Pemberitahuan Privasi Bakat dan Kru
Pendahuluan
Privasi dan perlindungan data pribadi Anda sangat penting bagi Netflix. Kami ingin Anda
memahami cara dan alasan kami memproses data pribadi Anda. (Data pribadi juga terkadang
disebut “informasi pribadi”). Kami menyusun pemberitahuan privasi ini untuk membantu
Anda memahami cara Netflix mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda selama
dan setelah Anda berkolaborasi dengan kami.
Pemrosesan data pribadi Anda oleh kami akan selalu berjalan sesuai dengan hukum
perlindungan data yang berlaku.
Pemberitahuan privasi ini berlaku untuk semua bakat dan kru. Sebaiknya Anda mempelajari
lebih lanjut pemberitahuan privasi ini dan menghubungi kami di netflixdpo@netflix.com jika
memiliki pertanyaan apa pun.

Pemberitahuan ini berlaku untuk semua bakat dan kru, baik selama Anda berkolaborasi dengan kami
maupun sesudahnya. Pemberitahuan ini bukan merupakan bagian dari kontrak apa pun untuk
menyediakan layanan. Kami dapat memperbarui pemberitahuan ini kapan pun dan akan memberi
tahu Anda tentang setiap perubahan materi yang dilakukan.
Penting bagi Anda untuk membaca pemberitahuan ini, bersama dengan dokumen privasi lainnya
yang dapat kami berikan pada kesempatan tertentu saat kami mengumpulkan atau memproses data
pribadi Anda, sehingga Anda mengetahui cara dan alasan kami menggunakan informasi tersebut.
Cara kami akan memproses data pribadi Anda
Netflix hanya akan menggunakan data pribadi Anda bila diizinkan untuk melakukannya sesuai
dengan hukum perlindungan data yang berlaku. Kami terutama akan memproses data pribadi Anda
yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan komersialisasi produksi tempat Anda terlibat.
Berikut adalah tujuan kami memproses data pribadi Anda:
●

Manajemen dan administrasi personel: termasuk mengelola personel dan aktivitas kerja
secara umum, yang mencakup evaluasi, manajemen proyek; pengaturan perjalanan bisnis;
kompilasi jejak audit dan alat pelaporan lainnya; penyimpanan data terkait aktivitas bisnis;
penganggaran, laporan dan manajemen keuangan; komunikasi; dan pemantauan aktivitas
(termasuk pemantauan telepon, email, Internet, dan sumber daya Netflix lainnya); dan
pelaksanaan investigasi internal.

●

Manajemen manfaat dan penggajian: termasuk administrasi pembayaran; pengelolaan dan
pembayaran gaji serta peninjauan gaji, upah, dan hadiah lainnya seperti opsi saham,
pemberian saham, dan bonus, perawatan kesehatan, pensiun dan rencana tabungan; dan
pemberlakuan manfaat kontrak dan pinjaman lainnya.

●

Perencanaan dan alokasi kerja: termasuk pelaksanaan analisis tenaga kerja dan
perencanaan; serta pengalokasian sumber daya manusia dan aset Netflix.

●

Manajemen sumber daya manusia: termasuk pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan,
cuti, promosi, transfer; dan pengelolaan bimbingan, masalah tata tertib dan pemutusan
hubungan kerja; pengoperasian dan pengelolaan TI dan sistem komunikasi; dan pengelolaan
merger, akuisisi, dan reorganisasi atau pelepasan.

Agustus 2018

1

●

Komunikasi (termasuk dalam kondisi darurat): termasuk pemberian fasilitas komunikasi
dengan bakat dan kru; penyediaan referensi; jaminan kelangsungan bisnis; perlindungan
kesehatan dan keselamatan bakat dan kru dan lainnya; pengamanan infrastruktur TI,
perlengkapan kantor, dan properti lainnya; dan pemberian fasilitas komunikasi dalam kondisi
darurat.

●

Kepatuhan: termasuk kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan lain yang berlaku, seperti
potongan asuransi nasional dan pajak pendapatan; kewajiban pencatatan dan pelaporan;
pelaksanaan audit; kepatuhan terhadap penegakan hukum dan permintaan serupa sesuai
dengan hukum yang berlaku; perolehan hak dan upaya hukum; pembelaan litigasi dan
pengelolaan keluhan atau klaim internal apa pun; dan kepatuhan terhadap kebijakan dan
prosedur internal.

Kami juga dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi "khusus" atau "sensitif", yang berarti
data pribadi yang terkait dengan keanggotaan serikat pekerja, kesehatan, hukuman dan riwayat
pidana, etnis, agama, orientasi seksual, atau persuasi politik Anda. Jika data pribadi tersebut
diperlukan, kami hanya akan memprosesnya sebagai berikut:
●

jika Anda memberikan persetujuan eksplisit kepada kami;

●

jika diperlukan untuk melaksanakan kewajiban kami dan menggunakan hak kami di bidang
ketenagakerjaan, jaminan sosial atau hukum perlindungan sosial, atau perjanjian bersama;

●

jika diperlukan untuk penilaian kapasitas kerja;

●

jika diperlukan untuk alasan kepentingan publik yang substansial;

●

jika diwajibkan berdasarkan kewajiban hukum tertentu; atau

●

jika Anda secara jelas membuat informasi ini tersedia bagi kami.

Mengungkapkan data pribadi Anda
Kami dapat mengungkapkan data pribadi Anda kepada afiliasi kami, perusahaan grup, dan pihak
ketiga tertentu untuk memproses data pribadi Anda atas nama kami. Dalam setiap kasus, kami akan
memastikan bahwa semua pihak tersebut hanya memproses data pribadi Anda sesuai dengan
Pemberitahuan Privasi ini.
Kami juga dapat mengungkapkan data pribadi Anda dalam kondisi berikut:
●

jika kami percaya bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan untuk melindungi hak, properti,
keamanan, atau keselamatan kami, produksi kami, bakat dan kru kami yang lain, atau
masyarakat;

●

untuk memberlakukan kontrak atau kebijakan apa pun yang kami sepakati dengan Anda;

●

untuk menyelidiki dan membela diri kami sendiri atau orang lain terhadap klaim atau tuduhan
pihak ketiga mana pun; dan

●

dalam kaitannya dengan transaksi bisnis, seperti merger, perubahan kontrol, atau penjualan
aset.

Bila dalam proses berbagi informasi, kami mentransfer data pribadi ke negara di luar Wilayah
Ekonomi Eropa dan kawasan lain dengan hukum perlindungan data lengkap, kami akan memastikan
bahwa informasi tersebut ditransfer sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini dan sebagaimana
diizinkan oleh hukum yang berlaku tentang perlindungan data.
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Penyimpanan data
Netflix hanya akan menyimpan data pribadi Anda selama jangka waktu yang diperlukan untuk
memenuhi tujuan pengumpulannya, termasuk tujuan memenuhi persyaratan hukum, akuntansi, atau
pelaporan mana pun. Untuk menentukan jangka waktu penyimpanan data pribadi yang sesuai, kami
mempertimbangkan jumlah, karakteristik, dan sensitivitas data pribadi, potensi risiko bahaya dari
penggunaan tidak sah atau pengungkapan data pribadi Anda, tujuan kami memproses data pribadi
Anda dan apakah kami dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, dan persyaratan hukum
yang berlaku.
Perlu diketahui bahwa kami akan selalu menyimpan data semua pihak yang terlibat dalam produksi
untuk catatan kami.

Kewajiban Anda untuk memberitahukan perubahan apa pun kepada kami
Netflix wajib memastikan bahwa data pribadi Anda yang disimpannya selalu akurat dan terbaru.
Karena itu, kami meminta agar Anda segera memberi tahu kami jika data pribadi Anda berubah
selama Anda berkolaborasi dengan kami.

Informasi dan hak Anda
Anda dapat meminta akses ke data pribadi Anda, atau memperbaiki maupun memperbarui data
pribadi yang tidak akurat atau kedaluwarsa yang kami simpan tentang Anda. Untuk mengajukan
permintaan, atau jika Anda memiliki pertanyaan lain tentang praktik privasi kami, silakan hubungi
Petugas Perlindungan Data/Kantor Privasi kami. Saat menghubungi Petugas Perlindungan
Data/Kantor Privasi kami, pastikan untuk memberitahukan produksi yang berafiliasi dengan Anda:
netflixdpo@netflix.com. Kami merespons semua permintaan yang kami terima dari setiap individu
yang ingin menggunakan hak perlindungan data mereka sesuai dengan hukum perlindungan data
yang berlaku. Kami dapat menolak permintaan yang tidak wajar atau tidak diwajibkan oleh hukum,
termasuk permintaan yang sangat tidak praktis, dapat memerlukan upaya teknis yang tak seimbang,
atau dapat membuat kami mengalami risiko operasional.
Perlu diketahui bahwa hak-hak di atas tidak bersifat mutlak dan mungkin terdapat kondisi saat kami
tidak mampu memenuhi permintaan Anda (baik sebagian maupun seluruhnya). Jika demikian, kami
akan menjelaskan alasan kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.
Kami mungkin perlu meminta informasi spesifik dari Anda untuk membantu kami mengonfirmasi
identitas Anda dan memastikan hak Anda untuk mengakses informasi tersebut (atau untuk
menggunakan salah satu dari hak lain yang Anda miliki). Ini merupakan langkah keamanan lain yang
tepat untuk memastikan bahwa data pribadi tidak diungkapkan kepada orang lain yang tidak berhak
menerimanya.
Hak untuk membatalkan persetujuan
Dalam kondisi terbatas saat Anda mungkin telah memberikan persetujuan atas pengumpulan,
pemrosesan, dan transfer data pribadi Anda untuk tujuan tertentu, Anda berhak membatalkan
persetujuan untuk pemrosesan khusus tersebut kapan pun. Untuk membatalkan persetujuan, hubungi
Petugas Perlindungan Data/Kantor Privasi kami di netflixdpo@netflix.com. Setelah kami menerima
pemberitahuan bahwa Anda telah membatalkan persetujuan Anda, kami tidak akan lagi memproses
informasi Anda untuk tujuan tersebut atau tujuan yang Anda sepakati di awal, kecuali jika kami
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memiliki dasar hukum lain untuk melakukannya, yang akan kami informasikan kepada Anda saat
merespons Anda. Namun demikian, perlu diketahui bahwa dalam banyak kasus, kami tidak
mengandalkan persetujuan Anda untuk memproses data pribadi Anda.
Hubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan apa pun terkait data pribadi Anda atau pemrosesannya oleh Netflix,
hubungi Petugas Perlindungan Data/Kantor Privasi kami di alamat email di bawah ini. Saat
menghubungi kami, pastikan untuk memberitahukan produksi yang berafiliasi dengan Anda:
Petugas Perlindungan Data Netflix: netflixdpo@netflix.com
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