Deklarasi Situs Web, Pernyataan Pengambilan Informasi Pribadi dan Kebijakan Privasi
Dengan mengakses situs web ini serta halaman yang ada di dalamnya, Anda
memberikan persetujuan pada ketentuan di bawah ini.
Deklarasi Situs Web
Produk dan layanan yang dirujuk pada situs web ini ditawarkan hanya di wilayah yang dalam hal tempat
dan waktu memungkinkan untuk menerima penawaran dari PrimeCredit Limited (”PCL”) gabungan
perusahaan (”Grup”) secara sah. Material pada halaman ini tidak ditujukan pada orang yang berada di
tempat atau tinggal di wilayah yang membatasi distribusi material milik kami. Individu yang mengakses
halaman ini diminta untuk mencari tahu dan mengobservasi pembatasan relevan yang mungkin ada.
Segala informasi, produk atau layanan yang tersedia pada situs web ini dapat ditarik atau diubah
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengikuti keputusan Grup.
Anda bertanggung jawab untuk mencegah, menjaga, dan memastikan tidak ada virus komputer yang
menyusupi sistem Anda serta situs web ini.
Grup tidak menjamin keamanan pesan yang dikirim melalui internet dan tidak akan bertanggung jawab
atas kerugian yang dialami pengguna akibat terjadinya penundaan, kehilangan, pengalihan, perubahan
atau kerusakan pesan yang dikirim atau diterima dari Grup melalui internet sesuai dengan permintaan
pengguna.
Informasi yang terdapat di situs web ini hanya untuk digunakan sebagai referensi. Grup memberikan
upaya terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia akurat, lengkap, dan terbaru. Grup
tidak memberikan jaminan pada akurasi dan kelengkapan informasi dan secara tersurat tidak
bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang terjadi dari atau terkait pada keseluruhan atau sebagian
informasi tersebut.
Untuk memberikan informasi dan layanan online yang lebih baik, kunjungan Anda ke situs ini akan
disimpan untuk keperluan analisa dan sebagian dari informasi ini akan diperoleh dari penggunaan
“cookie”. Cookie adalah informasi dalam ukuran kecil yang dapat disimpan secara otomatis pada
browser web individu dan komputer yang digunakan serta dapat diakses oleh situs ini. Cookie
menjadikan situs ini lebih baik bagi Anda dengan menyimpan informasi mengenai preferensi Anda pada
halaman situs tertentu sehingga membantu kami memahami minat Anda pada situs web kami.
Informasi yang dikumpulkan oleh cookie bersifat ringkasan data riset anonim dan tidak menyimpan
nama maupun alamat, nomor telepon, e-mail, atau informasi kontak personal lain. Pada umumnya,
browser diatur untuk menerima cookie secara default. Jika Anda tidak berkenan untuk dilacak oleh
cookie, Anda dapat mengubah pengaturan terkait di browser Anda. Namun, jika Anda tidak menerima
cookie, Anda tidak dapat menelusuri beberapa fitur pada situs web kami.
PCL dapat menunjuk pihak ketiga untuk memanfaatkan teknologi seperti cookie untuk melacak

penggunaan situs web dengan mengatasnamakan PCL. Informasi yang diperoleh dari teknologi seperti
cookie tersebut digunakan untuk mengetahui pengguna lebih lanjut, termasuk statistik pengguna dan
aktivitasnya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan marketing kami. Informasi yang disimpan melalui
penggunaan teknologi ini akan diringkas dan akan dibagikan ke pihak kami. Tidak ada informasi kontak
personal Anda yang disimpan atau dibagikan oleh pihak ketiga dengan PCL dalam hasil riset ini. Jika
Anda tidak berkenan untuk dilacak oleh teknologi semacam hal tersebut, Anda dapat mengubah
pengaturan terkait di browser Anda. Namun, jika Anda tidak menerima cookie, Anda tidak dapat
menelusuri beberapa fitur pada situs web kami.
Untuk perincian lebih lanjut mengenai mengaktifkan atau menonaktifkan cookie, silakan melihat ke
panduan software browser Anda di layar “Bantuan”.
Pemberitahuan kepada Pelanggan dan individu lain yang terkait dengan Data Personal (Privasi)
(“Undang-Undang”) dan Kode Praktik pada Data Kredit Konsumen
(a) Dari waktu ke waktu, subjek data diharuskan untuk memberikan data terkait hal berikut ini kepada
PCL, seperti:
(i) (1)membuka atau mengoperasikan akun;
(2)menetapkan atau merawat fasilitas; dan/atau
(3)penetapan atau pengoperasian atau penyediaan produk atau layanan yang ditawarkan oleh
atau melalui PCL (yang mencakup fasilitas kredit, kartu kredit, finansial dan/atau asuransi
begitu juga produk dan layanan terkait hal ini);
(secara kolektif, Fasilitas, Produk, dan Layanan), dan/atau
(ii)penerimaan persediaan dan layanan kepada PCL.
(b) Jika data tersebut tidak disampaikan, PCL mungkin tidak dapat menetapkan, menjaga, atau
memberikan Fasilitas, Produk, dan Layanan pada subjek data.
(c) Juga pada kasus ini data yang dikumpulkan oleh PCL dari subjek data dan ditransaksikan dengan
atau melalui PCL dalam kegiatan bisnis PCL, misalnya, saat subjek data menuliskan cek atau
mendepositkan uang atau efek transaksi melalui kartu kredit.
(d) Data yang terkait dengan subjek data dapat digunakan untuk salah satu atau beberapa tujuan
berikut:
(i) pemrosesan permohonan dari subjek data (mencakup menilai mamfaat dan/atau kesesuaian
permohonan subjek data) untuk penetapan Fasilitas, Produk, dan Layanan;
(ii) mengoperasikan, menjaga dan memberikan Fasilitas, Produk, dan Layanan pada subjek data;
(iii) melakukan pemeriksaan kredit pada subjek data (baik dalam hal permohonan Fasilitas, Produk,
dan Layanan atau selama peninjauan rutin atau khusus yang biasanya akan dilakukan satu kali
atau lebih setiap tahun);
(iv) membuat dan menjaga model skor kredit PCL;
(v) membantu institusi finansial lain dalam melakukan pemeriksaan kredit dan menagih utang;
(vi) menjaga riwayat kredit dari subjek data untuk referensi saat ini dan di masa yang akan datang;
(vii) memastikan kelayakan kredit yang sedang berlangsung dari subjek data;
(viii)merancang fasilitas kredit, kartu kredit, finansial dan layanan asuransi dan keuangan atau
produk-produk terkait untuk penggunaan subjek data;

(ix) layanan pemasaran, produk dan subjek lain (silakan melihat ke informasi lebih lanjut pada
paragraf (g) di bawah ini);
(x) menentukan jumlah utang diberikan atau dimiliki subjek data;
(xi) penegakan kewajiban subjek data, termasuk penagihan tidak terbatas dengan jumlah yang
belum terselesaikan dari subjek data dan pihak yang memberikan jaminan terhadap kewajiban
subjek data;
(xii) memenuhi atau mematuhi semua kewajiban, persyaratan, atau perjanjian untuk
mengungkapkan dan menggunakan data yang berlaku untuk PCL atau diharapkan untuk
dipatuhi menurut:
(1) semua undang-undang atau regulasi yang mengikat atau berlaku di dalam atau di luar
Daerah Administratif Khusus Hong Kong, baik yang sudah ada saat ini maupun di masa yang
akan datang;
(2) semua arahan atau panduan yang diberikan atau diterbitkan oleh institusi hukum, regulasi,
pemerintah, pajak, penegak hukum atau otoritas lain, atau badan regulasi mandiri atau
industri atau asosiasi penyedia layanan keuangan di dalam atau di luar Daerah Administratif
Khusus Hong Kong, baik yang sudah ada saat ini maupun di masa yang akan datang;
(3) setiap kontrak atau komitmen lain yang sudah ada atau yang ada di masa yang akan datang
dengan institusi hukum, regulasi, pemerintah, pajak, penegak hukum atau otoritas lain,
atau badan regulasi mandiri atau industri atau asosiasi penyedia layanan keuangan yang
diasumsikan atau dikenakan pada PCL dengan alasan keuangan, komersial, bisnis atau
kepentingan lain atau kegiatan yang berada atau terkait dengan wilayah hukum, regulasi,
pemerintah, pajak, penegakan hukum atau otoritas lain, atau badan regulasi mandiri atau
badan atau asosiasi industri, baik lokal maupun asing;
(xiii)memenuhi atau mematuhi obligasi, persyaratan, kebijakan, prosedur, ketentuan, atau
perjanjian berbagi data dan informasi di dalam PCL dan/atau penggunaan data dan informasi
lain mengikuti program apa pun untuk menaati sanksi atau pencegahan atau deteksi pencucian
uang, pendanaan terorisme atau aktivitas pelanggaran hukum lain;
(xiv) memungkinkan penerima hak aktual atau potensial dari PCL, atau partisipan atau sub-partisipan
dari hak PCL sehubungan dengan subjek data, untuk mengevaluasi transaksi yang dimaksudkan
untuk menjadi subjek penugasan, partisipasi atau sub-partisipasi; dan/atau
(xv) tujuan lain yang terkait dengan tujuan yang tercantum di atas.
(e) Data yang dimiliki oleh PCL terkait dengan subjek data akan tetap dirahasiakan namun PCL
diperkenankan untuk memberikan, memindahtangankan, atau mengungkapkan data atau informasi
tersebut kepada salah satu atau beberapa pihak berikut (baik di luar maupun di dalam Daerah
Administratif Khusus Hong Kong) untuk tujuan yang diatur pada paragraf (d) di atas:
(i) agen, kontraktor, atau penyedia layanan pihak ketiga yang memberikan layanan administratif,
telekomunikasi, komputer, pembayaran atau layanan lain untuk PCL terkait dengan penetapan,
pengoperasian, perawatan, atau penyediaan Fasilitas, Produk, dan Layanan;
(ii) orang lain yang bertugas menjaga kerahasiaan untuk PCL;
(iii) bank tertagih memberikan salinan cek terlunasi (yang mungkin berisi informasi tentang penerima
pembayaran) untuk penagih;
(iv) agensi referensi kredit, dan pada ketentuan semula, untuk agensi penagihan utang;

(v) setiap orang atau entitas yang PCL memiliki kewajiban atau diharuskan melakukan
pengungkapan di bawah persyaratan hukum atau peraturan yang mengikat berlaku pada PCL,
atau pengungkapan untuk tujuan pedoman, panduan, arahan, aturan, kode, surat edaran atau
dokumen lain yang sejenis diberikan atau dikeluarkan oleh institusi hukum, regulasi, pemerintah,
pajak, penegak hukum atau pihak otoritas lainnya, atau badan regulasi mandiri atau badan
industri atau asosiasi penyedia jasa keuangan yang PCL diharapkan untuk mematuhi, atau
mengungkapkan sesuai dengan setiap kontrak atau komitmen lain dari PCL dengan institusi
hukum, regulasi, pemerintah, pajak, penegak hukum atau pihak otoritas lainnya, atau badan
regulasi mandiri atau badan industri atau asosiasi penyedia jasa keuangan lokal maupun asing,
yang semuanya mungkin berada di dalam atau luar Daerah Administratif Khusus Hong Kong, baik
yang sudah ada saat ini maupun di masa yang akan datang;
(vi) setiap institusi keuangan dan perusahaan akuisisi perdagangan yang subjek data telah
memberikan penawaran atau telah melakukan kesepakatan;
(vii) setiap penerima aktual atau yang diajukan PCL atau partisipan atau sub-partisipan atau
pengalihan hak PCL yang terkait dengan subjek data;
(viii)pihak mana pun yang memberikan atau menawarkan jaminan atau perlindungan pihak ketiga
untuk menjamin atau melindungi kewajiban subjek data, dan/atau
(ix) (1)lembaga keuangan, asuransi, perusahaan kartu kredit dan penyedia jasa pihak ketiga terkait;
(2)penyedia program hadiah, kesetiaan, co-branding dan hak istimewa pihak ketiga;
(3)mitra co-branding PCL (nama-nama mitra co-branding tersebut dapat ditemukan dalam
formulir permohonan untuk layanan dan produk yang relevan, sesuai dengan kasus);
(4)organisasi amal atau non-profit; dan
(5)penyedia layanan eksternal (termasuk namun tidak terbatas pada pos, perusahaan
telekomunikasi, telemarketing dan agen penjualan langsung, call center, perusahaan
pengolahan data dan perusahaan teknologi informasi) yang PCL terikat dengan tujuan yang
diatur pada paragraf (d)(ix) di atas.
Informasi tersebut dapat dipindahtangankan ke daerah di luar Daerah Administratif Khusus Hong
Kong.
(f)(i) Berkenaan dengan data terkait dengan hipotek yang diajukan oleh subjek data (dalam kapasitas
apa pun) pada atau setelah tanggal 1 April 2011, data berikut yang terkait dengan subjek data
(termasuk data terbaru dari salah satu data berikut dari waktu ke waktu) dapat disediakan oleh
PCL, atas nama sendiri dan / atau sebagai agen, ke agen referensi kredit:
(1) nama lengkap;
(2) kapasitas sesuai dengan masing-masing hipotek (sebagai peminjam, pengutang dan
penjamin, baik atas nama subjek data saja atau atas nama bersama dengan orang lain);
(3) Nomor Kartu Identitas Hong Kong atau nomor dokumen perjalanan;
(4) tanggal lahir;
(5) alamat surat-menyurat;
(6) nomor akun hipotek yang sesuai dengan masing-masing hipotek;

(7) jenis fasilitas sesuai dengan masing-masing hipotek;
(8) status akun hipotek yang sesuai dengan masing-masing hipotek (misalnya aktif, ditutup,
dihapus (selain yang dikarenakan kebangkrutan) ditulis karena kebangkrutan); dan
(9) jika ada, tanggal penutupan akun hipotek yang sesuai dengan masing-masing hipotek.
(ii) Badan referensi kredit akan menggunakan data di atas yang disediakan oleh PCL untuk keperluan
kompilasi perhitungan jumlah hipotek dari waktu ke waktu yang diadakan oleh subjek data
dengan penyedia kredit di Daerah Administratif Khusus Hong Kong, sebagai peminjam,
pengutang, atau penjamin terkait dan baik atas nama subjek data saja atau atas nama bersama
dengan orang lain, untuk berbagi database kredit konsumen lembaga referensi kredit oleh
penyedia kredit (tunduk pada persyaratan dari Kode Praktik mengenai Data Kredit Konsumen
disetujui dan diterbitkan di bawah Undang-Undang).
(iii)PCL sewaktu-waktu dapat mengakses perhitungan hipotek yang dilakukan oleh agensi referensi
kredit untuk keperluan:
(1) mempertimbangkan permohonan peminjaman hipotek oleh subjek data (dalam kapasitas
apa pun);
(2) meninjau fasilitas kredit (termasuk pinjaman hipotek) yang diberikan atau yang akan
diberikan kepada subjek data (dalam kapasitas apa pun) dengan jangka waktu lebih dari 60
hari sesuai dengan aturan semula dengan maksud untuk menetapkan restrukturisasi utang,
penjadwalan ulang atau perubahan lain dari persyaratan fasilitas kredit tersebut oleh PCL;
(3) meninjau fasilitas kredit (termasuk pinjaman hipotek) yang diberikan atau yang akan
diberikan kepada subjek data (dalam kapasitas apa pun), yang restrukturisasi utang,
penjadwalan ulang atau perubahan lain dari persyaratan fasilitas kredit yang ditetapkan
antara PCL dan subjek data konsekuen gagal melakukan pembayaran fasilitas kredit tersebut
untuk menerapkan perjanjian tersebut, dan / atau
(4) meninjau fasilitas kredit apa pun (termasuk pinjaman hipotek) yang diberikan atau yang
akan diberikan kepada subjek data (dalam kapasitas apa pun), dengan maksud untuk
menetapkan restrukturisasi utang, penjadwalan ulang atau perubahan lain dari persyaratan
fasilitas kredit yang diawali atas permintaan subjek data.
(iv)PCL sewaktu-waktu dapat mengakses perhitungan hipotek yang dilakukan oleh agensi referensi
kredit untuk keperluan (setelah 31 Maret 2013):
(1) mengulas atau memperbarui pinjaman hipotek yang diberikan atau yang akan diberikan
kepada subjek data (dalam kapasitas apa pun); dan/atau
(2) mempertimbangkan permohonan fasilitas kredit (selain pinjaman hipotek) oleh subjek data
(dalam kapasitas apa pun selain utangan) dan/atau meninjau atau memperbarui fasilitas apa
pun (selain pinjaman hipotek) yang diberikan atau yang akan diberikan kepada subjek data
(dalam kapasitas apa pun selain utangan), dalam setiap kasus fasilitas tersebut dalam jumlah
tidak kurang dari tingkat tersebut atau akan ditentukan oleh mekanisme yang ditentukan
atau disetujui oleh Komisaris Privasi Data Pribadi dari waktu ke waktu.
(g) PENGGUNAAN DATA DALAM PEMASARAN LANGSUNG
PCL bermaksud untuk menggunakan data subjek data untuk pemasaran langsung, dan PCL
memerlukan persetujuan subjek data (yang mencakup indikasi tidak berkeberatan) untuk tujuan

tersebut. Dalam kaitannya, harap diperhatikan bahwa:
(i) nama, rincian kontak, produk dan layanan informasi portofolio, pola dan perilaku transaksi, latar
belakang keuangan dan data demografi subjek data yang dimiliki oleh PCL dari waktu ke waktu
dapat digunakan oleh PCL dalam pemasaran langsung;
(ii) kelas layanan, produk, dan subjek berikut ini dapat dipasarkan:
(1) fasilitas kredit, keuangan, asuransi, kartu kredit dan layanan serta produk terkait;
(2) program hadiah, kesetiaan, atau hak istimewa dan layanan serta produk terkait;
(3) layanan dan produk yang ditawarkan mitra co-branding PCL (nama-nama mitra co-branding
tersebut dapat ditemukan dalam formulir permohonan untuk layanan dan produk yang
relevan, sesuai dengan kasus); dan
(4) donasi dan kontribusi amal dan/atau non-profit;
(iii)layanan, produk dan subjek di atas dapat diberikan atau (dalam kondisi kegiatan promosi, donasi
dan/atau kontribusi) diwakilkan oleh PCL dan/atau:
(1) pihak ketiga institusi keuangan, penjamin, dan perusahaan kartu kredit;
(2) pihak ketiga penyedia program hadiah, kesetiaan, co-branding atau hak istimewa;
(3) mitra co-branding PCL (nama-nama mitra co-branding tersebut dapat ditemukan dalam
formulir permohonan untuk layanan dan produk yang relevan, sesuai dengan kasus); dan
(4) organisasi amal atau non-profit;
(iv)Selain memasarkan layanan, produk, dan subjek di atas, PCL juga bermaksud untuk memberikan
data yang dijelaskan pada paragraf (g)(i) di atas untuk semua atau salah satu dari pihak yang
dijelaskan dalam paragraf (g)(iii) di atas untuk digunakan oleh mereka dalam memasarkan
layanan, produk, dan subjek di atas, dan PCL memerlukan persetujuan tertulis dari subjek data
(yang mencakup indikasi tidak berkeberatan) untuk tujuan itu;
(v) PCL mungkin menerima uang atau properti lain karena memberikan data ke pihak lain sesuai
dengan paragraf (g)(iv) di atas dan, saat meminta persetujuan subjek data atau keterangan tidak
berkeberatan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf (g)(iv) di atas, PCL akan memberikan
informasi pada subjek data jika akan menerima uang atau properti lain karena memberikan data
ke orang lain.
Jika subjek data yang tidak berkenan jika PCL menggunakan atau memberikan data mereka
kepada orang lain untuk digunakan dalam pemasaran langsung seperti dijelaskan di atas, subjek
data berhak menolak /opt_out dengan memberi tahu PCL.
(h) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Kode Praktik pada Data Kredit Konsumen yang
disetujui dan diterbitkan bersama Undang-Undang, setiap subjek data berhak:
(i) untuk memeriksa apakah PCL memegang dan untuk memiliki akses ke data milik subjek data;
(ii) untuk meminta PCL mengoreksi data yang tidak akurat mengenai subjek data;
(iii) untuk memastikan penegakan kebijakan dan prosedur PCL yang terkait dengan data dan
menerima informasi mengenai data personal yang dipegang oleh PCL dan/atau subjek data
memiliki akses;

(iv) mendapatkan informasi dengan permohonan terlebih dahulu mengenai item data mana yang
secara rutin diungkapkan kepada agensi referensi kredit atau agensi penagihan utang, dan
mendapatkan informasi lebih lanjut untuk memungkinkan akses dan koreksi kepada agensi
referensi kredit atau agen penagihan utang terkait; dan
(v) dalam kaitannya dengan data akun (termasuk, untuk menghindari keraguan, data akun
pembayaran) yang telah diberikan oleh PCL ke agen referensi kredit, untuk menginstruksikan
PCL, setelah pemutusan akun dengan pelunasan penuh, untuk meminta lembaga referensi
kredit untuk menghapus data akun tersebut dari database, selama instruksi diberikan dalam
waktu lima tahun dari pemutusan dan tidak ada penolakan pembayaran yang terkait dengan
akun tersebut, yang berlangsung lebih dari 60 hari dalam waktu lima tahun sebelum pemutusan
akun. Data pembayaran akun mencakup jumlah jatuh tempo terakhir, jumlah pembayaran yang
dilakukan selama periode pelaporan terakhir (tidak lebih dari 31 hari segera sebelum kontribusi
terakhir dari data akun dari PCL ke agen referensi kredit), sisa kredit tersedia atau saldo belum
lunas dan data gagal terbayar belum lunas (jumlah lewat jatuh tempo dan jumlah hari lewat
jatuh tempo, tanggal pelunasan lewat jatuh tempo, dan tanggal pelunasan terakhir dari jumlah
gagal terbayar berlangsung lebih dari 60 hari (jika ada)).
(i)

(j)

Saat terjadi penolakan pembayaran yang terkait dengan akun, kecuali jumlah gagal terbayar dilunasi
atau dihapuskan (selain karena putusan kebangkrutan) sebelum berakhirnya 60 hari dari tanggal
tersebut terjadi, data pembayaran akun (sebagaimana didefinisikan dalam paragraf (h)(v) di atas)
dapat dipertahankan oleh lembaga referensi kredit sampai dengan lima tahun sejak tanggal
pelunasan terakhir dari jumlah gagal terbayar.
Saat jumlah dalam akun dihapuskan terjadi karena putusan kebangkrutan yang dilakukan terhadap
subjek data, data pembayaran akun (sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (h)(v) di atas) dapat
disimpan oleh agensi referensi kredit, terlepas apakah data pembayaran akun mengungkapkan gagal

pembayaran berlangsung lebih dari 60 hari, sampai dengan berakhirnya lima tahun sejak tanggal
pelunasan terakhir dari jumlah gagal atau berakhirnya lima tahun sejak tanggal debit dari
kebangkrutan seperti yang telah diberitahukan oleh subjek data dengan bukti kepada agen referensi
kredit, mana yang lebih dahulu.
(k) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, PCL berhak untuk mengenakan biaya yang wajar untuk
pemrosesan permintaan akses data.
(l) Tanpa membatasi keumuman sebelumnya, PCL dari waktu ke waktu dapat mengakses informasi
personal akun atau mencatat dari subjek data yang dipegang oleh agensi referensi kredit untuk
keperluan peninjauan salah satu hal berikut dalam kaitannya dengan fasilitas kredit yang telah
diberikan ke subjek data atau pihak ketiga yang kewajibannya dijamin oleh subjek data:
(i) penambahan jumlah kredit;
(ii) pembatasan kredit (termasuk pembatalan kredit atau penurunan jumlah kredit); dan
(iii) penetapan atau pelaksanaan skema perjanjian dengan subjek data atau pihak ketiga.
(m) PCL mungkin telah memperoleh laporan kredit mengenai subjek data dari agensi referensi kredit
dalam mempertimbangkan permohonan kredit. Jika subjek data ingin mengakses laporan kredit, PCL
akan memberikan kontak agensi referensi kredit terkait.
(n) Data dari subjek data dapat diproses, disimpan, dipindahtangankan atau diungkapkan dalam dan ke

negara manapun sebab PCL atau pihak yang memperoleh data tersebut yang PCL sesuai dengan (e)
dianggap sesuai. Data tersebut juga dapat diproses, disimpan, dipindahtangankan atau diungkapkan
sesuai dengan penegakan hukum, aturan dan regulasi setempat (termasuk setiap tindakan
pemerintah dan orde) di negara tersebut.
(o) Pihak yang meminta akses atau ingin untuk mengoreksi data yang dipegang oleh PCL, atau meminta
informasi mengenai kebijakan dan praktik dan macam data yang dimiliki PCL dapat menghubungi
alamat berikut:
Data Protection Officer
PrimeCredit Limited
P.O. Box 23207, Wanchai Post Office, Hong Kong
Telephone: 2163 0201
Fax: 2134 3377
(p) Tidak ada bagian dari Pemberitahuan ini yang membatasi hak subjek data sesuai dengan
Undang-Undang Data Personal (Privasi).
Dalam pemberitahuan ini, kata bercetak miring memiliki arti sebagai berikut kecuali berada pada
hubungan kata-kata yang berbeda:
akun berarti, setiap Fasilitas, Layanan atau Produk dimana PCL dari waktu ke waktu sediakan untuk
subjek data, akun tersebut adalah dibuka dan/atau yang bersangkutan dijaga dari waktu ke waktu.
subjek data termasuk pemohon untuk Fasilitas, Produk, dan Layanan, pelanggan, pasangan pelanggan,
penyedia keamanan, referensi, pejabat perusahaan dan manajer, pemasok, agen, kontraktor, penyedia
layanan dan pihak yang terlibat dalam kontrak lain serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan atau
melalui PCL.
pengungkapan, mengungkapkan, diungkapkan, terkait dengan data personal, mencakup pengungkapan
atau mengungkap informasi yang didapat dari data.
dalam kapasitas apa pun berarti sebagai peminjam, pengutang dan penjamin, baik atas nama subjek data
saja atau atas nama bersama dengan orang lain.
perhitungan hipotek berarti jumlah pinjaman hipotek yang dimiliki oleh subjek data (dalam kapasitas apa
pun) dengan penyedia kredit di Daerah Administratif Khusus Hong Kong dari waktu ke waktu.
Apabila ada ketidaksamaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang
akan berlaku.
April 2013

Pernyataan Tentang Kebijakan Privasi
Pernyataan Tentang Kebijakan
PrimeCredit Limited ("PCL") menghormati privasi data pribadi dan berkomitmen untuk sepenuhnya
melaksanakan dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data dan semua ketentuan yang terkait menurut
Peraturan (Privasi) Data Pribadi (“PDPO”).
Ketika PCL mengumpulkan data pribadi dari individu, PCL akan memberikan Pernyataan Pengumpulan
Informasi Pribadi (“PICS”) kepada mereka pada saat atau sebelum dilakukannya pengumpulan.
Pernyataan Tentang Praktik
1 Jenis Data Pribadi yang Disimpan
1.1 Data pribadi mengenai pelanggan yang disimpan oleh PCL mencakup namun tidak terbatas pada
informasi identifikasi, rincian kontak17, rincian keuangan, rincian pekerjaan, dll. yang wajib diberikan
oleh pelanggan kepada PCL dari waktu ke waktu sehubungan dengan pembukaan atau perpanjangan
akun, pemberian atau perpanjangan fasilitas kredit, penyediaan kredit dan layanan keuangan lainnya,
serta penanganan terhadap pertanyaan/keluhan.
2 Tujuan Utama Dari Penyimpanan Data Pribadi
2.1 Data yang berkaitan dengan subjek data bisa digunakan untuk satu atau beberapa tujuan yang
tercantum pada bagian (d) “Pemberitahuan kepada Pelanggan dan individu lain yang berkaitan dengan
Peraturan (Privasi) Data Pribadi (“Peraturan”) dan Kode Etik Praktis tentnag Data Kredit Konsumen”.
3 Penggunaan Cookie
3.1 PCL bisa merekam informasi kunjungan Anda ke situs web ini melalui penggunaan “cookie”. Silakan lihat
bagian “Deklarasi Situs Web“ untuk rinciannya.
4 Retensi Data Pribadi
4.1 PCL mematuhi dan menjalankan pedoman retensi informasi yang berisi data pribadi untuk memastikan
bahwa data pribadi tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan dari
penyimpanan data. Periode retensi yang berbeda berlaku untuk berbagai jenis data pribadi yang
dikumpulkan dan disimpan oleh PCL, sesuai dengan kebijakan dalam pedoman retensi.
5 Tindakan Perlindungan
5.1 Merupakan kebijakan PCL semata untuk mengambil semua langkah praktis yang diperlukan demi
melindungi data pribadi, termasuk data pribadi yang bersifat sensitif, PCL bertanggung jawab terhadap
kehilangan, akses yang tidak sah, penggunaan, modifikasi, pengungkapan, pemprosesan, atau
penghapusan data yang terkait dengannya. PCL memberikan pelatihan kepada karyawannya untuk
memastikan bahwa karyawannya menangani data pribadi dengan benar.
6 Pengungkapan
6.1 PCL bisa menyediakan, mentransfer atau mengungkapkan data pribadi ke salah satu atau beberapa
pihak yang tercantum pada bagian (e) “Pemberitahuan kepada Pelanggan dan individu lain yang terkait

dengan Peraturan (Privasi) Data Pribadi (“Peraturan”) dan Kode Etik Praktis tentang Data Kredit
Konsumen” untuk tujuan seperti yang disebutkan di atas.
7 Pengaturan Tentang Pengalihdayaan (Outsourcing)
7.1 Penyedia layanan PCL terikat oleh kewajiban kontraktual untuk merahasiakan data yang mereka terima,
bila ada, terhadap akses, pemprosesan, penghapusan, kehilangan, penggunaan, dan retensi yang
bersifat tidak sah atau tidak disengaja.
8 Permintaan Akses Data dan Permintaan Koreksi Data
8.1 Anda bisa menghubungi PCL untuk meminta akses atau memperbaiki data pribadi yang disimpan oleh
PCL tentang diri Anda. Ada pengecualian tertentu di bawah PDPO yang bisa berlaku terhadap
permintaan akses dan koreksi data pribadi. PCL bisa mewajibkan Anda, sebagai individu yang meminta
akses atau koreksi data, untuk terlebih dahulu menyediakan data identifikasi yang sesuai dan PCL bisa
mengenakan biaya administrasi yang wajar untuk memenuhi permintaan akses data.
8.2 Permintaan akses dan/atau koreksi data pribadi harus ditujukan kepada Petugas Perlindungan Data
melalui metode kontak yang tertera pada bagian (o) “Pemberitahuan kepada Pelanggan dan individu
lain yang terkait dengan Peraturan (Privasi) Data Pribadi dan Kode Etik Praktis tentang Data Kredit
Konsumen”.
8.3 Setiap pertanyaan mengenai kebijakan privasi data pribadi dan praktiknya bisa diajukan ke Petugas
Perlindungan Data melalui metode kontak seperti tersebut di atas.
Dalam Pernyataan Tentang Kebijakan Privasi ini, kecuali bila tidak sesuai dengan konteks atau ditentukan
secara berbeda, kata-kata yang ditulis dalam huruf cetak miring wajib memiliki arti yang sama seperti yang
didefinisikan dalam “Pemberitahuan kepada Pelanggan dan individu lain yang berkaitan dengan Peraturan
(Privasi) Data Pribadi Dan Kode Etik Praktis tentang Data Kredit Konsumen”.
Jika ada ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Mandarin, maka versi Bahasa Inggris
yang akan dianggap berlaku.
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