
Kebijakan Privasi  1

Penyelenggara Retas dari Rumah berkomitmen untuk melindungi dan menghormati 
privasi partisipan. Kebijakan Privasi ini menggambarkan bagaimana kami 
mengumpulkan, menggunakan dan membagi informasi partisipan, termasuk 
menginformasikan kepada partisipan, hak-hak terkait informasi personal yang ada pada 
kami.  
 
Informasi yang disediakan 

Partisipan bisa menyediakan informasi identifikasi pribadi (data pribadi) secara sukarela 
pada saat berpartisipasi di Acara kami. Ini termasuk data terkait yang diberikan pada 
saat registrasi, dokumentasi acara dan selama penyelenggaraan acara melalui platform 
yang digunakan.  

Partisipan yang berusia di bawah 17 tahun, diminta tidak menyediakan informasi pribadi 
melalui platform kami. Silahkan kirimkan surat kesediaan untuk memasukkan data 
pribadi dan diproses oleh wali atau orang tua yang bersangkutan.  

Informasi yang secara otomatis dikumpulkan:  

Kami mungkin mengumpulkan secara otomatis data-data berikut pada saat partisipan 
masuk ke website atau kanal lainnya dari Acara ini: 

● Alamat IP 
● Informasi tentang instrumen yang digunakan pada saat terkoneksi dengan 

website kami 
● Bagaimana ada berinteraksi dengan website kami 
● Data yang diperoleh dari form yang diisi untuk keperluan Acara 

Kami mengolah data pribadi semata-mata hanya untuk kepentingan sebagai berikut: 

- organisasi, manajemen dan fungsi dari kanal-kanal daring kami; 
- Menjalankan kontrak di mana partisipan adalah salah satu pihak yang terkait dan 

untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memasuki kontrak; 
- Merespon pertanyaan yang diajukan via kanal daring; 
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- Untuk mengirimkan pengumuman-pengumuman terkait penyelenggaraan acara, 
sebelum, sesudah dan pasca acara. 

Dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti Acara, maka partisipan dianggap 
memberikan persetujuan untuk kami mengumpulkan dan memproses data pribadi 
sebagaimana didefinisikan di atas. Partisipan bisa mencabut persetujuan untuk 
penggunaan data setiap saat, dengan mengirimkan email kepada kami, namun 
penarikan tersebut tidak dapat berlaku retroaktif.  

#retasdarirumah 

Kami menggunakan google form, whatsapp, wetransfer dan youtube untuk 
menyelenggarakan acara ini. Kebijakan privasi pada platform pihak ketiga mengikuti 
kebijakan masing-masing platform. Kami tidak dapat bertanggung jawab terhadap 
penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.  

Semua informasi pribadi yang disimpan oleh platform tersebut yang dapat kami akses, 
akan dipakai oleh Penyelenggara dan Donatur/Sponsor (jika ada, sebagaimana 
didefinisikan di sini). Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh platform tersebut mungkin 
sekali akan berbeda dengan informasi pribadi yang dikumpulkan oleh Penyelenggara 
yang tercantum di kebijakan privasi ini.  

Perjanjian khusus seperti Perjanjian Kesepakatan untuk partisipan akan menyediakan 
lebih banyak dasar dan aturan untuk mengumpulkan, menyimpan, menggunakan dan 
memproses data pribadi partisipan.  

Penerima Data 

Kami mungkin berbagi data dengan pihak-pihak sebagai berikut: 

Mitra kerja dan Afiliasi. Penyelenggara mungkin berbagi data dengan 
Donatur/Sponsor (jika ada) yang terlibat dalam pembiayaan dan mendukung Acara ini. 
Pihak-pihak ini bisa menerima informasi anda hanya sejauh untuk keperluan 
pemasaran seperti tersebut di atas.  

Data Processors. Kami mungkin mengolah mengorganisasikan dan mentransfer data 
partisipan kepada pihak-pihak yang tertarik untuk mendukung karya yang dihasilkan. 
Seperti misalnya memberikan nama dan kontak email.  

Parties when required by law or as necessary to protect our services. 



Penyimpanan data pribadi 

Kami menyimpan dan memproses data pribadi partisipan di arsip organisasi kami, yang 
hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang.  

 

Masa Penyimpanan 

Data pribadi partisipan akan disimpan selama masih dibutuhkan untuk tujuan-tujuan 
tertentu di mana data-data tersebut masih perlu diproses.  

Keamanan 

Kami mengimplementasikan tata kelola teknis dan organisasi yang sesuai untuk 
memastikan keamanan data yang kami miliki. Harap dicatat, bahwa tidak ada transmisi 
data dan penyimpanan yang dapat dipastikan 100% aman. Karenanya, meskipun kami 
sangat melindungi informasi yang kami miliki, kami tidak dapat menjamin keamanan 
informasi yang dikirimkan oleh partisipan ke kami.  

Perubahan kebijakan 

Kami mungkin merevisi Kebijakan Privasi kami dari waktu ke waktu. Versi terbaru bisa 
ditemukan di sini. Perubahan dilakukan atas diskresi kami. Dengan terus mengakses 
dan menggunakan kanal-kanal daring kami, maka partisipan dinyatakan setuju dengan 
revisi dari Kebijakan Privasi.  

Hal-hal yang terkait penggunaan data akan disesuaikan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

Cookies 

Beberapa kanal daring yang kami gunakan mungkin menggunakan cookies. Di luar 
website kami, aturan mengenai cookies mengikuti aturan tercantum pada situs pihak 
ketiga. Dengan terus menggunakan kanal-kanal tersebut maka partisipan dianggap 
menyetujui penggunaan cookies. Cookies adalah file kecil yang tersimpan di komputer 
anda agar web browser partisipan dapat ‘mengingat’ partisipan dan preferensinya, 
sehingga bisa dipakai untuk memberikan informasi yang relevan, usulan dan untuk 
meningkatkan pengalaman pengguna. Partisipan bisa mengontrol cookies tersebut di 
browser individual, tetapi pada saat partisipan memilih untuk menonaktifkan cookies, itu 
bisa membatasi penggunaan fungsi-fungsi tertentu yang ditawarkan oleh website 
bersangkutan. 

https://bit.ly/Gdriveretasdarirumah

