Kebijakan Privasi UE
Kebijakan Privasi ("Kebijakan") ini berlaku untuk perusahaan dan aktivitas Grup Aviagen
("Aviagen") di Uni Eropa ("UE") dan Wilayah Ekonomi Eropa, dan menjelaskan bagaimana
Aviagen mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda. Dengan menerima Kebijakan
ini, Anda menyetujui praktik privasi kami yang dijelaskan dalam Kebijakan ini. Rincian kontak
untuk peternak breeder broiler Aviagen yang mungkin bertanggung jawab untuk
memproses data Anda tersedia di aviagen.com/contact-us/.
Informasi yang kami kumpulkan, dan cara kami mengumpulkannya:
Aviagen mengumpulkan data pribadi karyawan dan kontraktor dari pelanggan dan
pemasoknya, dan individu lain yang berbisnis dengan Aviagen. Data yang dikumpulkan
terutama berisi informasi kontak (misalnya nama, alamat, telepon dan alamat email) dan
mungkin juga termasuk informasi lain yang terkait dengan hubungan bisnis kita. Kami
mengumpulkan informasi ini melalui aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian kami,
melalui situs web Aviagen, dan secara langsung pada acara dan kunjungan ke fasilitas.
Bagaimana kami menggunakan informasi:
Kami memproses data pribadi dalam hubungan bisnis kami yang umum (yaitu untuk
penjualan, pemasaran dan pembelian), untuk keuangan dan administrasi internal, dan
untuk kepatuhan hukum.
Kami juga menggunakan informasi kontak Anda untuk memberi tahu Anda tentang
perubahan penting pada produk dan layanan kami, dan untuk memberi Anda informasi
tentang layanan dan produk lain dari Aviagen dan perusahaan terkait. Jika Anda tidak ingin
dihubungi untuk tujuan ini, silahkan kirim surel ke info@aviagen.com.
Kami dapat mentransfer Data Pribadi di antara perusahaan Aviagen, dengan tunduk pada
ketentuan Kebijakan ini. Kami tidak menjual Data Pribadi.
"Cookies":
Kami menggunakan cookie (file kecil yang tersimpan di browser web Anda) untuk
memahami bagaimana situs web Aviagen digunakan, dan untuk melakukan perbaikan pada
situs kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang cookie, termasuk cara menonaktifkannya,
silakan kunjungi www.cookiecentral.com. Menonaktifkan cookie dapat memengaruhi
penggunaan Anda atas situs web Aviagen.

Tautan:
Situs web Aviagen mungkin berisi tautan ke situs web lain. Harap dicatat bahwa ketika Anda
mengklik salah satu tautan ini, Anda memasuki situs lain. Kami tidak bertanggung jawab atas
konten situs lain, dan menganjurkan Anda untuk membaca kebijakan privasi situs terkait ini,
yang mungkin berbeda dari kami.
Keamanan:
Kami menggunakan langkah-langkah teknologi yang terorganisir untuk melindungi data
pribadi (dan informasi lainnya) dari pengungkapan, pengubahan, atau penghancuran yang
tidak sah. Beberapa data pribadi Anda mungkin disimpan di server aman yang terletak di
pusat data kami di AS.
Transfer ke Amerika Serikat:
Data pribadi yang kami kumpulkan dapat disimpan dan diproses oleh Aviagen di komputer
di Amerika Serikat, di mana undang-undang privasi mungkin berbeda dari yang ada di
negara tempat Anda tinggal. Transfer data ke AS tunduk pada perjanjian antara perusahaan
Aviagen berdasarkan klausul kontrak standar yang disetujui oleh Komisi Eropa.
Akses ke, koreksi dan penghapusan data:
Anda memiliki hak untuk meminta akses atau koreksi data (termasuk memperbarui
informasi kontak), termasuk untuk memindahkan data Anda ke perusahaan lain. Anda juga
dapat meminta penghapusan data pribadi Anda, meskipun kami mungkin perlu menyimpan
beberapa data pribadi Anda tanpa batas waktu, untuk alasan bisnis dan hukum bahkan
setelah Anda tidak lagi berbisnis dengan kami. Harap hubungi kami untuk salah satu alasan
ini di info@aviagen.com atau melalui situs web Aviagen.
Perubahan Kebijakan ini:
Dari waktu ke waktu, kami dapat merevisi Kebijakan ini untuk gambaran perubahan dalam
bisnis kami atau peraturan. Jika kami melakukan perubahan material pada Kebijakan ini dan
kami menyimpan alamat Anda, kami akan memberi tahu Anda.
Hak dan informasi kontak Anda:
Jika Anda memiliki pertanyaan atau keluhan terkait dengan Kebijakan ini, silakan hubungi
kami di info@aviagen.com atau melalui situs web Aviagen. Anda juga memiliki hak
berdasarkan hukum Uni Eropa untuk mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan
data di negara Anda tentang pemrosesan data pribadi Anda.

