku. Kami mungkin perlu meminta Informasi Pribadi tambahan dari Anda agar dapat
memverifikasi identitas Anda dan melindungi dari permintaan yang bersifat menipu.
Jika kami mengandalkan persetujuan Anda untuk memproses Informasi Pribadi Anda, Anda berhak
untuk menarik persetujuan Anda kapan saja. Anda dapat meminta kami berhenti menggunakan
Informasi Pribadi Anda untuk tujuan perekrutan kapan saja.
Harap diperhatikan bahwa Informasi Pribadi tertentu dapat dikecualikan dari permintaan tersebut
sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku atau peraturan perundang-undangan
lain.
Berdasarkan hukum California, pelamar yang merupakan penduduk California memiliki hak khusus
terkait Informasi Pribadi mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Informasi Tambahan untuk
Penduduk California di bawah ini.
Hak Anda – Penduduk EEA, Inggris, Swiss
Jika Anda berada di yurisdiksi EEA, Anda mungkin memiliki hak perlindungan data berikut ini:
●

Hak untuk Mengakses, Memperbarui, atau Menghapus Informasi yang Kami Miliki Tentang
Anda. Jika memungkinkan, Anda dapat mengakses, memperbarui, atau meminta
penghapusan Informasi Pribadi Anda secara langsung di bagian pengaturan akun Anda. Jika
Anda tidak dapat melakukan tindakan tersebut sendiri, silakan hubungi kami untuk membantu
Anda.

●

Hak Pembetulan. Anda berhak untuk membetulkan Informasi Pribadi Anda jika informasi
tersebut tidak akurat atau tidak lengkap.

●

Hak untuk Menolak. Anda memiliki hak untuk menolak pemrosesan Informasi Pribadi Anda
oleh kami.

●

Hak Pembatasan. Anda berhak meminta kami membatasi pemrosesan Informasi Pribadi
Anda dalam keadaan tertentu.
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●

Hak atas Portabilitas Data. Anda berhak untuk diberi salinan Informasi Pribadi yang kami
miliki tentang Anda dalam format yang terstruktur, dapat dibaca mesin, dan umum digunakan.

●

Hak untuk Menarik Persetujuan. Anda juga berhak untuk menarik persetujuan Anda kapan
saja jika kami telah mengandalkan persetujuan Anda untuk memproses Informasi Pribadi
Anda.

●

Hak untuk Mengajukan Keluhan kepada Otoritas Perlindungan Data. Anda berhak untuk
mengajukan keluhan kepada Otoritas Perlindungan Data tentang pengumpulan dan
penggunaan Informasi Pribadi Anda oleh kami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi
otoritas perlindungan data lokal Anda di EEA.

8. Informasi Kontak dan Keluhan Otoritas Pengawas
Jika Anda ingin mengajukan keluhan tentang cara Stanley Black & Decker memproses informasi
pribadi Anda, Anda dapat menghubungi kami dengan menggunakan Formulir Web Privasi
(onetrust.com) atau PrivacyPolicyManager@sbdinc.com, atau, dengan menghubungi petugas
perlindungan data Stanley Black & Decker yang bertanggung jawab atas negara atau wilayah Anda,
jika berlaku, di sini. Anda dapat menyampaikan kekhawatiran atau mengajukan keluhan kepada
otoritas pengawas atau badan pengatur lainnya untuk negara atau wilayah Anda jika Anda yakin
bahwa kami telah melanggar hak apa pun terkait Informasi Pribadi Anda. Daftar Otoritas Pengawas
EEA tersedia di sini.
9. Keamanan
Kami menggunakan tindakan organisasi, teknis, dan administratif yang wajar yang dimaksudkan
untuk melindungi Informasi Pribadi dalam organisasi kami. Sayangnya, tidak ada sistem transmisi
atau penyimpanan data yang dapat dijamin 100% aman. Jika Anda memiliki alasan untuk meyakini
bahwa interaksi Anda dengan kami tidak lagi aman, harap segera beri tahu kami sesuai dengan
bagian "Hubungi Kami" di bawah ini.
Stanley Black & Decker dengan ini menyanggah, sepanjang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku,
setiap pertanggungjawaban untuk pihaknya sendiri dan afiliasi dan kontraktornya atas Informasi
Pribadi yang dikumpulkan oleh SBD sehubungan dengan lamaran Anda yang hilang, disalahgunakan,
diakses secara ilegal, diungkapkan, diubah, atau dimusnahkan atau tidak dikirimkan secara tepat
waktu ke Situs Karier kami.
10. Pemrosesan Otomatis
Kami dapat menggunakan alat otomatis untuk membantu kami dalam memproses dan mengevaluasi
lamaran kerja. Alat tersebut memanfaatkan algoritme kompleks dan teknologi pembelajaran mesin
untuk membantu operasi berikut ini.
•

Persyaratan minimum. Kami menggunakan alat otomatis untuk menentukan apakah,
berdasarkan informasi yang Anda berikan kepada kami, Anda memenuhi persyaratan
minimum untuk suatu posisi. Misalnya, jika pekerjaan memerlukan pengalaman tiga tahun
sebagai pengembang perangkat lunak, alat tersebut akan menganalisis pilihan yang Anda
buat dalam formulir yang Anda kirimkan melalui Situs Karier dan/atau kata-kata dan pola
tekstual yang dikumpulkan sehubungan dengan lamaran Anda untuk menentukan apakah
jenis pengalaman ini ada atau tidak.

•

Peringkat kecocokan pekerjaan. Kami menggunakan alat otomatis untuk menetapkan nilai
persentase ke lamaran Anda yang menilai seberapa kuat kesesuaian antara lamaran Anda
dan persyaratan peran target. Alat kami mungkin mengandalkan beberapa faktor dalam
menetapkan persentase ini, yang mungkin berbeda untuk setiap pekerjaan. Misalnya, untuk
pekerjaan tertentu, pengalaman praktis tertentu mungkin lebih relevan daripada sertifikasi,
sedangkan untuk pekerjaan lain mungkin sebaliknya. Berdasarkan analisis, alat otomatis
kami dapat memberikan kepada karyawan Stanley Black & Decker gambaran umum tentang
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kandidat yang berpotensi memenuhi syarat untuk posisi yang relevan. Karyawan Stanley
Black & Decker kemudian akan menilai rekomendasi tersebut dan, berdasarkan proses
standar kami, menghubungi dan mewawancarai kandidat.
11. Hukum yang Berlaku untuk Lamaran Kerja
Materi Lamaran memungkinkan Anda melamar pekerjaan di seluruh dunia, sebagai manfaat dari
fungsi rekrutmen global terpusat Stanley Black & Decker. Situs Karier ini dioperasikan dari Amerika
Serikat. Oleh karena itu, Informasi Pribadi yang Anda kirimkan ke Situs Karier akan dikumpulkan di
Amerika Serikat dan akan tunduk pada hukum AS. Jika kami membagikan Informasi Pribadi Anda
kepada afiliasi yang berlokasi di negara lain dalam kapasitasnya sebagai calon pemberi kerja, afiliasi
tersebut akan menangani Informasi Pribadi Anda sesuai dengan Pemberitahuan ini. Keputusan
perekrutan atau keputusan terkait ketenagakerjaan lainnya akan dibuat oleh afiliasi yang merekrut
sesuai dengan hukum negara tempat pekerjaan tersebut.
12. Tentang Anak-Anak
Situs Karier ditujukan untuk individu yang berusia minimal 18 tahun dan tidak ditujukan untuk anakanak di bawah usia 18 tahun. Dengan demikian, kami tidak secara sadar mengumpulkan Informasi
Pribadi dari individu di bawah usia 18 tahun. Jika kami mengetahui bahwa kami secara tidak sengaja
telah mengumpulkan Informasi Pribadi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, kami akan
mengambil langkah-langkah untuk menghapus informasi tersebut dari berkas kami sesegera
mungkin.
13. Perubahan atas Pemberitahuan
Kami dapat mengubah Pemberitahuan ini dari waktu ke waktu. Ketika kami melakukannya, kami akan
memperbarui tanggal “Terakhir Diperbarui” di atas untuk menunjukkan kapan perubahan tersebut
akan mulai berlaku. Informasi yang dikumpulkan melalui Materi Lamaran dicakup oleh Pemberitahuan
yang berlaku pada saat informasi tersebut dikumpulkan.
14. Hubungi Kami
Jika Anda memiliki pertanyaan, permintaan, atau keluhan, jangan ragu untuk menghubungi kami
dengan mengisi formulir kami di Formulir Web Privasi (onetrust.com) atau melalui email di
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
Untuk kandidat di EEA, entitas SBD tempat Anda melamar pekerjaan adalah pengendali data
Informasi Pribadi Anda, dan pertanyaan, permintaan, atau keluhan dapat ditujukan ke email di atas.
Karena komunikasi email tidak selalu aman, harap jangan mencantumkan informasi sensitif dalam
email Anda kepada kami.
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Informasi Tambahan untuk Penduduk California
Pemberitahuan Privasi ini menjelaskan Informasi Pribadi yang kami kumpulkan atau proses tentang
penduduk California sehubungan dengan Materi Lamaran dan penggunaan Situs Karier kami, cara
kami menggunakan, membagikan, dan melindungi Informasi Pribadi tersebut, dan apa hak-hak Anda
terkait dengan Informasi Pribadi Anda yang kami kumpulkan atau proses.
Informasi Pribadi yang Kami Kumpulkan dan Bagikan, dan Untuk Tujuan Apa
Dalam 12 bulan terakhir, kami telah mengumpulkan dan/atau membagikan Informasi Pribadi
pengunjung berikut ini ketika mereka berinteraksi dengan Situs Karier kami, sebagaimana yang
dijelaskan secara terperinci di atas di bagian berikut ini:
•

Informasi yang Dikumpulkan atau Diterima dari Anda;

•

Informasi yang Dikumpulkan Menggunakan Kuki dan Teknologi Web lainnya; dan

•

Informasi yang Dikumpulkan Dari Sumber Lain.

Dalam 12 bulan terakhir, kami telah membagikan informasi di atas kepada kategori pihak ketiga yang
dibahas di atas di bagian berjudul:
•

Informasi yang Dibagikan untuk Memberikan Layanan kami;

•

Informasi yang Dibagikan kepada Penyedia Layanan Kami;

•

Informasi yang Diungkapkan Sehubungan dengan Transaksi Bisnis;

•

Informasi yang Dibagikan kepada Pihak Ketiga untuk Memasarkan Produk atau Layanan
mereka; dan

•

Informasi yang Diungkapkan untuk Perlindungan Kami dan Perlindungan Orang Lain;

Kami menggunakan Informasi Pribadi Anda untuk berbagai tujuan yang tercantum dalam bagian di
atas berjudul “Penggunaan Informasi”
Shine the Light: Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata California Pasal 1798.83, setiap
tahun, Anda dapat meminta informasi tentang pengungkapan Informasi Pribadi Anda kepada pihak
ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka. Kami tidak membagikan Informasi Pribadi kepada
pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka.
Informasi Pribadi Sensitif yang Kami Kumpulkan dan Bagikan, dan Untuk Tujuan Apa
Dalam 12 bulan terakhir, kami telah mengumpulkan dan/atau membagikan Informasi Pribadi Sensitif
berikut ini (sebagaimana yang didefinisikan oleh CPRA) dari kandidat saat mereka memberikan
Materi Lamaran,
•

Ras;

•

Agama;

•

Etnis;

•

Kebangsaan atau asal kebangsaan;

•

Kehidupan atau praktik seks atau orientasi seksual;

•

Informasi medis atau kesehatan (termasuk status disabilitas);

•

Informasi genetik atau biometrik;
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•

Templat biometrik;

•

Keyakinan politik atau filosofis;

•

Keanggotaan di partai politik atau serikat dagang;

•

Data keuangan dan rekening bank; dan

•

Informasi penentuan posisi yang bersifat persis.

Kami dapat menggunakan Informasi Pribadi Sensitif ini untuk tujuan melaksanakan layanan untuk
bisnis kami, menyediakan layanan sebagaimana yang diminta oleh Anda, dan memastikan keamanan
dan integritas bisnis kami, infrastruktur, dan individu yang berinteraksi dengan kami. Ini termasuk,
tetapi tidak terbatas pada, menerima dan memproses lamaran kerja Anda, mengevaluasi kesesuaian
Anda untuk posisi yang Anda lamar, melakukan pemeriksaan latar belakang, menganalisis dan
memantau keragaman, memberi Anda tawaran (dengan tunduk pada kebijaksanaan kami),
memenuhi fungsi administratif, mematuhi hukum, proses hukum, atau permintaan dari otoritas
pemerintah atau pengatur, dan melaksanakan atau melakukan pembelaan terhadap klaim hukum.
Hak Anda sebagai Penduduk California
Berdasarkan hukum California, kandidat yang merupakan penduduk California memiliki hak khusus
terkait Informasi Pribadi mereka. Hak-hak tersebut tunduk pada pengecualian tertentu yang dijelaskan
di bawah ini. Jika diperlukan, kami akan menanggapi sebagian besar permintaan dalam waktu 45 hari
kecuali jika diperlukan untuk memperpanjang waktu tanggapan.
Hak untuk Memperbaiki Informasi yang Tidak Akurat
Anda berhak untuk meminta kami memperbaiki informasi pribadi yang tidak akurat tentang Anda,
dengan mempertimbangkan sifat informasi pribadi dan tujuan pemrosesan informasi pribadi. Setelah
menerima permintaan tersebut, kami akan melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk
memperbaiki informasi pribadi yang tidak akurat.
Hak atas Pengungkapan Informasi
Anda berhak untuk meminta kami mengungkapkan bagian tertentu dari informasi pribadi yang telah
kami kumpulkan tentang Anda, seperti:
•

Kategori Informasi Pribadi yang telah dikumpulkan oleh SBD tentang Anda
dalam 12 bulan terakhir.

•

Kategori sumber untuk Informasi Pribadi yang telah dikumpulkan oleh SBD
tentang Anda dalam 12 bulan terakhir.

•

Tujuan bisnis atau komersial SBD untuk mengumpulkan Informasi Pribadi
tersebut.

•

Kategori pihak ketiga yang kepadanya SBD membagikan Informasi Pribadi
tersebut.

•

Bagian spesifik dari Informasi Pribadi yang dikumpulkan oleh SBD tentang
Anda.

•

Jika SBD mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga untuk
tujuan bisnis, daftar jenis Informasi Pribadi yang diterima oleh masing-masing
kategori penerima.

Hak untuk Membatasi Penggunaan Informasi Pribadi Sensitif Anda oleh Kami
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Anda dapat sewaktu-waktu mengarahkan kami untuk membatasi penggunaan Informasi Pribadi
Sensitif Anda hingga tingkat yang diperlukan untuk melaksanakan layanan (yaitu memproses lamaran
Anda). Jika Anda membuat permintaan seperti itu, kami tidak akan memproses, membagikan, atau
menggunakan Informasi Pribadi Sensitif Anda tanpa persetujuan Anda.
Hak untuk Menolak Penjualan atau Berbagi Informasi Pribadi
Anda berhak untuk menolak penjualan atau pembagian Informasi Pribadi Anda untuk tujuan
periklanan lintas kontekstual.
Kami tidak menjual atau membagikan Informasi Pribadi Anda dan oleh karena itu tidak menyediakan
mekanisme apa pun bagi Anda untuk menggunakan hak untuk menolak.
Hak atas Non-Diskriminasi
Anda berhak untuk tidak didiskriminasi karena menggunakan hak privasi California Anda yang
dijelaskan di atas.
Hak untuk Menghapus Informasi Pribadi
Anda berhak untuk meminta kami menghapus Informasi Pribadi Anda yang dikumpulkan dari Anda
dan disimpan, dengan tunduk pada pengecualian tertentu. Setelah menerima permintaan yang telah
diverifikasi untuk menghapus Informasi Pribadi Anda, kami akan melakukannya kecuali jika diizinkan
lain oleh hukum.
Cara Menggunakan Hak-Hak Ini
Anda dapat mengirimkan permintaan konsumen yang dapat diverifikasi kepada kami untuk
pengungkapan atau penghapusan Informasi Pribadi dengan mengeklik di sini: Formulir Web Privasi
(onetrust.com).
Atau, Anda dapat menelepon kami di +1 (888) 997-6648 atau menghubungi kami melalui metode
yang disediakan di Bagian berjudul “Hubungi Kami” di atas.
Untuk melindungi privasi Anda dan keamanan informasi Anda, kami memverifikasi permintaan
konsumen. Informasi tambahan yang Anda berikan hanya akan digunakan untuk memverifikasi
identitas Anda dan bukan untuk tujuan lain.
Anda dapat menunjuk agen berwenang untuk membuat permintaan atas nama Anda. Anda harus
memberikan izin tertulis kepada agen berwenang untuk mengirimkan permintaan atas nama Anda,
dan kami mungkin mengharuskan Anda untuk memverifikasi identitas Anda secara langsung dengan
kami. Atau, agen berwenang yang telah diberi surat kuasa berdasarkan Probate Code pasal 40004465 dapat mengirimkan permintaan atas nama Anda.
Agen Berwenang
Jika Anda ingin membuat permintaan sebagai agen berwenang atas nama penduduk California, Anda
dapat menggunakan metode pengiriman yang disebutkan di atas. Sebagai bagian dari proses
verifikasi kami, kami dapat meminta Anda memberikan, sebagaimana yang berlaku, bukti tentang
status Anda sebagai agen berwenang. Selain itu, kami dapat meminta individu yang atas namanya
Anda membuat permintaan untuk memverifikasi identitas mereka sendiri atau izin Anda untuk
mengirimkan permintaan.
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