
Pernyataan Pengumpulan Informasi Pribadi dan Pernyataan 

Kebijakan Privasi (“Pernyataan”) Komisi Persamaan Kesempatan 

 

Kami berjanji  untuk mematuhi persyaratan dari Undang-Undang (Kebijakan Data 

Pribadi (Bab 486, Undang-Undang Hong Kong ("PD(P)O"). Untuk melaksanakan hal 

tersebut, kami akan mengambil langkah-langkah praktis dan wajar untuk memastikan 

kepatuhan terhadap PD(P)O oleh para anggota staf kami dengan standar keamanan dan 

kerahasiaan yang diperlukan.    

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi 

Kami mengumpulkan informasi pribadi ("Data Pribadi") yang berhubungan dengan 

Anda ketika Anda mengajukan pertanyaan atau pengaduan, mengirimkan permohonan 

ke Komisi Persamaan Kesempatan (EOC), menjalankan fungsi kami atau 

berkomunikasi dengan kami. Jika Data Pribadi yang diperlukan tidak diberikan, kami 

tidak dapat memproses pertanyaan, pengaduan Anda atau menyediakan atau 

melanjutkan menyediakan layanan kepada Anda. 

Kami dapat menggunakan Data Pribadi Anda dari waktu ke waktu untuk salah satu dari 

tujuan berikut: 

a. menangani dan menindaklanjuti pertanyaan dan pengaduan Anda; 

b. menjalankan fungsi kami yang dijamin berdasarkan hukum; 

c. meningkatkan dan memantau layanan kami untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna layanan kami; 

d. melakukan riset untuk meningkatkan pelayanan; 

e. memberi tahu penanggung asuransi EOC sehubungan dengan pengaduan atau 

membela pengaduan dimana Anda terlibat sebagai salah satu pihak; 

f. mengirimkan informasi dan materi kepada Anda sehubungan dengan pelayanan 

kami yang lain (dengan persetujuan Anda); 

g. mematuhi hukum, peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan atau 

pihak berwenang lainnya; 

h. tujuan lain yang disetujui oleh Anda; dan 

i. tujuan yang berhubungan dengan yang diatas 

Penggunaan Kuki 

Saat Anda mengunjungi situs web kami, kami mencatat kunjungan Anda hanya sebagai 

"hit" dan tidak mengumpulkan informasi pribadi yang dapat diidentifikasi secara 

pribadi yang berkaitan dengan Anda. Sebaliknya, "kuki" akan disimpan di browser web 



komputer Anda jika Anda telah mengaktifkan fungsi tersebut. "Kuki" adalah informasi 

yang dikirim dari suatu situs web saat Anda menelusuri suatu situs web. Kuki merekam 

preferensi Anda dan disimpan di browser web Anda. Kami tidak akan menggunakan 

kuki untuk mengumpulkan data pribadi Anda. Anda dapat menonaktifkan kuki di 

browser web Anda tetapi jika Anda menonaktifkan kuki, Anda mungkin tidak dapat 

menggunakan beberapa fitur khusus di situs web kami seperti memilih bahasa yang 

disukai. 

Keamanan dan Pengungkapan Data 

Kami merahasiakan semua Data Pribadi tetapi dapat mengungkapkan atau mentransfer 

Data Pribadi ke kategori orang berikut ini (apakah di dalam atau di luar Hong Kong) 

untuk tujuan yang disebutkan di atas: 

 

a. semua pihak yang terkait dengan pengaduan, pertanyaan, permohonan dan 

permintaan Anda sehubungan dengan layanan yang disediakan oleh EOC;  

b. penasihat hukum dan penasihat profesional lainnya yang kami libatkan; seperti 

konsultan dan agen riset; 

c. orang-orang yang kepada mereka kami diwajibkan atau dipersyaratkan untuk 

mengungkapkan Data Pribadi berdasarkan hukum, peraturan atau pedoman 

yang dikeluarkan oleh badan regulator atau otoritas lain atau lembaga penegak 

hukum, atau oleh pengadilan atau badan peradilan; dan/atau  

d. orang-orang yang kepada mereka kami dipersyaratkan untuk mengungkapkan 

data pribadi berdasarkan kebijakan atau tindakan yang kami implementasikan 

untuk mencegah atau mendeteksi segala aktivitas yang melanggar hukum atau 

aktivitas yang mencurigakan.  

Tautan ke situs web lainnya 

Kami menyediakan hyperlink ke situs web lain untuk kenyamanan Anda. Harap 

diperhatikan bahwa Pernyataan ini hanya berlaku untuk situs web kami dan tidak 

berlaku untuk situs web lain. 

Jika Anda mengklik tautan yang tertaut ke situs web lain, perlindungan privasi data dan 

paparan Anda terhadap kuki di situs web lain bukan merupakan tanggung jawab kami. 

Anda disarankan untuk mengacu pada kebijakan privasi dan praktik situs web terrsebut. 

 



 

Akses dan Koreksi Data Pribadi 

Berdasarkan PD(P)O, secara umum, seorang individu berhak meminta akses ke Data 

Pribadi-nya dan mengharuskan kami untuk mengoreksi Data Pribadi yang salah. 

Permintaan untuk akses ke Data Pribadi dan koreksi harus dilakukan secara tertulis 

kepada Equal Opportunities Commission, 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, 

Hong Kong dan ditujukan kan salah satu personel berikut: 

a. Direktur (Layanan Pengaduan) atau Penasihat Hukum Utama sehubungan 

dengan data pribadi yang disimpan oleh salah satu dari kedua pejabat tersebut 

diatas dalam masing-masing bidang pekerjaan mereka;  

b. Direktur, Perencanaan dan Layanan Perusahaan sehubungan dengan data 

pribadi yang disimpan di semua catatan lainnya.  

Untuk keterangan detailnya, silakan mengunjungi 'Kebijakan dan Praktik Perlindungan 

Data dan Privasi'. 

Kami berhak membebankan biaya untuk pemrosesan permintaan akses data. 

 

Pernyataan ini ditulis dalam bahasa Inggris dan juga diterjemahkan ke bahasa lainnya. 

Jika ada perbedaan atau pertentangan antara versi bahasa Inggris dan terjemahan, versi 

bahasa Inggris yang berlaku. 

 

Direvisi pada Oktober 2021  

Komisi Persamaan Kesempatan 

 

https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=Privacy%20Policy%20
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=Privacy%20Policy%20

