
Autodesk dan Perlindungan Privasi UE-A.S. 

Tanggal Berlaku: 30 September 2016 

Autodesk, Inc. dan anak perusahaannya di Amerika Serikat (“Autodesk”) mematuhi prinsip Kerangka 
Kerja Perlindungan Privasi UE-A.S. dan Kerangka Kerja Safe Harbor A.S.-Swiss, yang mengatur 
pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi sebagaimana dijelaskan di bawah. 
Komitmen Autodesk yang mengupayakan agar data pribadi yang dijelaskan di bawah ini tunduk kepada 
Prinsip Perlindungan Privasi dan Safe Harbor harus tunduk pada wewenang penindakan dan 
penyelidikan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat. Informasi selengkapnya tentang Kerangka 
Kerja Perlindungan Privasi dapat ditemukan di sini, dan Kerangka Kerja Safe Harbor dapat ditemukan di 

sini. Untuk mengetahui daftar peserta Perlindungan Privasi, lihat https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Lingkup: Kebijakan ini berlaku pada semua data pribadi yang diberikan oleh atau tentang pelanggan 

yang diterima oleh Autodesk, Inc. dan anak perusahaannya di Amerika Serikat dari Wilayah Ekonomi 

Eropa dan Swiss. Autodesk wajib mematuhi kebijakan ini dalam kaitannya dengan data pribadi.   

Tujuan Pemrosesan: Dalam menyediakan layanan kepada subjek data, Autodesk mengolah data pribadi 

yang dikumpulkan pada saat subjek data mendaftar diri kepada kami, melakukan pembelian, 

mengadakan kontrak dengan kami, dan menggunakan produk kami. Jenis data pribadi yang 

dikumpulkan dan penggunaannya akan bergantung pada produk, dan dijelaskan dalam Pernyataan 

Privasi Autodesk.  

Transfer Pihak Ketiga: Autodesk dapat berbagi data pribadi dengan pihak ketiga di bawah situasi 

tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam Pernyataan Privasi kami. Kewajiban Autodesk berdasarkan 

Perlindungan Privasi mencakup pihak ketiga yang bertindak sebagai agen yang membantu kami 

menjalankan bisnis kami dan menyediakan layanan bagi Anda, dan Autodesk tetap bertanggung jawab 

apabila pihak ketiga yang bertindak sebagai agen kami mengolah data pribadi yang seharusnya tunduk 

kepada kebijakan ini dengan cara yang tidak sesuai dengan kebijakan ini, kecuali jika Autodesk tidak 

bertanggung jawab atas kejadian yang mengakibatkan kerugian tersebut.  

Kami juga boleh mengungkapkan data pribadi untuk menjawab permintaan yang sah dari otoritas 

publik, termasuk memenuhi persyaratan penegakan hukum atau keamanan nasional. 

Hak Untuk Mengakses dan Membatasi Penggunaan dan Pengungkapan: Subjek data mempunyai hak 

untuk mengakses, membatasi penggunaan, dan membatasi pengungkapan data pribadi mereka.  

Beberapa cara yang dapat Anda lakukan tercantum dalam Pernyataan Privasi Autodesk.  Jika Anda 

mencoba mengakses, memperbaiki, menghapus, atau membatasi penggunaan atau pengungkapan data 

pribadi Anda, Anda juga dapat menghubungi kami dengan menggunakan informasi di bawah ini.  Jika 

Autodesk menerima permintaan dan mengolah informasi Anda atas nama pelanggan Autodesk, 

Autodesk dapat menyerahkan permintaan Anda ke pelanggan tersebut. 
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Penyelesaian dan Arbitrase Perselisihan Independen: Jika Anda mempunyai pertanyaan atau keluhan, 

silakan hubungi Autodesk sebagaimana diperlihatkan di bawah ini. Autodesk akan menjawab 

pertanyaan Anda paling lambat dalam 45 hari. Jika keluhan Anda tidak dapat diselesaikan lewat bekerja 

sama dengan kami, Autodesk telah menunjuk American Arbitration Association sebagai badan 

penyelesaian perselisihan independen untuk memeriksa keluhan Anda secara gratis. Apabila keluhan 

Anda tidak dapat diselesaikan dengan Autodesk secara langsung, atau melalui mekanisme penyelesaian 

perselisihan independen, Anda dapat mencabut arbitrase yang mengikat. Untuk mendapatkan informasi 

selengkapnya tentang proses arbitrase, kunjungi situs web Perlindungan Privasi.  

Cara menghubungi kami: Sampaikan pertanyaan atau keluhan mengenai kepatuhan Perlindungan 

Privasi ke privacy.questions@autodesk.com, atau melalui surat biasa ke: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
USA 
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