Kebijakan Privasi
Fair Trade USA

Nama dan reputasi Fair Trade USA dibangun atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kebijakan
privasi online ini memberi tahu Anda tentang informasi yang Fair Trade USA ("FTUSA") kumpulkan
melalui layanan yang tersedia di situs web kami, FairTradeCertified.org dan FairTradeCampaigns.org
(secara terpisah dan secara bersama-sama disebut "Situs"), bagaimana kami menggunakan
informasi itu, dan bagaimana Anda dapat memilih berhenti dari informasi tertentu yang dapat kami
kumpulkan. Dengan menggunakan layanan kami dan mengakses Situs, Anda menyetujui
pengumpulan informasi dan menggunakan praktik-praktik yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini,
yang kami ubah dari waktu ke waktu.
Kebijakan Privasi ini berlaku untuk Situs. Kebijakan Privasi ini tidak berlaku untuk situs web lain yang
kami tautkan.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi kami, Anda dapat mengirimkan email
kepada kami di info@fairtradeusa.org.

DAFTAR ISI
1. Pengumpulan Informasi
2. Penggunaan Informasi
3. Jangan Lacak
4. Analitik
5. Melindungi Informasi Pribadi
6. Tautan ke Situs Lain
7. Resume
8. Pengungkapan
9. Untuk Warga California
10. Memperbarui Informasi dan Preferensi Pribadi; Memilih Berhenti Berlangganan
11. Anak-Anak
12. Wilayah Ekonomi Eropa dan Inggris
13. Pemberitahuan kepada Pengguna Internasional Lain
14. Perubahan Kebijakan Privasi
15. Hubungi Kami
PENGUMPULAN INFORMASI
Kami mengumpulkan informasi pribadi ketika Anda menggunakan fitur tertentu dari Situs, seperti
mendaftar untuk menerima informasi dari kami, mengajukan pertanyaan atau komentar kepada kami,
mengirimkan lamaran kerja kepada kami, menyelesaikan survei sukarela, atau memberikan umpan
balik kepada kami. Ketika Anda memilih untuk menggunakan fitur-fitur ini, kami meminta informasi
seperti nama Anda, alamat email, alamat surat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya
("Informasi Pribadi"). Jika Anda mendaftar ke Portal Mitra kami, kami juga dapat meminta informasi
tentang afiliasi bisnis dan produk serta layanan Anda.
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PENGGUNAAN INFORMASI
Kami dapat menggunakan informasi pribadi Anda untuk tujuan berikut:
(a) untuk memenuhi kepentingan bisnis kami yang sah, seperti untuk mengumpulkan informasi
dari Anda tentang praktik bisnis Anda, untuk melakukan layanan terkait dengan misi amal
FTUSA, dan untuk memberikan informasi dan layanan yang kami tawarkan melalui Situs kami,
(b) untuk memenuhi permintaan Anda atas informasi tertentu,
(c) untuk membuat akun pribadi atau bisnis,
(d) untuk mengirimkan siaran pers, pembaruan, atau informasi umum lainnya tentang FTUSA
kepada pengguna,
(e) untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,
(f) untuk menanggapi pertanyaan, komentar, atau umpan balik yang Anda kirimkan,
(g) untuk keperluan statistik, desain, dan operasional kami sendiri seperti memperkirakan ukuran
pengunjung kami, mengukur pola lalu lintas agregat, dan memahami demografi di antara para
pengguna kami, dan
(h) untuk pemasaran dan/atau promosi layanan dan kegiatan amal kami.
Jika Anda tidak ingin menerima materi promosi dari kami atau dari pihak ketiga yang kami bagikan
Informasi Pribadi Anda, kirimkan email kepada kami di info@fairtradeusa.org.
Melalui Situs, termasuk melalui penggunaan cookie, suar web, dan teknologi lainnya, kami dapat
secara otomatis mengumpulkan informasi tertentu tentang penggunaan Situs, seperti seberapa sering
bidang-bidang tertentu di Situs dikunjungi. Sebagian cookie kami bersifat tetap dan diperlukan untuk
pengoperasian Situs dengan benar.
Namun, Anda dapat memilih agar komputer memperingatkan Anda setiap kali ada cookie yang dikirim
atau Anda dapat memilih untuk menonaktifkan semua cookie yang tidak tetap. Anda melakukan ini
melalui pengaturan peramban (seperti Internet Explorer, Chrome, atau Firefox). Setiap peramban
sedikit berbeda, sehingga lihat menu Bantuan peramban Anda untuk mempelajari cara yang tepat
untuk mengubah pengaturan cookie Anda. Jika Anda menonaktifkan cookie, Anda mungkin tidak
memiliki akses ke banyak fitur yang membuat pengalaman situs Anda lebih efisien dan sebagian
layanan kami mungkin tidak berfungsi dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut tentang cookie,
silakan lihat www.allaboutcookies.org/.

JANGAN LACAK
Beberapa peramban memiliki fitur "JANGAN Lacak" yang memungkinkan Anda memberi tahu situs
web bahwa Anda tidak ingin aktivitas online Anda dilacak. Saat ini, kami tidak menanggapi sinyal
jangan lacak pada peramban.

ANALITIK
Kami menggunakan Google Analytics dan skrip pihak ketiga lainnya untuk melacak interaksi
pengguna, yang menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk membantu kami mengukur lalu
lintas dan tren penggunaan, dan untuk memahami lebih lanjut tentang demografi dan perilaku
pengguna kami. Layanan ini juga dapat mengumpulkan informasi mengenai penggunaan situs web,
aplikasi, dan sumber daya online lainnya. Anda dapat mempelajari tentang praktik Google dengan
mengunjungi www.google.com/policies/privacy/partners/ dan memilih berhenti dengan mengunduh
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add-on peramban berhenti berlangganan Google Analytics, yang tersedia di
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

MELINDUNGI INFORMASI PRIBADI
Ketika Anda memberikan Informasi Pribadi Anda kepada FTUSA, kami melakukan langkah-langkah
untuk memastikan bahwa informasi Anda diperlakukan dengan aman. FTUSA menggunakan
teknologi enkripsi standar industri ketika mentransfer dan menerima data pengunjung sensitif melalui
Situs. Sayangnya, tidak ada transmisi data melalui Internet yang dapat dijamin 100% aman. Oleh
karena itu, meskipun kami berusaha untuk melindungi Informasi Pribadi Anda, FTUSA tidak dapat
memastikan atau menjamin keamanan informasi yang Anda kirimkan kepada kami, dan Anda
melakukannya dengan risiko Anda sendiri. Setelah kami menerima transmisi Anda, kami
menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memastikan keamanan di sistem kami, dan
untuk melindungi terhadap kerugian, penyalahgunaan, atau perubahan informasi yang telah kami
kumpulkan.
TAUTAN KE SITUS LAIN
Perlu diketahui bahwa kami menyediakan tautan ke situs web pihak ketiga sebagai layanan kepada
para pengguna kami, dan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas praktik pengumpulan konten
atau informasi dari halaman tersebut. Harap perhatikan bahwa kebijakan privasi situs web tersebut
mungkin berbeda dari kebijakan FTUSA. Kami menyarankan Anda untuk meninjau dan memahami
praktik privasi situs web tersebut sebelum memberikan informasi kepada mereka.
RESUMÉ
Jika Anda tertarik untuk melamar pekerjaan, magang, atau posisi sukarela di FTUSA, kami dapat
mengumpulkan resumé Anda. Resumé yang Anda kirimkan untuk pekerjaan, magang, atau posisi
sukarela tidak akan digunakan untuk tujuan pemasaran.
PENGUNGKAPAN
Kecuali dinyatakan lain dalam Kebijakan Privasi ini, kami tidak menjual, memperdagangkan, atau
menyewakan Informasi Pribadi Anda kepada pihak lain. Situs web kami dapat berbagi informasi
dengan perusahaan yang menyediakan layanan dukungan kepada kami (seperti hosting web) atau
yang membantu kami memasarkan layanan dan kegiatan amal kami (seperti vendor email dan
penyedia layanan pemasaran). Perusahaan-perusahaan ini mungkin memerlukan informasi tentang
Anda untuk menjalankan fungsinya. Perusahaan-perusahaan ini tidak berwenang untuk
menggunakan informasi yang kami bagikan kepada mereka untuk tujuan lain.
Kami tidak mengungkapkan Informasi Pribadi atau informasi apa pun tentang kunjungan pribadi Anda
ke Situs kami kecuali (a) ketika kami meyakini dengan itikad baik (i) bahwa undang-undang, perintah
pengadilan, atau panggilan pengadilan mengharuskan pengungkapan tersebut atau (ii) bahwa
pengungkapan tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan Situs; (b) untuk memberlakukan atau
menerapkan syarat, ketentuan, kebijakan privasi, atau perjanjian lainnya kami secara online; (c) untuk

Kebijakan Privasi
[06] [2020]

Page 3 of 6

mencegah atau menginvestigasi kemungkinan kejahatan, seperti penipuan atau pencurian identitas;
atau (d) untuk melindungi hak, properti, atau keamanan FTUSA atau lainnya.
Kami mengizinkan Anda untuk tidak menerima email pemasaran dari kami. Jika Anda tidak lagi ingin
menerima email pemasaran dari kami, Anda dapat memilih untuk tidak menerimanya dengan
mengirimkan email kepada kami di info@fairtradeusa.org atau dengan menggunakan tautan "berhenti
berlangganan" yang muncul di dalam email yang diterima dari kami. Untuk detail lebih lanjut, lihat
bagian “Memperbarui Informasi dan Preferensi Pribadi; Memilih Berhenti Berlangganan” di bawah.
Kami menggunakan informasi yang tidak dapat diidentifikasi secara pribadi dalam agregat sehingga
kami dapat meningkatkan Situs dan untuk tujuan bisnis dan administrasi. Kami dapat menggunakan
atau berbagi dengan pihak ketiga untuk tujuan pengumpulan data apa pun yang tidak mengandung
informasi pribadi. Selain itu, kami dapat menggunakan informasi apa pun tentang bisnis, produk, atau
layanan Anda yang Anda kirimkan kepada kami, tunduk hanya pada Ketentuan Layanan Portal Mitra
jika informasi tersebut diberikan melalui Portal Mitra.
Kami dapat memutuskan, karena alasan strategis atau alasan lain, untuk menjual, membeli,
menggabungkan, atau mengatur ulang satu atau lebih bisnis kami atau aset lainnya. Transaksi jenis
ini dapat melibatkan pengungkapan Informasi Pribadi kepada calon pembeli. Apabila terjadi demikian,
kami akan mengambil langkah-langkah wajar untuk melindungi Informasi Pribadi yang kami
ungkapkan, misalnya, dengan mengharuskan calon pembeli untuk menandatangani perjanjian
rahasia yang membatasi penggunaan dan melindungi kerahasiaan Informasi Pribadi.
Informasi Pribadi Anda dapat ditransfer ke organisasi penerus jika, misalnya, kami mentransfer
kepemilikan atau pengoperasian Situs ini ke organisasi lain atau jika kami bergabung atau menjual
atau mentransfer aset kami ke organisasi lain, baik proses secara sukarela atau melalui keadaan
gagal bayar, atau kebangkrutan. Jika transfer seperti itu terjadi, organisasi penerus akan memperoleh
hak kami untuk menggunakan Informasi Pribadi Anda, tetapi dapat memilih untuk memperbarui
Kebijakan Privasi ini. Untuk pembahasan tentang bagaimana perubahan pada Kebijakan Privasi
memengaruhi hak-hak Anda, silakan lihat bagian “Perubahan Kebijakan Privasi” di bawah ini.
Kecuali seperti yang dinyatakan di atas, kami tidak akan memublikasikan atau memberikan alamat
email Anda atau Informasi Pribadi lainnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda.

UNTUK WARGA CALIFORNIA
Jika Anda seorang warga California, Anda dapat meminta pemberitahuan yang mengungkapkan
kategori informasi pribadi yang kami bagikan dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung
pihak ketiga selama tahun kalender sebelumnya. FTUSA menyetujui pihak ketiga mengumpulkan
informasi dari situs web kami. Untuk meminta penghapusan, silakan hubungi kami di
info@fairtradeusa.org. Kami akan menanggapi permintaan Anda sesuai dengan hukum yang berlaku.
Harap perhatikan bahwa permintaan Anda tidak memastikan penghapusan konten atau informasi
yang lengkap atau komprehensif, karena, misalnya, sebagian konten Anda dapat diposting ulang oleh
pengguna lain.

MEMPERBARUI INFORMASI DAN PREFERENSI PRIBADI; BERHENTI
BERLANGGANAN
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Jika Anda telah memberikan Informasi Pribadi kepada kami dan ingin mengubah, memperbaiki, atau
meminta akses ke Informasi Pribadi Anda atau memperbarui atau membatalkan pendaftaran Anda,
Anda dapat melakukannya dengan mengirimkan email kepada kami di info@fairtradeusa.org. Selain
itu, Anda dapat memilih untuk tidak menerima salah satu atau semua komunikasi pemasaran dari
kami dengan mengirim email kepada kami di info@fairtradeusa.org atau dengan menggunakan
tautan "berhenti berlangganan" yang muncul di dalam email yang diterima dari kami. Komunikasi
pemasaran meliputi buletin, pembaruan berita, pemberitahuan acara, panduan belanja, permintaan
sumbangan, dan komunikasi lainnya yang tidak terkait dengan transaksi bisnis atau fungsi bisnis
kami. Harap perhatikan bahwa kami dapat terus mengirimkan email dan komunikasi lain kepada Anda
yang diperlukan untuk transaksi bisnis kami dengan Anda, seperti yang terkait dengan Portal Mitra
kami dan hubungan bisnis lainnya. Pengguna Portal Mitra dapat mengelola langganan mereka
melalui halaman Pengaturan Akun.
ANAK-ANAK
Situs ini tidak ditujukan untuk anak-anak di bawah usia 13, dan kami tidak mengumpulkan atau
secara sadar mengumpulkan Informasi Pribadi apa pun dari anak-anak di bawah usia 13. Kami
menyarankan keluarga untuk mendapatkan informasi tambahan tentang penggunaan Internet yang
aman di http://www.consumer.ftc.gov/topics/kids-online-safety.
WILAYAH EKONOMI EROPA DAN INGGRIS
Jika Anda mengakses Situs kami dari dalam Wilayah Ekonomi Eropa atau Inggris, maka
pemberitahuan privasi berikut berlaku untuk Anda:
(a) Anda memiliki hak untuk mendapatkan akses ke data pribadi Anda dari FTUSA, dan
perbaikan data pribadi yang tidak akurat mengenai Anda.
(b) Anda memiliki hak untuk memperoleh penghapusan atau pembatasan pemrosesan data
pribadi Anda dalam keadaan tertentu dari FTSUA, termasuk ketika data tidak lagi diperlukan
sehubungan dengan tujuan pengumpulan atau pemrosesan, kecuali ketika FTUSA diwajibkan
oleh hukum untuk mempertahankan atau memproses data pribadi Anda, untuk penetapan,
pelaksanaan, atau pembelaan tuntutan hukum, atau untuk perlindungan hak-hak orang lain.
Anda dapat menggunakan hak-hak ini dengan menghubungi FTUSA di info@fairtradeusa.org.
Jika Anda berada di dalam Uni Eropa, Anda juga memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada
otoritas pengawas, khususnya di Negara Anggota Uni Eropa tempat tinggal kebiasaan Anda, tempat
kerja, atau tempat dugaan pelanggaran hukum perlindungan data yang terjadi. Namun, kami
menganjurkan Anda untuk menghubungi kami terlebih dahulu di info@fairtradeusa.org dan kami akan
mencoba menyelesaikan masalah Anda.
Jika Anda ingin mengirimkan akses data, koreksi, pembatasan, atau permintaan penghapusan, Anda
dapat melakukannya dengan menghubungi kami di info@fairtradeusa.org dan kami akan memproses
permintaan tersebut sehubungan dengan Informasi Pribadi apa pun yang dapat kami tautkan kepada
Anda secara individual berdasarkan informasi yang dapat Anda berikan kepada kami. Hak dan opsi
ini Anda miliki sehubungan dengan Informasi Pribadi tunduk pada batasan dan pengecualian
berdasarkan hukum yang berlaku.
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PEMBERITAHUAN KEPADA PENGGUNA INTERNASIONAL LAINNYA
Situs ini dioperasikan di Amerika Serikat. Jika Anda berada di luar Amerika Serikat, Anda harus
mengetahui bahwa kami akan mengumpulkan, memproses, dan mengelola informasi Anda di
Amerika Serikat. Dengan menggunakan Situs, mengakses Situs, atau memberikan informasi apa pun
ke Situs, Anda menyetujui transfer informasi Anda ke Amerika Serikat, yang mungkin tidak
menawarkan tingkat perlindungan privasi yang sama dengan yang diperlukan di negara asal Anda,
dan untuk pemrosesan dan pemeliharaan informasi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam
Kebijakan Privasi ini.
PERUBAHAN KEBIJAKAN PRIVASI
Kami berhak mengubah Kebijakan Privasi kami untuk Situs ini kapan saja. Jika kami memutuskan
untuk mengubah Kebijakan Privasi kami, kami akan memposting revisi Kebijakan Privasi di Situs dan
menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memberi tahu Anda sehingga Anda akan
mengetahui informasi apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami dapat menggunakan informasi itu,
dan apakah kami akan mengungkapkannya kepada siapa saja. Silakan periksa secara berkala untuk
mendapatkan informasi tentang perubahan apa pun. Jika kami secara material mengubah Kebijakan
Privasi ini, ketentuan baru akan berlaku hanya untuk (i) Informasi Pribadi dan informasi lain yang
disediakan sesuai versi sebelumnya dari Kebijakan Privasi dan (ii) Informasi Pribadi dan informasi lain
yang diberikan setelah Kebijakan Privasi ini diubah. Anda terus menggunakan Situs ini setelah kami
memposting revisi Kebijakan Privasi berarti persetujuan Anda untuk terikat oleh Kebijakan Privasi
yang direvisi.

HUBUNGI KAMI
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi kami atau data yang kami miliki tentang
Anda, silakan hubungi kami di:
1901 Harrison St. Suite 1700
Oakland, CA 94612
Terakhir diperbarui: Juni 2020
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