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SIAPA KAMI DAN BAGAIMANA PEMBERITAHUAN INI BERLAKU BAGI ANDA 
Pentair menghargai privasi Anda. Pemberitahuan ini menjelaskan tentang informasi pribadi mengenai 
Anda yang dapat dikumpulkan oleh Pentair:  

• melalui situs web yang dioperasikan oleh kami, yang di dalamnya terdapat Pemberitahuan 
Privasi ini yang diakses oleh Anda (“Situs web”), 

• melalui aplikasi perangkat lunak yang disediakan oleh kami untuk digunakan pada atau melalui 
komputer dan perangkat seluler (“Aplikasi”), 

• melalui Internet Segala Perangkat kami yang terhubung atau perangkat yang dapat dihubungkan 
(“Perangkat IoT” kami), termasuk produk solusi air kami yang terhubung dengan internet,  

• melalui halaman media sosial dan aplikasi yang kami kontrol yang Anda gunakan untuk 
mengakses Pemberitahuan Privasi ini (secara bersama-sama, “Halaman Media Sosial” kami), 

• melalui pesan e-mail berformat HTML yang kami kirimkan kepada Anda yang terhubung ke 
Pemberitahuan Privasi ini, dan 

• melalui interaksi online dan offline lainnya yang Anda lakukan dengan kami, seperti pelatihan 
berbasis web atau acara secara langsung.  

Secara bersama-sama, kami menyebut Situs Web, Aplikasi, Perangkat IoT, Halaman Media Sosial, e-mail, 
dan kegiatan online dan offline lainnya sebagai “Layanan.”  

Untuk keperluan pemberitahuan ini, “Pentair” berarti Pentair plc dan anak perusahaannya yang 
berkaitan dengan atau memberikan Pemberitahuan Privasi ini kepada Anda. Harap perhatikan bahwa 
beberapa anak perusahaan kami mungkin memposting pemberitahuan privasi terpisah di situs web 
mereka, dan mereka harus mematuhi pemberitahuan privasi yang mereka posting sendiri daripada 
Pemberitahuan Privasi ini. 

SIAPA KAMI DAN BAGAIMANA PEMBERITAHUAN INI BERLAKU BAGI ANDA 
Di Pentair, kami meyakini bahwa kepercayaan adalah fondasi dari segala bentuk hubungan. 
Pemberitahuan ini menjelaskan informasi pribadi mengenai Anda yang dapat dikumpulkan oleh 
Pentair melalui situs web, aplikasi, atau cara lainnya, bagaimana kami menggunakan dan 
mengungkapkan informasi ini, dan informasi terkait lainnya yang perlu Anda ketahui. 

Untuk mempelajari lebih lanjut, klik pada setiap judul bagian di bawah.  
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BAGAIMANA KAMI MENGUMPULKAN DAN MENYIMPAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
“Informasi pribadi” adalah informasi yang mengidentifikasi Anda sebagai individu, atau berkaitan 
dengan individu yang dapat diidentifikasi. Ketika Pentair mengumpulkan informasi pribadi Anda, kami 
berupaya mengumpulkan apa yang relevan, memadai, dan tidak berlebihan untuk tujuan dari 
pengumpulan informasi tersebut. 
 

● Bagaimana cara kami mengumpulkan informasi tentang Anda termasuk hal-hal berikut: 
o Kami dapat mengumpulkan informasi pribadi dari berbagai sumber, seperti telepon, 

situs kami, panggilan video online, aplikasi atau layanan online atau seluler kami, agen 
transfer kami, atau iklan online kami. 

▪  Melalui Layanan: Misalnya, kami dapat mengumpulkan informasi pribadi 
selama inisiasi atau pelaksanaan hubungan bisnis, selama acara, pelatihan, atau 
pameran dagang, ketika Anda berlangganan buletin atau meminta publikasi, 
membuat akun, mengembalikan atau menukar produk, mengaktifkan kupon, 
menyelesaikan survei, mendaftar untuk acara atau layanan online Pentair, 
menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut, memasang dan menggunakan 
Perangkat atau Aplikasi IoT kami, atau mengunjungi situs kami saat atau 
sebelum masuk ke platform media sosial.  

▪  Dari sumber lain: Kami juga dapat mengumpulkan informasi pribadi dari sumber 
publik atau penyedia data pihak ketiga. Misalnya, tim SDM kami dapat 
menggunakan LinkedIn atau platform media sosial lainnya untuk mengidentifikasi 
kandidat pelamar pekerjaan. Masing-masing platform media sosial memiliki 
kebijakan mereka sendiri tentang cara mereka memproses informasi pribadi Anda 
ketika Anda mengakses situs mereka. Jika Anda memiliki masalah atau pertanyaan 
tentang penggunaan informasi pribadi Anda, Anda harus membaca kebijakan 
privasi mereka dengan cermat sebelum menggunakannya. Kami juga dapat 
bekerja bersama dengan mitra pemasaran untuk mengidentifikasi pelanggan 
potensial, dengan agen transfer untuk mengoordinasikan interaksi dengan 
pemegang saham kami, atau dengan pihak ketiga lainnya untuk menyediakan 
layanan kepada karyawan Pentair.  

BAGAIMANA KAMI MENGUMPULKAN DAN MENYIMPAN INFORMASI 
PRIBADI ANDA 
Ketika Pentair mengumpulkan informasi pribadi Anda, kami berupaya mengumpulkan apa yang 
relevan, memadai, dan tidak berlebihan untuk tujuan dari pengumpulan informasi tersebut. Kami 
dapat mengumpulkan, membuat, dan mengamati informasi pribadi tentang Anda dari berbagai 
sumber, termasuk langsung dari Anda, dari teknologi seperti cookie, dan dari pihak ketiga. Jenis 
data ini dapat mencakup, misalnya, informasi kontak, komunikasi dan data pembayaran, atau 
data pemasaran. Kami akan menyimpan informasi pribadi Anda selama periode yang diperlukan 
untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Pemberitahuan Privasi ini, kecuali jika periode 
penyimpanan yang lebih lama diizinkan oleh hukum. 
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● Berbagai jenis informasi pribadi yang dapat kami kumpulkan tentang Anda termasuk: 
o Informasi kontak, seperti nama, gelar, nomor telepon, alamat surat, dan alamat e-mail; 
o Informasi komunikasi yang Anda kirimkan, seperti pesanan, pertanyaan, foto/video, 

dan umpan balik; 
o Informasi demografis, seperti bahasa, usia, dan jenis kelamin; 
o Preferensi pemasaran, seperti berlangganan e-mail, dan preferensi frekuensi; 
o Data pembayaran, seperti detail kartu kredit, dan informasi akun; 
o “Data Perangkat,” sebagaimana didefinisikan pada Ketentuan Layanan aplikasi seluler 

kami, saat Anda memasang dan menggunakan Perangkat atau Aplikasi IoT kami; 

▪  Misalnya, Aplikasi kami dapat menyertakan fitur yang memungkinkan Anda 
menghubungkan Aplikasi ke kamera yang telah Anda pasang di tempat 
pembuatan kolam Anda, untuk memungkinkan Anda melihat foto atau konten 
video yang Anda ambil melalui kamera tersebut (seperti live- streaming atau 
video time-lapse) melalui Aplikasi. 

o Kredensial pengguna, saat Anda mendaftar untuk menggunakan Layanan. 
 

Kami perlu mengumpulkan informasi pribadi untuk memberikan Layanan yang diminta kepada 
Anda. Jika Anda tidak memberikan informasi yang diminta, kami mungkin tidak dapat memberikan 
Layanan. Jika Anda mengungkapkan informasi pribadi apa pun yang berkaitan dengan orang lain 
kepada kami atau penyedia layanan kami sehubungan dengan Layanan, Anda menyatakan bahwa 
Anda memiliki wewenang untuk melakukannya, dan mengizinkan kami untuk menggunakan 
informasi tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini. 
 

● Berapa lama kami menyimpan informasi pribadi Anda tergantung pada tujuan yang diperoleh 
dan sifatnya. Kami akan menyimpan informasi pribadi Anda selama periode yang diperlukan 
untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Pemberitahuan Privasi ini, kecuali jika periode 
penyimpanan yang lebih lama diizinkan atau diwajibkan oleh hukum. Kriteria utama yang kami 
gunakan untuk menentukan periode penyimpanan kami meliputi: 

o Lamanya waktu Anda memiliki akun aktif atau hubungan dengan Pentair; 
o Ketika kami mulai berkenalan dengan Anda sebagai calon pelanggan atau mitra bisnis; 
o Ketika kami harus mematuhi perintah pengadilan, hukum, atau proses hukum; 
o Ketika persyaratan hukum dan pedoman profesional mensyaratkannya - seperti tujuan 

pajak dan audit, informasi tentang aspek kesehatan dan keselamatan, atau sehubungan 
dengan undang-undang pembatasan yang berlaku, litigasi, atau penyelidikan 
berdasarkan regulasi.  
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BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
Pentair dapat menggunakan informasi pribadi Anda untuk melayani Anda, meningkatkan layanan kami, 
dan memenuhi tujuan dari pemberian informasi pribadi Anda kepada kami, dan untuk tujuan bisnis lain 
yang sah, termasuk untuk:  

● Memberikan fungsionalitas Layanan dan memenuhi permintaan Anda. 
o Melakukan transaksi yang Anda minta, seperti memproses pesanan, mendaftarkan produk 

yang dibeli, menangani klaim garansi, dan menyediakan layanan pelanggan terkait; 
o Berkomunikasi dengan Anda tentang akun Anda dan produk yang Anda beli, 

menanggapi pertanyaan Anda, dan memenuhi permintaan Anda; 
o Mengirimkan informasi administratif kepada Anda, seperti perubahan syarat, ketentuan, 

dan kebijakan kami; 
o Menyervis produk yang Anda beli dan mengirimkan informasi yang Anda minta terkait 

dengan fungsionalitas produk Anda. 
 
Kami akan menjalankan kegiatan ini untuk mengelola hubungan kontrak kami dengan Anda 
dan/atau untuk mematuhi kewajiban hukum. 

 

● Memberikan informasi dan/atau materi pemasaran lainnya kepada Anda.  
o Menginformasikan tentang produk atau layanan kepada Anda yang disediakan oleh 

Pentair yang mungkin menarik minat Anda;  
o Mengirim survei kepada Anda tentang penggunaan produk dan layanan Pentair oleh Anda; 
o Memfasilitasi fungsi berbagi sosial yang Anda pilih untuk digunakan. Misalnya, Layanan 

kami menyertakan fitur media sosial, seperti tombol dan widget “Suka” Facebook, 
widget “bagikan ini”, atau program mini interaktif yang berjalan di Layanan kami. 
 

Kami akan melaksanakan kegiatan ini dengan persetujuan Anda, atau jika kami memiliki 
kepentingan yang sah. 

 

● Menganalisis informasi pribadi untuk pelaporan bisnis, dan menyediakan layanan yang 
dipersonalisasi. 

o Menganalisis atau memprediksi preferensi pengguna kami untuk menyiapkan laporan 
tren gabungan tentang bagaimana konten digital kami digunakan, sehingga kami dapat 
meningkatkan Layanan kami;  

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
Pentair dapat menggunakan informasi pribadi Anda untuk melayani Anda, meningkatkan layanan 
kami, atau memenuhi tujuan dari pemberian informasi pribadi Anda kepada kami, seperti untuk 
melakukan transaksi, berkomunikasi dengan Anda, dan menjalankan operasi bisnis kami. Pentair 
mendasarkan pada beberapa dasar hukum, seperti persetujuan Anda atau kepentingan sah 
Pentair, untuk menggunakan informasi pribadi Anda tergantung pada situasinya.  
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o Untuk memahami minat dan preferensi Anda, dengan lebih baik lagi, sehingga kami 
dapat mempersonalisasi interaksi kami dengan Anda, dan memberikan informasi 
dan/atau penawaran kepada Anda yang disesuaikan dengan minat Anda; 

o Untuk memahami preferensi Anda dengan lebih baik lagi sehingga kami dapat mengirimkan 
konten melalui Layanan kami yang kami yakini relevan dan menarik bagi Anda. 

 
Kami akan memberikan layanan yang dipersonalisasi berdasarkan pada minat Anda secara 
sah, dan atas persetujuan Anda hingga batas yang diharuskan oleh hukum yang berlaku.  

 

● Memenuhi tujuan bisnis kami. 
o Menjalankan operasi bisnis kami dan mengelola risiko kami, termasuk melindungi hak 

dan properti Pentair dan lainnya;  
o Mematuhi persyaratan hukum dan kebijakan internal, seperti kebijakan audit dan 

keamanan; 
o Mengembangkan produk atau layanan baru; 
o Memperbaiki, menyempurnakan, atau mengubah produk dan layanan kami, termasuk 

acara dan pelatihan kami; 
o Mengidentifikasi tren penggunaan, misalnya, memahami bagian mana dari Layanan 

kami yang paling menarik bagi pengguna; 
o Menentukan efektivitas kampanye promosi kami, sehingga kami dapat menyesuaikan 

kampanye kami dengan kebutuhan dan minat pengguna kami. 
 

Kami menjalankan kegiatan ini untuk mengelola hubungan kontrak kami dengan Anda, 
untuk mematuhi kewajiban hukum, dan/atau karena kami memiliki kepentingan yang sah. 

 
• Memungkinkan Anda berpartisipasi dalam undian, kontes, atau promosi lainnya. 

o Kami dapat menawarkan kepada Anda kesempatan untuk berpartisipasi dalam undian, 
kontes, atau promosi lainnya. 

o Beberapa promosi ini memiliki aturan tambahan yang berisi informasi tentang 
bagaimana kami akan menggunakan dan mengungkapkan informasi pribadi Anda. 
 

Kami menggunakan informasi ini untuk mengelola hubungan kontrak kami dengan Anda.  
 

• Mengumpulkan dan/atau menganonimkan informasi pribadi. 
o Kami dapat mengumpulkan dan/atau menganonimkan informasi pribadi sehingga tidak 

akan lagi dianggap sebagai informasi pribadi. Kami melakukannya untuk menghasilkan 
data lain untuk penggunaan oleh kami, yang dapat kami gunakan dan ungkapkan untuk 
tujuan apa pun, karena itu tidak lagi mengidentifikasi Anda atau individu lainnya. 
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BAGAIMANA KAMI MEMBAGIKAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
Pentair dapat membagikan informasi pribadi Anda dengan entitas, merek, divisi, dan anak perusahaan 
Pentair lainnya untuk melayani Anda, termasuk untuk kegiatan yang tercantum dalam Pemberitahuan 
Privasi ini, dan kami juga dapat membagikan informasi pribadi Anda dengan pihak ketiga tertentu 
seperti yang diuraikan di bawah ini.  

Kami membagikan informasi pribadi:  

• Dengan entitas terafiliasi kami untuk tujuan yang dijelaskan dalam Pemberitahuan Privasi ini. Anda 
dapat melihat daftar dan lokasi entitas yang terkait dengan kami di sini. Pentair plc adalah pihak 
yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi pribadi yang digunakan bersama. 

• Dengan penyedia layanan pihak ketiga tepercaya yang melakukan kegiatan sesuai arahan kami. 
Kegiatan ini dapat mencakup kegiatan apa pun yang dilakukan Pentair seperti yang diuraikan 
pada bagian di atas, ‘BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI PRIBADI ANDA’. Misalnya, 
kegiatan ini dapat mencakup hosting situs web, analisis data, pemrosesan pembayaran, 
pemenuhan pesanan, teknologi informasi dan penyediaan infrastruktur terkait, layanan 
pelanggan, pengiriman e-mail, pemasaran, audit, dan layanan lainnya. 

• Dengan pihak ketiga, untuk memungkinkan mereka mengirimkan komunikasi pemasaran kepada 
Anda, sesuai dengan pilihan Anda. 

• Dengan mitra bisnis pihak ketiga jika Anda menerima tawaran dari mitra bisnis tertentu yang 
tersedia melalui Layanan kami; 

• Dengan dealer tepercaya, saat Anda mengonfigurasi Aplikasi untuk berbagi informasi yang terkait 
dengan Perangkat IoT Anda (termasuk Data Perangkat) dengan dealer tertentu. Dealer dapat 
menggunakan informasi ini untuk memantau dan menyervis Perangkat IoT Anda dan menawarkan 
produk dan layanan terkait kepada Anda. Anda dapat memilih untuk menghentikan pembagian 
informasi ini dengan dealer untuk kedepannya kapan saja melalui pengaturan Aplikasi. Ini tidak 
akan memengaruhi penyimpanan terus menerus oleh dealer dan penggunaan informasi yang 
diterima sebelum Anda menghentikan pembagian tersebut. 

BAGAIMANA KAMI MEMBAGIKAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
Pentair dapat membagikan informasi pribadi Anda dengan entitas, merek, divisi, dan anak 
perusahaan Pentair lainnya. Pentair dapat membagikan informasi pribadi Anda dengan pihak 
ketiga untuk diproses atas nama kami, dengan persetujuan Anda, atau jika diizinkan atau 
diharuskan oleh hukum. Penerima informasi pribadi dapat berlokasi di luar negara tempat 
informasi itu dikumpulkan, termasuk di negara-negara di luar Wilayah Ekonomi Eropa (EEA). 
Dalam hal demikian, Pentair mengambil tindakan untuk memastikan tingkat perlindungan privasi 
data yang sesuai.  
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• Dengan orang lain yang Anda tunjuk melalui Aplikasi sebagai pengguna bersama Perangkat IoT 
Anda; pengguna bersama tersebut akan memiliki akses ke informasi yang disimpan di Aplikasi 
dan akan dapat memantau dan mengontrol Perangkat IoT Anda melalui Aplikasi.  

• Dengan menggunakan Layanan, Anda dapat memilih untuk mengungkapkan informasi pribadi 
saat Anda memposting informasi dan konten di papan pesan, obrolan, halaman profil, dan blog 
(termasuk, tanpa batasan, Halaman Media Sosial kami) dan saat Anda berpartisipasi dalam 
pelatihan, lokakarya, dan acara lainnya. Harap perhatikan bahwa setiap informasi yang Anda 
pasang atau ungkapkan melalui layanan ini akan dapat dilihat oleh publik, dan mungkin tersedia 
untuk pengguna lain dan masyarakat umum.  

• Ketika Anda menghubungkan akun Layanan Anda dengan akun media sosial Anda, Anda akan 
berbagi informasi dengan teman-teman Anda yang terkait dengan akun media sosial Anda, 
dengan pengguna lain, dan dengan penyedia akun media sosial Anda. Dengan melakukan hal 
tersebut, Anda memberikan wewenang kepada kami untuk memfasilitasi pembagian informasi 
ini, dan Anda memahami bahwa penggunaan informasi bersama akan diatur oleh kebijakan 
privasi penyedia media sosial. 

• Untuk sponsor pihak ketiga penyedia undian, kontes, dan promosi yang serupa. 
 

 

Kami juga menggunakan dan mengungkapkan informasi pribadi Anda sebagaimana diperlukan atau jika 
sesuai, terutama ketika kami memiliki kewajiban hukum atau kepentingan yang sah untuk melakukannya: 

• Untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, yang dapat mencakup hukum di luar 
negara tempat tinggal Anda.  

• Untuk bekerja sama dengan otoritas publik dan pemerintah, seperti menanggapi permintaan 
atau memberikan informasi yang kami yakini penting. Ini dapat mencakup otoritas di luar negara 
tempat Anda tinggal. 

• Untuk bekerja sama dengan penegak hukum, misalnya, ketika kami menanggapi permintaan dan 
perintah penegakan hukum, atau memberikan informasi yang kami yakini penting. 

• Untuk alasan hukum lainnya, termasuk untuk menegakkan syarat dan ketentuan kami dan 
untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau properti kami, dan/atau afiliasi kami, Anda, 
atau orang lain.  

• Kami memiliki kepentingan yang sah untuk mengungkapkan atau mentransfer informasi pribadi 
Anda kepada pihak ketiga jika terjadi reorganisasi, merger, penjualan, usaha patungan, 
pengalihan, transfer atau disposisi lainnya dari semua atau sebagian dari bisnis, aset, atau 
saham kami (termasuk sehubungan dengan kebangkrutan atau proses yang serupa). Pihak 
ketiga tersebut dapat mencakup, misalnya, entitas yang mengakuisisi dan penasihatnya. 

PENGGUNAAN LAIN DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
Kami juga menggunakan dan mengungkapkan informasi pribadi Anda sebagaimana diperlukan atau 
jika sesuai, terutama ketika kami memiliki kewajiban hukum atau kepentingan yang sah untuk 
melakukannya. 
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“Informasi Lain” adalah setiap informasi yang tidak mengungkapkan identitas spesifik Anda, atau tidak 
secara langsung berhubungan dengan individu yang dapat diidentifikasi, seperti: 

• Informasi browser dan perangkat 
• Data penggunaan aplikasi 
• Informasi yang dikumpulkan melalui Perangkat IoT, seperti data tentang instalasi, konfigurasi 

produk, pengaturan, penggunaan, lokasi geografis, dan data operasional  
• Informasi yang dikumpulkan melalui cookie, tag piksel, dan teknologi lainnya 
• Informasi demografis dan informasi lain yang Anda berikan yang tidak mengungkapkan identitas 

spesifik Anda  
• Informasi yang telah dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi mengungkapkan identitas 

spesifik Anda 

Jika kami diharuskan untuk memperlakukan Informasi Lain sebagai informasi pribadi berdasarkan 
hukum yang berlaku, maka kami dapat menggunakan dan mengungkapkannya untuk tujuan dari 
penggunaan dan pengungkapan informasi pribadi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam 
Pemberitahuan ini. 

Pengumpulan Informasi Lain 

Kami dapat mengumpulkan Informasi Lain dengan berbagai cara, termasuk:  

• Melalui browser atau perangkat Anda:  
o Informasi tertentu dikumpulkan oleh sebagian besar browser atau secara otomatis 

melalui perangkat Anda, seperti alamat Media Access Control (MAC) Anda, jenis 
komputer (Windows atau Mac), resolusi layar, nama dan versi sistem operasi, produsen 
dan model perangkat, bahasa, jenis dan versi browser internet, serta nama dan versi 
Layanan (seperti Aplikasi) yang Anda gunakan. Kami menggunakan informasi ini untuk 
memastikan bahwa Layanan berfungsi dengan benar.  
 

• Melalui penggunaan Aplikasi oleh Anda:  
o Saat Anda mengunduh dan menggunakan Aplikasi, kami dan penyedia layanan kami 

dapat melacak dan mengumpulkan data penggunaan Aplikasi, seperti tanggal dan waktu 
Aplikasi pada perangkat Anda mengakses server kami, dan informasi serta file apa yang 
telah diunduh ke Aplikasi berdasarkan pada nomor perangkat Anda. 
 

• Menggunakan cookie:  
o Cookie adalah potongan informasi yang disimpan secara langsung pada komputer yang 

Anda sedang gunakan. Cookie memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi 

INFORMASI LAIN 
Kami dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan Informasi Lain yang tidak 
mengungkapkan identitas spesifik Anda atau tidak secara langsung berhubungan dengan individu 
yang dapat diidentifikasi, termasuk: informasi browser dan perangkat, data penggunaan aplikasi, 
dan informasi yang dikumpulkan melalui cookie, tag piksel, dan teknologi lainnya. 
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seperti jenis browser, waktu yang dihabiskan untuk Layanan, halaman yang dikunjungi, 
preferensi bahasa, dan data lalu lintas lainnya. Kami dan penyedia layanan kami 
menggunakan informasi tersebut untuk tujuan keamanan, untuk memfasilitasi navigasi, 
untuk menampilkan informasi lebih efektif, dan untuk mempersonalisasi pengalaman 
Anda. Kami juga mengumpulkan informasi statistik tentang penggunaan Layanan untuk 
terus meningkatkan desain dan fungsionalitasnya, memahami bagaimana Layanan 
digunakan, dan membantu kami untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan 
Layanan. Cookie selanjutnya memungkinkan kami untuk memilih iklan atau penawaran 
mana yang kemungkinannya paling menarik menurut Anda, dan menampilkannya saat 
Anda menggunakan Layanan. Kami juga dapat menggunakan cookie atau teknologi lain 
pada iklan online untuk melacak respons terhadap iklan kami.  

o Kami saat ini tidak merespons sinyal jangan melacak pada browser. Jika Anda tidak ingin 
informasi yang dikumpulkan melalui penggunaan cookie, sebagian besar browser 
memungkinkan Anda untuk secara otomatis menolak cookie, atau diberikan pilihan 
untuk menolak atau menerima cookie tertentu (atau beberapa cookie) dari situs web 
tertentu. Anda bisa juga melihat http://www.allaboutcookies.org/manage-
cookies/index.html. Namun, jika Anda tidak menerima cookie, Anda dapat mengalami 
ketidaknyamanan saat menggunakan Layanan. Anda juga mungkin tidak menerima iklan 
atau penawaran lain dari kami yang relevan dengan minat dan kebutuhan Anda.  
 

• Menggunakan tag piksel dan teknologi yang serupa lainnya:  
o Tag piksel. Tag piksel (juga dikenal sebagai suar web dan GIF jernih) dapat digunakan 

untuk, antara lain, melacak tindakan pengguna Layanan (termasuk penerima e-mail), 
mengukur keberhasilan kampanye pemasaran kami, dan menyusun statistik tentang 
penggunaan tingkat dan respons Layanan.  

o Analisis. Kami menggunakan Google Analytics dan Adobe Analytics, yang menggunakan 
cookie dan teknologi serupa untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang 
penggunaan Layanan dan melaporkan kegiatan dan tren. Layanan ini juga dapat 
mengumpulkan informasi mengenai penggunaan situs web, aplikasi, dan sumber daya 
online lainnya. Anda dapat mempelajari tentang praktik Google dengan membuka 
www.google.com/policies/privacy/partners/ dan menggunakan opsi menolak yang 
disediakan oleh Google dengan mengunduh add-on browser opsi menolak Google 
Analytics, yang tersedia di https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Anda dapat 
menggunakan opsi menolak yang disediakan oleh Adobe dengan mengunjungi: 
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 

• Menggunakan teknologi Adobe Flash (termasuk Flash Local Shared Objects (“Flash LSO”)) dan 
teknologi yang serupa lainnya:  

o Kami dapat menggunakan Flash LSO dan teknologi lainnya untuk, antara lain, 
mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang penggunaan Layanan oleh Anda. Jika 
Anda tidak ingin Flash LSO disimpan di komputer Anda, Anda dapat menyesuaikan 
pengaturan Flash player Anda untuk memblokir penyimpanan Flash LSO menggunakan 
alat yang terdapat pada Panel Pengaturan Penyimpanan Situs Web. Anda juga dapat 
membuka Panel Pengaturan Penyimpanan Global dan mengikuti instruksi (yang dapat 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html


 

10 

 

menjelaskan, misalnya, cara menghapus Flash LSO yang ada (disebut sebagai “informasi”), 
cara mencegah Flash LSO ditempatkan di komputer Anda tanpa mengajukan pertanyaan 
kepada Anda, dan bagaimana cara memblokir Flash LSO yang tidak dikirimkan oleh 
operator dari halaman tempat Anda berada saat itu). Harap perhatikan bahwa pengaturan 
Flash Player untuk menghambat atau membatasi penerimaan Flash LSO dapat 
mengurangi atau menghambat fungsi beberapa aplikasi Flash.  
 

• Alamat IP:  
o Alamat IP Anda secara otomatis ditetapkan ke komputer Anda oleh Penyedia Layanan 

Internet Anda. Alamat IP dapat diidentifikasi dan dicatat secara otomatis dalam file log 
server kami setiap kali pengguna mengakses Layanan, berikut dengan waktu kunjungan 
dan halaman yang dikunjungi. Mengumpulkan alamat IP adalah praktik standar dan 
dilakukan secara otomatis oleh banyak situs web, aplikasi, dan layanan lainnya. Kami 
menggunakan alamat IP untuk tujuan seperti menghitung tingkat penggunaan, 
mendiagnosis masalah server, dan mengelola Layanan. Kami juga dapat 
memperkirakan lokasi Anda dari alamat IP Anda.  

• Lokasi fisik:  
o Kami dapat mengumpulkan lokasi fisik Perangkat IoT Anda melalui lokasi ponsel yang 

digunakan oleh salah satu dealer tepercaya kami untuk menginstal produk, jika Anda 
secara manual memasukkan lokasi fisik perangkat di Aplikasi, atau jika Anda menyetujui 
untuk menggunakan fitur peta di Aplikasi.  

o Kami dapat mengumpulkan lokasi fisik perangkat Anda dengan, misalnya, menggunakan 
sinyal satelit, menara ponsel atau WiFi. Kami dapat menggunakan lokasi fisik perangkat 
Anda untuk memberi Anda layanan berbasis lokasi yang dipersonalisasi untuk Perangkat 
IoT Anda. Kami dan penyedia layanan kami juga dapat menggunakan lokasi fisik perangkat 
Anda, serta informasi tentang iklan apa yang Anda lihat dan informasi lainnya yang kami 
kumpulkan, untuk memberi Anda konten yang lebih sesuai dan untuk mempelajari 
keefektifan kampanye iklan kami. Pada beberapa kasus, Anda mungkin diperbolehkan 
untuk mengizinkan atau menolak penggunaan dan/atau berbagi lokasi perangkat Anda, 
tetapi jika Anda melakukannya, kami dan/atau mitra bisnis dan pemasaran kami mungkin 
tidak dapat memberi Anda layanan dan konten khusus yang berlaku. 
 

Penggunaan dan Pengungkapan Informasi Lain  

Kami dapat menggunakan dan mengungkapkan Informasi Lain untuk tujuan apa pun, kecuali jika kami 
diharuskan melakukan sebaliknya berdasarkan hukum yang berlaku. Pada beberapa kasus, kami dapat 
menggabungkan Informasi Lain dengan informasi pribadi. Jika kami melakukannya, kami akan 
memperlakukan informasi gabungan sebagai informasi pribadi selama itu digabungkan. 
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KEAMANAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
Keamanan informasi Anda adalah penting bagi kami. Pentair telah menerapkan pengamanan teknis dan 
organisasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pribadi Anda. Sayangnya, 
tidak ada transmisi data atau sistem penyimpanan yang dapat dijamin 100% aman. Jika Anda memiliki 
alasan untuk meyakini bahwa interaksi Anda dengan kami tidak lagi aman, harap segera memberi tahu 
kami sesuai dengan bagian “Hubungi Kami” di bawah ini. 

 
MENGAKSES DAN MEMBUAT PILIHAN TENTANG INFORMASI PRIBADI ANDA 
Jika Anda memiliki akun terdaftar, Anda dapat mengakses, meninjau, dan mengelola perubahan 
informasi pribadi yang terdapat dalam akun terdaftar Anda melalui dasbor pribadi Anda.  

Anda dapat meminta untuk meninjau, memperbaiki, memperbarui, menahan, membatasi atau 
menghapus informasi pribadi yang sebelumnya Anda berikan kepada kami, atau meminta untuk menerima 
salinan elektronik dari informasi pribadi Anda untuk keperluan pengirimannya ke perusahaan lain (sejauh 
hak ini untuk portabilitas data disediakan untuk Anda oleh hukum yang berlaku), dengan menghubungi 
kami sesuai dengan bagian “Hubungi Kami” di bawah ini. Kami akan menanggapi permintaan Anda sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 

Dalam permintaan Anda, harap jelaskan informasi pribadi apa yang ingin Anda ubah, apakah Anda ingin 
informasi pribadi Anda ditahan dari basis data kami, atau beri tahu kami batasan apa yang ingin Anda 
terapkan pada penggunaan informasi pribadi Anda oleh kami.  

Kami akan mencoba untuk mematuhi permintaan Anda sedapat mungkin. Kami dapat mengambil 
langkah-langkah untuk memverifikasi identitas Anda sebelum memberikan Anda akses ke informasi 
pribadi Anda. Untuk melindungi Anda, kami hanya dapat mengimplementasikan permintaan yang 
berhubungan dengan informasi pribadi yang terkait dengan alamat e-mail tertentu yang Anda gunakan 
untuk mengirimkan permintaan Anda kepada kami. Dalam beberapa kasus, kami mungkin tidak dapat 
melaksanakan pilihan yang Anda minta, seperti ketika kami perlu menyimpan informasi kontak Anda 
untuk kewajiban kontrak dan/atau untuk menyelesaikan transaksi yang Anda mulai sebelum meminta 
perubahan atau penghapusan. Harap beri tahu kami jika ada perubahan pada informasi kontak Anda, 
atau informasi pribadi lainnya.  

KEAMANAN INFORMASI PRIBADI ANDA 
Keamanan informasi pribadi Anda adalah penting bagi kami. Pentair telah menerapkan 
pengamanan teknis dan organisasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan 
informasi pribadi Anda. 

MENGAKSES DAN MEMBUAT PILIHAN TENTANG INFORMASI PRIBADI ANDA 
Anda dapat meninjau, dan meminta koreksi atau penghapusan informasi pribadi Anda, jika 
berlaku, dengan menghubungi kami menggunakan informasi kontak di bawah ini. Harap beri tahu 
kami jika ada perubahan pada informasi kontak Anda, atau informasi pribadi lainnya. Anda dapat 
berhenti berlangganan e-mail promosi kami dengan menggunakan instruksi berhenti 
berlangganan yang terdapat di bagian bawah pesan atau dengan menghubungi kami. 
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Anda dapat berhenti berlangganan e-mail promosi kami dengan menggunakan instruksi berhenti 
berlangganan yang terdapat di bagian bawah pesan atau dengan menghubungi kami. Tindakan ini 
mungkin tidak menjadikan Anda berhenti berlangganan dari pesan administratif mengenai akun Anda, 
seperti kampanye keamanan, dan pesan pemenuhan pesanan. 

Penduduk California berhak meminta kami untuk memberikan pemberitahuan yang mengidentifikasi 
kategori informasi pribadi yang kami bagikan dengan afiliasi kami dan/atau pihak ketiga untuk keperluan 
pemasaran mereka sendiri, dan memberikan informasi kontak untuk afiliasi dan/atau pihak ketiga 
tersebut. Jika Anda penduduk California dan ingin meminta salinan pemberitahuan ini, harap ajukan 
permintaan tertulis ke: privacy@pentair.com: privacy@pentair.com. 

INFORMASI ANAK-ANAK 
Layanan kami tidak ditujukan untuk individu di bawah usia enam belas (16) tahun, dan kami tidak secara 
sadar mengumpulkan informasi pribadi dari individu di bawah usia 16 tahun. 

INFORMASI SENSITIF 
Kami meminta agar Anda tidak mengirimkan kepada kami, dan Anda jangan mengungkapkan, informasi 
sensitif apa pun (misalnya, nomor jaminan sosial, informasi yang berkaitan dengan asal ras atau etnis, 
pandangan politik, agama atau kepercayaan lainnya, kesehatan, biometrik atau karakteristik genetik, 
latar belakang kriminal atau keanggotaan serikat pekerja) pada atau melalui Layanan atau kepada kami. 

LAYANAN PIHAK KETIGA 

Pemberitahuan Privasi ini tidak membahas, dan kami tidak bertanggung jawab atas, privasi, informasi, 
atau praktik lain dari pihak ketiga mana pun, termasuk pihak ketiga mana pun yang mengoperasikan 
situs web atau layanan mana pun yang ditautkan pada Layanan. Dimasukkannya tautan pada Layanan 
tidak menyiratkan dukungan terhadap situs atau layanan yang tertaut oleh kami atau oleh afiliasi kami. 

Selain itu, kami tidak bertanggung jawab atas pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, atau kebijakan 
atau praktik keamanan organisasi lain, seperti Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM atau pengembang 
aplikasi lainnya, penyedia aplikasi, penyedia platform media sosial, penyedia sistem operasi, penyedia 
layanan nirkabel atau produsen perangkat, termasuk yang berhubungan dengan informasi pribadi apa 
pun yang Anda ungkapkan kepada organisasi lain melalui atau sehubungan dengan Aplikasi atau Halaman 
Media Sosial kami.  

 

IKLAN PIHAK KETIGA  

Kami menggunakan perusahaan periklanan pihak ketiga untuk menayangkan iklan mengenai barang dan 
layanan yang mungkin menarik bagi Anda ketika Anda mengakses dan menggunakan Layanan dan situs 
web atau layanan online lain. 

IKLAN PIHAK KETIGA 
Kami menggunakan perusahaan periklanan pihak ketiga untuk menayangkan iklan mengenai 
barang dan layanan yang mungkin menarik bagi Anda ketika Anda mengakses dan menggunakan 
Layanan dan situs web atau layanan online lain. 

mailto:privacy@pentair.com
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Anda dapat menerima iklan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan akses Anda ke dan penggunaan 
Layanan dan situs web lain, atau layanan online di salah satu perangkat Anda, serta informasi yang 
diterima dari pihak ketiga. Perusahaan ini menempatkan atau mengenali cookie unik di browser Anda 
(termasuk melalui penggunaan tag piksel). Mereka juga menggunakan teknologi ini, bersama dengan 
informasi yang mereka kumpulkan tentang penggunaan online Anda, untuk mengenali Anda di seluruh 
perangkat yang Anda gunakan, seperti ponsel dan laptop.  

Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut tentang praktik ini, dan mempelajari cara memilih opsi 
keluar darinya di browser desktop dan seluler pada perangkat tertentu tempat Anda mengakses 
Pemberitahuan Privasi ini, silakan kunjungi: 

• Dari Australia: http://www.youronlinechoices.com.au/  
• Dari Kanada: https://youradchoices.ca/  
• Dari Eropa: http://www.edaa.eu/  
• Dari AS: http://optout.aboutads.info/#/ dan http://optout.networkadvertising.org/#/  

 

 

TRANSFER LINTAS NEGARA 

Informasi pribadi Anda dapat disimpan dan diproses di negara mana pun di mana kami memiliki fasilitas, 
atau di mana kami melibatkan penyedia layanan, dan dengan menggunakan Layanan, maka Anda 
memahami bahwa informasi Anda akan ditransfer ke negara-negara di luar negara tempat Anda tinggal, 
termasuk Amerika Serikat, yang mungkin memiliki aturan perlindungan data yang berbeda dari yang ada 
di negara Anda. Pada kondisi tertentu, pengadilan, lembaga penegak hukum, badan pengatur, atau 
otoritas keamanan di negara-negara lain mungkin berhak mengakses informasi pribadi Anda.  

Jika Anda berada di WEE atau Inggris: Beberapa negara di luar WEE diakui oleh Komisi Eropa memberikan 
tingkat perlindungan data yang memadai sesuai dengan standar WEE (daftar lengkap negara-negara ini 
tersedia di sini). Untuk transfer dari WEE ke negara-negara yang tidak dianggap memenuhi syarat oleh 
Komisi Eropa, serta untuk transfer dari Inggris ke negara-negara yang tidak dianggap memenuhi syarat 
oleh otoritas yang berwenang atas transfer tersebut, kami telah menerapkan langkah-langkah yang 
memadai, seperti klausul kontrak standar yang disetujui oleh Komisi Eropa, untuk melindungi informasi 
pribadi Anda. Anda dapat memperoleh salinan langkah-langkah ini dengan menghubungi Kantor Privasi 
Global Pentair. 

TRANSFER LINTAS NEGARA 
Informasi pribadi Anda dapat disimpan dan diproses di negara mana pun di mana kami 
memiliki fasilitas, atau di mana kami melibatkan penyedia layanan, dan dengan menggunakan 
Layanan maka Anda memahami bahwa informasi Anda akan ditransfer ke negara-negara di 
luar negara tempat Anda tinggal. Untuk transfer dari Wilayah Ekonomi Eropa (WEE) ke negara-
negara yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh Komisi Eropa, kami telah menerapkan 
langkah-langkah yang memadai untuk melindungi informasi pribadi Anda. 

http://www.youronlinechoices.com.au/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/
http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacy@pentair.com
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HUBUNGI KAMI 
  

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Pemberitahuan Privasi ini, atau penggunaan informasi pribadi 
Anda oleh kami, silakan hubungi kami di privacy@pentair.com atau dengan menggunakan informasi di 
bawah ini: 

Jika Anda berada di luar WEE atau Inggris, pengawas datanya adalah: 

Perusahaan Manajemen Pentair 
Up: Kantor Privasi Global  
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900 
Minneapolis, MN 55416 

Jika Anda berada di WEE, pengawas datanya adalah: 

Pentair plc 
Perusahaan Irlandia yang memiliki kantor pusat di: 
Regal House 
70 London Road 
Twickenham, London, TW13QS 
United Kingdom 
 
Jika diharuskan oleh hukum, kami telah menunjuk pejabat perlindungan data. Anda dapat menghubungi 
pejabat perlindungan data kami untuk entitas Jerman kami di: 

TÜV NORD Group 
Keamanan TI, Keamanan & Privasi Bisnis  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen 
Jerman  
Telepon: +49 (0) 201-8999-899 
E-Mail: privacyguard@tuvit.de  
 
 
Anda dapat mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan data untuk negara atau wilayah Anda, 
atau tempat di mana dugaan pelanggaran hukum perlindungan data yang berlaku tersebut terjadi. 
Namun, sebelum melakukannya, kami menganjurkan Anda untuk menghubungi kami secara langsung 
untuk memberi kami kesempatan untuk bekerja secara langsung dengan Anda untuk menyelesaikan 
segala masalah tentang privasi Anda.  

HUBUNGI KAMI 
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Pemberitahuan Privasi ini, atau penggunaan informasi 
pribadi Anda oleh kami, silakan hubungi kami di privacy@pentair.com atau dengan menggunakan 
informasi di bawah ini: 

mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacyguard@tuvit.de
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BAGAIMANA CARA KAMI MENGUBAH DAN MEMPERBARUI PEMBERITAHUAN 
PRIVASI INI 

Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini. Ketika kami melakukannya, kami akan memposting versi 
yang berlaku di situs ini, dan kami akan merevisi tanggal versi yang terletak di bagian atas halaman ini. 
Setiap perubahan akan berlaku efektif ketika kami memposting Pemberitahuan Privasi yang direvisi 
pada Layanan.  
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