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ADENDUM PRIVASI DATA 

Wilayah – Asia Pasifik 

 

  
Adendum Privasi Data ini ("Adendum Privasi Data") terhadap Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Induk Program 

PartnerConnect untuk Wilayah Asia Pasifik merupakan bagian dari Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat 

Keikutsertaan, dan ditandatangani antara (i) Zebra Technologies Asia Pacific Pte Ltd, yang bertindak atas namanya 

sendiri dan sebagai agen untuk Afiliasi-afiliasi Zebra di Asia Pasifik (yang mana entitas-entitas tersebut merupakan 

prosesor data dan disebut dalam Adendum ini sebagai "Zebra"); (ii) Zebra Technologies Europe Limited untuk dirinya 

dan atas nama setiap Afiliasi Zebra yang berlokasi di EEA atau UK (apabila ditunjuk oleh Zebra sebagai Prosesor 

Lanjutan); dan (iii) Perseroan, bertindak atas namanya sendiri dan sebagai agen untuk masing-masing Afiliasi 

Perseroan (yang mana entitas-entitas tersebut merupakan pengendali data). 

Adendum Privasi Data ini menambah Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Induk Program sejauh yang berlaku 

untuk pemrosesan data yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data yang terjadi berdasarkan 

Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan. 

Istilah-istilah yang Disepakati 

 

1.0  Interpretasi 

1.1   Kecuali apabila didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah yang digunakan tetapi tidak didefinisikan lain di 

dalam Adendum Privasi Data ini memiliki arti yang diberikan kepada istilah-istilah tersebut dalam Ketentuan-

ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan. 

1.2   Definisi-definisi dan aturan interpretasi berikut ini berlaku terhadap Adendum Privasi Data ini:  

“Tanggal Berlaku Adendum” (Addendum Effective Date) memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam 

Pasal 2 dari Adendum Privasi Data ini;  

“Undang-Undang Perlindungan Data” (Data Protection Legislation) berarti: 

(a)  Undang-Undang Perlindungan Data UK; 

(b) Undang-Undang Perlindungan Data Swiss; 

(c) EC Directive 2002/58/EC tentang Privasi dan Komunikasi Elektronik (Privacy and Electronic 

Communications) dan semua hukum atau peraturan setempat yang memberlakukan Directive ini; 

(d)  EC Regulation 2016/679 tentang perlindungan orang perorangan terkait pemrosesan data pribadi dan 

pergerakan bebas data tersebut (saat berlaku) (“GDPR UE”); 

(e)  semua hukum atau peraturan yang relevan yang menerapkan atau menambah perundang-undangan yang 

disebutkan dalam poin (a) – (d) di atas, termasuk elemen-elemen EC Regulation 2016/679 yang dimasukkan 

ke dalam atau diatur berdasarkan hukum nasional yang relevan untuk Layanan Pemrosesan Data; dan 
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(f)  setiap perundang-undangan perlindungan data yang berlaku di negara di mana Data Pribadi disimpan, 

dipindahkan, atau diproses, termasuk setiap dan seluruh negara di Wilayah Asia Pasifik; 

(g)  setiap pedoman perilaku atau panduan yang dikeluarkan oleh Regulator atau entitas pemerintahan lainnya 

yang terkait dengan poin (a) hingga (f) di atas.  

“Layanan Pemrosesan Data” (Data Processing Services) berarti layanan pemrosesan data yang diberikan 

sehubungan dengan Data Pribadi dan dijelaskan dalam Lampiran dari Adendum Privasi Data ini (sebagaimana 

diperbarui atau diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Pasal 3.4 dalam Adendum ini); 

“EEA” berarti Wilayah Ekonomi Eropa (European Economic Area); 

“GDPR UE” (EU GDPR) memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam definisi Undang-Undang 

Perlindungan Data; 

“Klausul-klausul Standar UE” (EU Model Clauses) berarti klausul-klausul kontrak standar yang terlampir pada 

Implementing Decision 2021/914 dari Komisi Eropa tanggal 4 Juni 2021; 

“ICO” berarti Information Commissioner’s Office dari UK; 

“Klausul-klausul Standar” (Model Clauses) berarti klausul-klausul kontrak standar yang ditetapkan dalam 

Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 tanggal 4 Juni 2021 tentang klausul-klausul kontrak standar 

untuk pemindahan data pribadi ke negara ketiga sesuai dengan Regulation (EU) 2016/679 dari European Parliament 

and of the Council (Text with EEA relevance) C/2021/3972, (atau sehubungan dengan pemindahan yang ada atas 

data pribadi ke para prosesor yang didirikan di negara ketiga sebagaimana berlaku, yaitu berarti klausul-klausul 

kontrak standar berdasarkan Directive 95/46/EC, yang ditetapkan dalam Commission Decision 2010/87 tanggal 5 

Februari 2010), atau ketentuan-ketentuan pengganti sebagaimana dapat diterbitkan dari waktu ke waktu; 

“Regulator” (Regulator) berarti setiap badan pengatur yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan 

terhadap Undang-Undang Perlindungan Data; 

“Mekanisme Pemindahan Yang Relevan” (Relevant Transfer Mechanism) berarti: a) sehubungan dengan suatu 

Pemindahan Yang Dilarang berdasarkan GDPR UE, Klausul-klausul Standar UE; b) sehubungan dengan suatu 

Pemindahan Yang Dilarang berdasarkan GDPR UK, Adendum UK; atau c) sehubungan dengan suatu Pemindahan 

Yang Dilarang berdasarkan Hukum Perlindungan Data Swiss, Klausul-klausul Standar UE sebagaimana diubah 

berdasarkan Pasal 9.5 dari Adendum Privasi Data ini. 

“Negara Yang Dilarang” (Restricted Country) berarti suatu negara, wilayah atau yurisdiksi yang tidak dianggap oleh 

Komisi UE (atau sehubungan dengan pemindahan data pribadi yang tunduk pada persyaratan Undang-Undang 

Perlindungan Data UK dan/atau Swiss, badan pemerintahan atau badan pengatur UK dan/atau Swiss yang relevan 

sebagaimana berlaku), sebagai negara, wilayah atau yurisdiksi yang menawarkan tingkat perlindungan yang 

memadai sehubungan dengan pemrosesan data pribadi sesuai dengan Article 45(a) dari GDPR UE/GDPR UK 

(sebagaimana berlaku); 

“Pemindahan Yang Dilarang” (Restricted Transfer) berarti pemindahan data pribadi dari suatu entitas yang 

didirikan di EEA, UK atau Swiss kepada suatu entitas yang berlokasi di suatu Negara Yang Dilarang;  

“Pelanggaran Keamanan” (Security Breach) berarti setiap pelanggaran data pribadi sehubungan dengan Data 

Pribadi GDPR yang ditetapkan oleh Zebra sebagai pelanggaran yang cukup serius atau substansial untuk 

menjustifikasi dilakukannya pemberitahuan kepada Regulator sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data; 

"Undang-Undang Perlindungan Data Swiss“ (Swiss Data Protection Legislation) berarti semua hukum terkait 

perlindungan data, pemrosesan data pribadi, privasi dan/atau komunikasi elektronik yang berlaku dari waktu ke 

waktu di Swiss; 

“Jangka Waktu” (Term) memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 11 dalam Adendum Privasi 

Data ini; 

“UK” berarti Kerajaan Inggris (United Kingdom);  
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"Adendum UK“ (UK Addendum) berarti Adendum Pemindahan Data Internasional pada Klausul Kontrak Standar 

Komisi UE (International Data Transfer Addendum to the EU Commission Standard Contractual Clauses) yang 

diterbitkan oleh ICO berdasarkan atau sesuai dengan section 119A(1) dari Data Protection Act 2018 (sebagaimana 

dapat diubah oleh ICO dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuannya); 

“Undang-Undang Perlindungan Data UK” (UK Data Protection Legislation) berarti semua hukum terkait 

perlindungan data, pemrosesan data pribadi, privasi dan/atau komunikasi elektronik yang berlaku dari waktu ke 

waktu di UK, termasuk GDPR UK dan Data Protection Act 2018; dan 

“GDPR Versi UK” (UK Version of the GDPR) atau “GDPR UK” (UK GDPR) akan digunakan secara bergantian dan 

memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam section 3(10) dari Data Protection Act 2018 (sebagaimana 

diamendemen dari waktu ke waktu);  

“Sistem Dan Peralatan Zebra” (Zebra Systems and Tools) berarti peralatan dan / atau setiap sistem teknologi 

informasi yang dengannya atau di mana Layanan Pemrosesan Data dilakukan sesuai dengan Adendum Privasi 

Data ini. 

1.3 Suatu rujukan pada suatu undang-undang atau ketentuan undang-undang merupakan rujukan pada 

undang-undang atau ketentuan undang-undang tersebut sebagaimana diamendemen, diperpanjang atau 

diberlakukan kembali dari waktu ke waktu. 

1.4   Rujukan-rujukan dalam Adendum Privasi Data ini pada “pengendali” (controller), “prosesor” (processor), 

“pemrosesan” (processing), “data pribadi” (personal data), ”Data Pribadi” (Personal Data),  dan “pelanggaran 

data pribadi” (personal data breach) memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Data. 

1.5 Setiap kata yang mengikuti istilah termasuk (including), mencakup (include), khususnya (in particular) 

atau misalnya (for example) atau setiap frasa yang serupa akan ditafsirkan sebagai ilustrasi dan tidak akan 

membatasi sifat umum dari kata-kata umum terkait. 

1.6  Berlaku sejak Tanggal Berlaku Adendum, Adendum Privasi Data ini merupakan bagian dari dan akan 

dimasukkan ke dalam Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 

20.2, dari Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Induk Program. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terdapat 

ketidaksesuaian atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan dalam Adendum Privasi Data ini dan Ketentuan-

ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan, ketentuan-ketentuan dalam Adendum Privasi Data ini akan berlaku 

sepanjang pertentangan tersebut berhubungan dengan pemrosesan Data Pribadi. Khususnya, Pasal 20.1 Data 

Pribadi dari Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan tidak akan berlaku sehubungan dengan 

pemrosesan Data Pribadi GDPR UE (atau sesuai dengan keadaannya, GDPR UK). Tidak ada hal dalam Ketentuan-

ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan yang akan berlaku sebagai perubahan terhadap ketentuan dalam 

Adendum Privasi Data ini. 

2.0  Tanggal Berlaku Adendum dari Adendum Privasi Data ini 

2.1   Adendum Privasi Data ini mulai berlaku pada tanggal ketika Perseroan mengajukan untuk ikut serta dalam 

Program (“Tanggal Berlaku Adendum”). 

3.0  Permintaan dan instruksi Perseroan kepada Zebra untuk pemberian Layanan Pemrosesan Data 

3.1 Perseroan telah mengajukan atau telah disetujui oleh Zebra untuk ikut serta dalam Program sesuai dengan 

Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan, yang memuat Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Induk 

Program.  Agar Zebra dapat memberlakukan dan mengelola Program, Zebra memerlukan instruksi Perseroan untuk 

memproses Data Pribadi dengan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data atas nama Perseroan.  Oleh 

karena itu, Zebra hanya akan memberikan Layanan Pemrosesan Data yang diperlukan untuk keikutsertaan 

Perseroan (atau pengajuan untuk ikut serta) di dalam Program, sesuai dengan instruksi Perseroan dan Adendum 

Privasi Data ini.    
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3.2  Perseroan dengan ini menginstruksikan Zebra untuk memberikan Layanan Pemrosesan Data sesuai 

dengan aktivitas pemrosesan data yang diuraikan dalam Lampiran pada Adendum Privasi Data ini. Perseroan dan 

Zebra mengakui bahwa Zebra adalah “prosesor” dan Perseroan adalah “pengendali”. 

3.3  Para pihak mengakui bahwa Zebra dapat mengubah atau memodifikasi Program dari waktu ke waktu sesuai 

dengan Pasal 18 – Perubahan-perubahan Terhadap Program dari Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Induk 

Program.  Dengan demikian, mungkin diperlukan amendemen terhadap Lampiran pada Adendum Privasi Data ini. 

Apabila amendemen-amendemen tersebut diperlukan: 

(a)  Zebra akan meminta instruksi yang direvisi dari Perseroan dengan memberikan kepada Perseroan, 

usulan amendemen terhadap Lampiran pada Adendum Privasi Data ini; dan 

(b)  Perseroan akan, apabila dianggap sesuai olehnya, memberikan instruksi kepada Zebra untuk 

memberikan Layanan Pemrosesan Data sesuai dengan usulan Zebra. 

3.4 Untuk menghindari keraguan, apabila Zebra meminta instruksi yang direvisi dari Perseroan berdasarkan 

Pasal 3.3 (a), Zebra tidak akan memproses Data Pribadi dengan cara yang sebelumnya tidak diinstruksikan hingga 

pihaknya menerima instruksi tertulis dari Perseroan untuk melakukannya. Apabila Perseroan tidak memberikan 

instruksi yang direvisi dalam waktu lima (5) hari kerja, Zebra dapat, dengan segera memberikan pemberitahuan 

tertulis dan pada saat apa pun setelahnya, mengakhiri Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan tanpa 

pertanggungjawaban apa pun, atau melanjutkan untuk memproses Data Pribadi berdasarkan instruksi sebelumnya. 

4.0  Tanggung Jawab Perseroan 

4.1  Sepanjang Jangka Waktu dan sesuai dengan Pasal 3, Perseroan akan memberikan instruksi kepada Zebra 

untuk memproses Data Pribadi.  

4.2  Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap Data Pribadi sudah lengkap dan akurat 

untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Lampiran pada Adendum Privasi Data ini dan memperoleh persetujuan 

apabila diperlukan untuk penggunaan Data Pribadi berdasarkan Adendum Privasi Data ini. Zebra tidak berkewajiban 

untuk memeriksa kelengkapan, keakuratan atau kecukupan dari setiap instruksi sehubungan dengan Data Pribadi. 

4.3  Perseroan wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data sehubungan 

dengan pemberian Data Pribadi kepada Zebra berdasarkan atau sehubungan dengan Program dan khususnya 

harus memastikan bahwa, sebagai syarat keikutsertaan dalam Program, Zebra diizinkan secara hukum untuk 

memproses Data Pribadi apa pun yang diperlukan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Lampiran pada 

Adendum Privasi Data ini termasuk, apabila berlaku, memperoleh persetujuan-persetujuan dari individu-individu 

yang terkait dengan Data Pribadi yang diberikan oleh Perseroan. 

4.4  Perseroan mengakui bahwa Zebra tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerusakan, kehilangan, 

pemusnahan, pengubahan atau pengungkapan Data Pribadi sejauh apabila hal tersebut diakibatkan oleh Perseroan 

atau Afiliasi Perseroan, atau diakibatkan oleh Zebra yang bertindak sesuai dengan instruksi dari Perseroan atau 

Afiliasi Perseroan. 

5. Tanggung Jawab Zebra 

5.1  Zebra harus: 

(a)  memproses Data Pribadi yang diberikan oleh Perseroan hanya sejauh, dan dengan cara, sebagaimana 

diperlukan untuk tujuan Layanan Pemrosesan Data Zebra dan sesuai dengan instruksi tertulis Perseroan dari waktu 

ke waktu dan Zebra tidak akan memproses, atau mengizinkan pemrosesan, Data Pribadi yang diberikan oleh 

Perseroan untuk tujuan lain apa pun kecuali apabila pemrosesan tersebut diwajibkan berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Data yang berlaku terhadap Zebra dan dalam hal tersebut, Zebra harus, kecuali apabila dilarang 

berdasarkan hukum, memberitahukan Perseroan terlebih dahulu mengenai niatnya untuk melakukan pemrosesan 

tersebut dan memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mengajukan keberatan; 

(b)  dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan biaya untuk menerapkan upaya tertentu, mengambil 

upaya-upaya teknis dan organisasi yang sesuai terhadap pemrosesan yang tidak diizinkan atau yang melanggar 
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hukum atas Data Pribadi dan terhadap kehilangan atau pemusnahan yang tidak disengaja atas, atau kerusakan 

terhadap Data Pribadi, untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai untuk: 

(i) kerugian yang mungkin timbul akibat pemrosesan yang tidak diizinkan atau melanggar hukum tersebut 

atau kehilangan, pemusnahan yang tidak disengaja, atau kerusakan Data Pribadi; dan 

(ii) sifat dari Data Pribadi yang harus dilindungi, 

(c)  tanpa mengurangi kewajiban-kewajibannya yang lain dalam Adendum Perlindungan Data ini, mengambil 

langkah-langkah yang wajar untuk memastikan keandalan semua karyawan dan kontraktornya yang memiliki akses 

ke Data Pribadi dan khususnya memastikan bahwa setiap pribadi yang diberikan kewenangan untuk memproses 

Data Pribadi sehubungan dengan Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan tunduk pada kewajiban 

kerahasiaan. 

5.2  Apabila Zebra menerima suatu keluhan, pemberitahuan atau komunikasi yang terkait secara langsung 

dengan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Adendum Privasi Data ini, Zebra harus sesegera mungkin secara 

wajar memberitahukan Perseroan dan pihaknya harus, dengan biaya Perseroan, memberikan kerja sama dan 

bantuan penuh kepada Perseroan sehubungan dengan keluhan, pemberitahuan atau komunikasi tersebut. 

5.3  Zebra akan, dengan biaya Perseroan, memberikan kerja sama dan bantuan penuh kepada Perseroan 

sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data termasuk 

memberikan kepada Perseroan dan Para Regulator (sebagaimana berlaku), semua informasi dan bantuan yang 

dibutuhkan untuk mematuhi permintaan subjek data, menyelidiki pelanggaran keamanan atau untuk membuktikan 

kepatuhan para pihak terhadap Undang-Undang Perlindungan Data. 

5.4  Apabila Zebra mengetahui adanya pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum atas suatu Data 

Pribadi atau adanya Pelanggaran Keamanan, Zebra harus, tanpa penundaan, memberitahukan Perseroan dan, 

dengan biaya Perseroan, bekerja sama penuh dengan Perseroan untuk memperbaiki masalah tersebut sesegera 

mungkin sewajarnya. 

5.5  Apabila Zebra meyakini bahwa instruksi dari Perseroan kepada Zebra berdasarkan Pasal 5.1(a) 

bertentangan atau mungkin bertentangan dengan persyaratan dalam Undang-Undang Perlindungan Data atau 

undang-undang lain yang berlaku, Zebra harus memberi tahu Perseroan dan memberikan perincian yang wajar 

untuk mendukungnya. 

6.0  Tanggung Jawab Bersama atas Prospek Penjualan 

6.1  Sebagai manfaat dari Program dan mengacu pada kriteria Program, Perseroan dapat mengakses prospek 

penjualan (sales leads) yang diberikan oleh Zebra agar Perseroan dapat mengembangkan usahanya. Perseroan 

bertanggung jawab untuk menghubungi prospek penjualan tersebut setelah pihaknya mengonfirmasi penerimaan 

atau penolakannya atas prospek penjualan tersebut kepada Zebra. Setelah prospek penjualan tersebut diterima 

oleh Perseroan, Zebra akan memberitahukan prospek penjualan tersebut sehingga prospek penjualan tersebut 

mengetahui bahwa Perseroan akan menghubunginya. Perseroan harus melapor kepada Zebra mengenai status 

prospek penjualan minimal setiap tiga puluh  (30) hari kalender melalui alat administrasi Program. Saat Perseroan 

menyelesaikan penjualan karena prospek tersebut atau penjualan gagal dilakukan, Perseroan wajib memperbarui 

prospek dalam Alat Administrasi Mitra. Apabila Perseroan tidak memberikan laporan sesuai dengan Pasal 6.1 ini, 

prospek penjualan tersebut dapat ditarik dan kelayakan Perseroan untuk menerima prospek penjualan di masa 

mendatang dari Zebra dapat ditarik. 

6.2  Apabila Zebra dan Perseroan (baik sendiri atau bersama-sama) menentukan tujuan untuk dan cara 

pemrosesan setiap Data Pribadi yang terkait dengan prospek penjualan, pemrosesan tersebut tidak termasuk dalam 

ruang lingkup Adendum Privasi Data ini.  Zebra dan Perseroan akan masing-masing dianggap sebagai Pengendali 

Data sehubungan dengan pemrosesan tersebut dan masing-masing akan bertanggung jawab untuk mematuhi 

kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data. 

7.0  Pemrosesan Lanjutan 
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7.1  Pada saat diminta, Zebra akan menginformasikan kepada Perseroan mengenai nama, alamat dan peran 

dari masing-masing pihak ketiga (suatu “Prosesor Lanjutan”) yang digunakan untuk memberikan Layanan 

Pemrosesan Data. 

7.2  Zebra dapat melibatkan Prosesor Lanjutan lain, termasuk Afiliasi-afiliasi Zebra, untuk memproses Data 

Pribadi (atau memberikan subkontrak atau mengalihdayakan pemrosesan Data Pribadi apa pun kepada suatu pihak 

ketiga), dengan ketentuan bahwa pihaknya: 

(a)  memberitahukan Perseroan mengenai setiap Prosesor Lanjutan baru atau pengganti dengan mengepos di 

situs web Program Zebra atau yang setara dengannya atau melalui surel atau pemberitahuan lain. Apabila 

Perseroan menyatakan keberatan atas penunjukan suatu Prosesor Lanjutan baru atau pengganti, Perseroan 

harus memberitahukan Zebra dalam waktu lima (5) hari kerja. Perseroan akan dianggap untuk telah menyetujui 

Prosesor Lanjutan apabila Zebra tidak menerima pernyataan keberatan dalam waktu lima (5) hari kerja. Apabila 

keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak dalam waktu lima (5) hari kerja setelah penerimaan 

pernyataan keberatan tertulis oleh Zebra, Zebra dapat, dengan segera memberikan pemberitahuan tertulis, 

mengakhiri Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan Perseroan tanpa pertanggungjawaban apa 

pun; 

(b)  menandatangani suatu kontrak tertulis dengan Prosesor Lanjutan yang, sehubungan dengan Layanan 

Pemrosesan Data yang dilaksanakan untuk Perseroan: 

(i)  memberikan perlindungan atau jaminan bahwa Prosesor Lanjutan tersebut menganggap perlu 

untuk menerapkan upaya-upaya teknis dan organisasi yang sesuai dengan mematuhi Undang-

Undang Perlindungan Data; dan 

(ii)  mengakhiri secara otomatis, pada saat pengakhiran atau berakhirnya Adendum Privasi Data ini, 

karena alasan apa pun; dan 

(c)  tetap bertanggung jawab atas semua tindakan atau pengabaian Prosesor Lanjutan seakan-akan tindakan 

atau pengabaian tersebut dilakukan oleh Zebra (kecuali apabila tindakan atau pengabaian tersebut diakibatkan 

atau diperburuk oleh Perseroan). 

7.3  Untuk menghindari keraguan, setelah Perseroan memberikan persetujuan atau otorisasinya untuk 

penggunaan Prosesor Lanjutan tertentu sehubungan dengan Layanan Pemrosesan Data, Perseroan selanjutnya 

tidak dapat menarik kembali persetujuannya sehubungan dengan, atau menolak, penunjukan Prosesor Lanjutan 

yang bersangkutan. 

8.0  Catatan dan Laporan 

8.1  Zebra akan menyimpan catatan dari setiap pemrosesan Data Pribadi yang dilaksanakan sesuai dengan 

Layanan Pemrosesan Data dan atas kepatuhannya terhadap kewajibannya sebagaimana diatur dalam Adendum 

Privasi Data ini (“Catatan”) di tempat usaha umum pihaknya. 

8.2  Tidak lebih dari satu kali per tahun kalender dan atas permintaan tertulis, Zebra akan memberikan kepada 

Perseroan, perwakilan pihak ketiganya (yang bukan pesaing Zebra) atau kepada Regulator, salinan laporan tertulis 

terbaru (masing-masing disebut suatu “Laporan” (Report)) dari Zebra semata-mata untuk tujuan mengaudit 

kepatuhan Zebra terhadap kewajibannya berdasarkan Adendum Privasi Data ini.   

9.0  Pemindahan dan Pemrosesan Data Pribadi di Luar Negeri 

9.1  Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ini, Zebra tidak dapat memindahkan Data Pribadi di luar EEA, 

UK, dan / atau Swiss tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan 

atau ditunda secara tidak wajar. Perseroan mengetahui dan menyetujui bahwa Data Pribadi dapat dipindahkan ke 

lokasi-lokasi yang dinyatakan dalam Lampiran Prosesor Lanjutan (yang tersedia apabila diminta), sesuai dengan 

mekanisme pemindahan yang ditetapkan dalam Lampiran Prosesor Lanjutan, yang tersedia di situs web Program, 

sesuai dengan mekanisme pemindahan yang ditetapkan dalam Lampiran Prosesor Lanjutan (“Mekanisme 

Pemindahan”). 
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9.2  Perseroan mengakui bahwa Data Pribadi yang diberikan oleh Perseroan kepada Zebra sehubungan dengan 

Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Keikutsertaan dapat dipindahkan kepada, dan Layanan Pemrosesan Data 

dapat diberikan oleh, Zebra sebagai prosesor di suatu wilayah yang merupakan suatu Negara Yang Dilarang. Oleh 

karena itu, Zebra menggunakan Klausul-klausul Standar UE dan Adendum UK untuk pemindahan data tersebut dan 

Klausul-klausul Standar UE (Modul 2- Pemindahan pengendali kepada prosesor) dan Adendum UK, dimasukkan 

melalui referensi ke dalam Adendum Privasi Data ini.  Untuk tujuan Pasal 7 (Pasal Docking) opsional dari Mekanisme 

Pemindahan Yang Relevan, Pasal 7 dimasukkan dalam Mekanisme Pemindahan Yang Relevan.  Untuk tujuan Pasal 

9  dari Mekanisme Pemindahan Yang Relevan (Penggunaan prosesor lanjutan), para pihak memilih Opsi 2: 

OTORISASI TERTULIS UMUM, dan jangka waktu pemberitahuan kepada Perseroan mengenai perubahan 

Prosesor Lanjutan adalah lima (5) hari kerja.  Untuk tujuan Pasal 11 dari Mekanisme Pemindahan Yang Relevan 

(Ganti Rugi) subpasal (a), pasal opsional dihapus.  Untuk tujuan Pasal 13 dari Mekanisme Pemindahan Yang 

Relevan (Pengawasan), para pihak memilih Opsi 1.  Untuk tujuan Pasal 17 dari Mekanisme Pemindahan Yang 

Relevan (Hukum yang mengatur), para pihak memilih Opsi 1 dan para pihak sepakat bahwa hukum yang mengatur 

adalah hukum Irlandia.  Untuk tujuan Pasal 18 dari Klausul-klausul Standar (Pemilihan forum dan yurisdiksi) 

subpasal (b), para pihak memilih pengadilan Irlandia.  Informasi yang diperlukan berdasarkan Aneks I Bagian A dari 

Mekanisme Pemindahan Yang Relevan (Daftar para pihak) dapat ditemukan di paragraf-paragraf awal dari 

Adendum Privasi Data ini.  Informasi yang diperlukan berdasarkan Aneks I Bagian B dari Mekanisme Pemindahan 

Yang Relevan (Keterangan pemindahan) dapat ditemukan dalam Lampiran pada Adendum Privasi Data ini.  

Informasi yang diperlukan berdasarkan Aneks I Bagian C dari Mekanisme Pemindahan Yang Relevan (Otoritas 

pengawas yang kompeten) adalah Komisaris Perlindungan Data Irlandia.  Untuk tujuan Aneks II dari Mekanisme 

Pemindahan Yang Relevan dan kecuali apabila ditentukan lain dalam Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat 

Keikutsertaan, keterangan mengenai upaya-upaya teknis dan organisasi untuk keamanan Data Pribadi tersedia 

dalam Pernyataan Privasi Zebra di https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/privacy-

statement.html atau yang setara dengannya. Untuk tujuan Aneks III dari Mekanisme Pemindahan Yang Relevan, 

informasi yang diperlukan dinyatakan dalam Lampiran Prosesor Lanjutan (tersedia atas permintaan). Untuk tujuan 

Tabel 4 dari Adendum UK, para pihak menyepakati bahwa baik Zebra dan Perseroan dapat mengakhiri Adendum 

UK sebagaimana diatur dalam Section 19 dari Adendum UK.  

9.3  Zebra juga menggunakan Mekanisme Pemindahan Yang Relevan untuk pemindahan intragrup Data Pribadi 

di luar EEA, UK, dan / atau Swiss kepada anggota grup Zebra (termasuk tetapi tidak terbatas pada Afiliasi) yang 

berlokasi di Negara Yang Dilarang (termasuk Amerika Serikat), atau di mana Zebra menunjuk suatu Prosesor 

Lanjutan yang berlokasi di wilayah yang merupakan suatu Negara Yang Dilarang, kecuali apabila Zebra menentukan 

bahwa terdapat mekanisme lainnya yang lebih sesuai untuk memindahkan Data Pribadi secara sah ke suatu Negara 

Yang Dilarang. 

9.4  Para pihak sepakat bahwa apabila Mekanisme Pemindahan yang relevan tidak ada lagi atau tidak lagi 

dianggap sebagai metode yang sah untuk memindahkan Data Pribadi ke luar EEA, UK, dan / atau Swiss, para pihak 

akan berdiskusi dengan iktikad baik dan menyepakati suatu mekanisme pemindahan alternatif yang sah dan Zebra 

dapat menghentikan atau memastikan bahwa pihak ketiga yang bersangkutan menghentikan pemrosesan Data 

Pribadi hingga para pihak menyepakati suatu mekanisme pemindahan alternatif untuk memungkinkan Data Pribadi 

dipindahkan ke luar EEA, UK, dan / atau Swiss dengan cara yang tidak melanggar.  Zebra tidak akan melanggar 

Adendum Privasi Data ini apabila para pihak tidak segera mencapai kesepakatan tersebut. 

Penafsiran Swiss atas Klausul-klausul Standar UE 

9.5  Para pihak sepakat bahwa sehubungan dengan setiap pemindahan Data Pribadi dari Swiss, Adendum 

Privasi Data ini harus dibaca bersamaan dengan keputusan dan komentar dari Swiss Federal Data Protection and 

Information Commissioner mengenai pemindahan data pribadi ke suatu negara dengan tingkat perlindungan data 

yang tidak memadai berdasarkan klausul kontrak standar dan kontrak standar yang diakui, tertanggal 27 Agustus 

2021, dan Klausul-klausul Standar UE akan diubah sebagaimana sesuai.  

10.0  Batasan Tanggung Jawab  

10.1  Pengecualian dan pembatasan tanggung jawab yang diatur dalam Bagian 21 dari Ketentuan-ketentuan dan 

Syarat-syarat Induk Program (sebagaimana berlaku) berlaku sehubungan dengan tuntutan, tanggung jawab, biaya, 
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pengeluaran, ganti rugi atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap Adendum Privasi Data 

ini. 

11.0  Jangka Waktu dan Pengakhiran 

11.1  Adendum Privasi Data ini mulai berlaku pada (atau dianggap telah mulai berlaku pada, apabila sesuai) 

Tanggal Berlaku Adendum dan akan tetap berlaku selama keikutsertaan Perseroan dalam Program (“Jangka 

Waktu”). 

11.2  Pada saat berakhirnya keikutsertaan Perseroan dalam Program, Adendum Privasi Data ini juga akan 

berakhir. 

11.3  Setiap ketentuan dari Adendum Privasi Data ini yang secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk mulai 

berlaku atau terus berlaku pada saat atau setelah pengakhiran Adendum Privasi Data ini akan tetap berlaku dan 

berkekuatan penuh. 

11.4  Pengakhiran Adendum Privasi Data ini, karena alasan apa pun, tidak akan memengaruhi hak, pemulihan, 

kewajiban atau tanggung jawab yang telah terakumulasi dari para pihak yang ada pada saat pengakhiran. 

11.5  Pada saat pengakhiran Adendum Privasi Data ini karena alasan apa pun dan senantiasa tunduk pada 

kebijakan retensi data Zebra: 

(a)    Zebra harus sesegera mungkin mengembalikan atau memusnahkan (sebagaimana diperintahkan secara 

tertulis oleh Perseroan) semua Data Pribadi yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama Perseroan 

sehubungan dengan Adendum Privasi Data ini; dan 

(b)  apabila Perseroan memilih untuk memusnahkan daripada mengembalikan Data Pribadinya berdasarkan 

pasal 11.5(a), Zebra harus sesegera mungkin secara wajar memastikan bahwa catatan Data Pribadi 

dimusnahkan dengan cara yang aman (kecuali apabila Data Pribadi wajib disimpan berdasarkan hukum 

yang berlaku dan apabila demikian, Zebra akan memberitahukan Perseroan mengenai persyaratan 

tersebut).  

12.0  Hukum Yang Mengatur dan Yurisdiksi 

12.1  Adendum Privasi Data ini dan setiap sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengannya 

atau pokok bahasan atau penyusunannya (termasuk sengketa atau tuntutan nonkontraktual) akan diatur 

berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan Bagian 25 dari Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Induk Program.   
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Lampiran 

Layanan Pemrosesan Data 

 

Pokok-pokok dan tujuan pemrosesan: Pemrosesan Data Pribadi dengan tujuan memberlakukan 

keikutsertaan Perseroan dalam Program, sebagaimana ditentukan sepenuhnya dalam Adendum Privasi 

Data ini. 

Jangka waktu/retensi dan frekuensi: Data Pribadi dapat dipindahkan secara terus menerus selama Jangka 

Waktu Adendum Privasi Data ini. 

 

Jenis Data Pribadi dan kategori subjek data: 

Personel dan kontak eksekutif di Perseroan (misalnya, Pejabat Eksekutif, Bagian Penjualan, Pemasaran, 

Keuangan, Teknis, Pengembang, Operasional, Hukum dan Layanan) dan para pribadi yang mendaftar sebagai 

administrator pada platform mitra saluran Zebra melalui keikutsertaan Perseroan dalam Program dapat 

memberikan data sebagai berikut: 

 
•  Nama, alamat, nomor kontak, alamat surel, panggilan, negara, jabatan, peran utama, peran sekunder, 

nomor faks, dan bahasa pilihan; 
 
•  Status pelatihan dan/atau sertifikasi personel Perseroan dalam Program; 

 
•  Data dukungan produk (termasuk pemberitahuan perubahan teknik (engineering change notifications/ECN) 
yang dikeluarkan oleh Zebra; 

 
•  Pengajuan keanggotaan Program, promosi, manfaat dan setiap perubahan terhadap keterlibatan 

Perseroan dalam Program; 
 
•  Informasi yang diberikan sebagai bagian dari peninjauan kepatuhan uji tuntas oleh Perseroan untuk 

pemeriksaan sanksi, perlindungan anti-pencucian uang dan tujuan sesuai hukum yang berlaku 
(misalnya, nama, alamat, tanggal lahir dan nomor paspor); 

 
•  Pemberian perincian kontak sebagai bagian dari Sistem Dan Peralatan Zebra dan sumber daya 

Program lainnya; dan 
 
•  Pemeliharaan profil dan perincian kontak Perseroan. 

Personel dan kontak eksekutif dari pelanggan(-pelanggan) pengguna akhir (misalnya, Pejabat Eksekutif, Bagian 

Penjualan, Pemasaran, Keuangan, Teknis, Pengembang, Operasional, Hukum dan Layanan) yang kepadanya 

Perseroan telah menjual Produk atau Layanan Zebra dapat memberikan hal-hal berikut: 

 

•  Nama, alamat, nomor kontak dan alamat surel. 
 

Sifat dan tujuan Layanan Pemrosesan Data: 
 
Perseroan telah menginstruksikan Zebra untuk melakukan kegiatan pemrosesan data berikut sehubungan 
dengan: 

 
•  Informasi aplikasi dan perincian kontak yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Program;  
 
•    Catatan, penyimpanan kontrak, riset pasar, audit, pelatihan (misalnya, seminar daring) dan sertifikasi, 

hukum dan kepatuhan, dasbor dan laporan yang dihasilkan sehubungan dengan Program; 
 
•   Langganan ke program promosi, penjualan, dan pemasaran serta penerimaan manfaat dan insentif 

otorisasi; 
 
•  Komunikasi elektronik yang berkaitan dengan Program (misalnya, undangan seminar daring, survei, 

dan peluncuran Produk), berita operasional Produk dan Layanan, pembaruan Sistem Dan Peralatan 
Zebra, harga, manfaat, dan insentif; 
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•   Administrasi, dan fasilitasi pembelian Produk, Layanan oleh pelanggan; 
 
•   Pemberian kepada Perseroan dan/atau Pengguna Akhir (sebagaimana berlaku) dukungan 

berkelanjutan sehubungan dengan Produk dan Layanan tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada 
dukungan teknis, layanan perbaikan, layanan visibilitas, dan dasbor); 

 
•  Administrasi dan penyediaan Produk demonstrasi dan promosi kepada pelanggan; 
 
•   Akses ke Sistem Dan Peralatan Zebra (misalnya, platform mitra, katalog daring Produk dan Layanan); 
 
•   Informasi yang diberikan untuk direktori daring Program dari anggota dan aplikasi Program; 
 
•   Langganan ke forum Produk dan Layanan daring dan tertulis; 
 
•  Informasi yang diberikan oleh pelanggan di portal perbaikan Produk; dan 
 
•   Permintaan otorisasi Produk lintas batas. 
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