INDONESIAN
Kebijakan Privasi Produk dan Layanan TL1MKT SL
TL1MKT SL SL ("TL1MKT SL", "kami", "milik kami", atau "kami") adalah
perusahaan teknologi data yang memberikan solusi analitik data dan periklanan
di seluruh industri.
Mitra kami (“Mitra Data”) adalah penyedia aplikasi seluler, platform media dan
teknologi, dan pihak lain yang memiliki akses ke informasi pelanggan tertentu
(“Data Pengguna”) yang ingin mereka uangkan dengan menggunakan layanan
kami. Layanan kami mencakup analisis data dan layanan periklanan
(“Layanan”). Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Layanan kami di situs
web kami di www.tl1mkt.com
Klien kami (“Klien”) adalah bisnis, termasuk merek dan agensi (“Pengiklan”),
pemilik properti media (“Penerbit”), dan perusahaan lain yang mengirimkan
iklan bertarget kepada konsumen. Dengan menggunakan Layanan kami, klien
kami dapat menangani audiens tertentu dan menyesuaikan iklan dengan minat
dan preferensi audiens tersebut.
Kami bekerja untuk memastikan bahwa Layanan kami menghormati hak privasi
pengguna. Untuk mencapai tujuan ini, kami mematuhi prinsip privasi
berdasarkan desain dan privasi berdasarkan default selama proses
perancangan, pembuatan, dan penyampaian Layanan kami.
Kami tidak memproses informasi yang secara langsung mengidentifikasi
individu tertentu seperti nama, alamat, atau nomor ID yang dikeluarkan
pemerintah yang tidak terenkripsi. Namun, apakah Data Pengguna yang kami
terima dianggap sebagai data pribadi atau data pengenal pribadi bergantung
pada, antara lain, definisi yang berlaku di lokasi fisik pengguna. Misalnya, di
beberapa lokasi, alamat IP pengguna dapat dianggap sebagai data pribadi,
sementara di lokasi lain tidak.
Secara hukum, kami diwajibkan untuk memberi Anda informasi mengenai
-bagaimana dan atas dasar hukum apa kami menggunakan dan
mengungkapkan data pribadi Anda;
-bagaimana kami menjaga hak privasi Anda khusus untuk data pribadi Anda;
-bagaimana Anda dapat menghubungi kami jika Anda memiliki kekhawatiran
tentang kebijakan privasi ini ("Kebijakan") atau cara kami menangani data
Anda.
Ketentuan Kebijakan ini berlaku untuk semua Data Pengguna sejauh berisi data
pribadi Anda sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan
yang berlaku.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk informasi yang dikumpulkan oleh situs
web kami www.tl1mkt.com
Kebijakan ini juga tidak berlaku untuk informasi yang dikumpulkan oleh Mitra
Data kami atau pihak ketiga lainnya yang mungkin memberikan informasi
kepada kami, karena praktik penanganan informasi mereka dicakup oleh
kebijakan privasi mereka sendiri.
Kebijakan ini dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi silakan periksa kembali
secara berkala untuk memastikan bahwa Anda mengetahui setiap perubahan
dalam pemrosesan Data Pribadi Anda oleh kami. Jika suatu saat di masa
depan kami berencana untuk menggunakan Data Pribadi dengan cara yang
berbeda dari Kebijakan ini, kami akan memposting suntingan Kebijakan di sini
dan menempatkan pemberitahuan di halaman lain dari Situs sebagaimana

berlaku, atau dengan cara lain jika diwajibkan oleh hukum. Anda bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa Anda mengetahui versi terbaru Kebijakan ini.
Kebijakan ini terakhir diubah pada: 28 Februari 2018.
Kata-kata Kebijakan dapat bersifat teknis; jika Anda memiliki pertanyaan,
jangan ragu untuk menulis ke info@tl1mkt.com
Kategori Data yang Kami Terima dan Gunakan
Kami menerima kategori Data Pengguna berikut dari Mitra Data kami:
-ID perangkat periklanan seluler seperti Apple Identifier For Advertisers (IDFA)
dan Google Advertising ID (“ID Iklan / ID Iklan”);
kue;
-hash alamat email,
-informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, kota/wilayah (“Data
Demografis”);
-data penggunaan aplikasi seluler tentang aplikasi yang diinstal/diakses pada
perangkat pengguna dan peristiwa aplikasi serta data penjelajahan seperti URL
penjelajahan (“Data Penggunaan dan Penjelajahan Aplikasi”);
-data pembelian;
-data geolokasi.
Mitra Data kami dapat mengumpulkan data langsung dari pengguna (baik
online maupun offline) atau menerima data dari pihak ketiga.
Kami meminta agar Mitra Data kami memberikan semua informasi yang
diperlukan kepada pengguna tentang penggunaan data mereka dan
memberikan opsi ikut serta / keluar sesuai dengan undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
Kami juga dapat menggunakan cookie, piksel, dan teknologi serupa untuk
mengumpulkan ID Iklan pengguna atau pengidentifikasi cookie sendiri. Dalam
memberikan Layanan, kami menerima akses ke alamat IP dan Permintaan
Tawaran Iklan.
Saat kami memperoleh Data Pengguna yang berbeda terkait dengan perangkat
yang sama dari beberapa Mitra Data, kami menggabungkan Data Pengguna
tersebut dan menyimpannya terhadap ID Iklan (“ID Iklan”) atau cookie yang
sama. TL1MKT SL juga memelihara inventaris ID terpisah, yang
menghubungkan Data Pengguna menjadi ID umum dan merupakan pengenal
pseudonim internal.
Kami meningkatkan Data Pengguna untuk membuat segmen data yang tidak
teridentifikasi dan menggabungkan segmen tersebut ke dalam daftar segmen
atau daftar ID Iklan / cookie berdasarkan preferensi Klien kami. Kami kemudian
membagikan daftar tersebut dengan Klien kami untuk memungkinkan mereka
menargetkan pengguna yang relevan secara efektif.
Kami tidak berinteraksi secara langsung dengan pengguna atau perangkat
mereka, kecuali jika pengguna mengirimkan permintaan penghapusan kepada
kami bersama dengan ID Iklan mereka, seperti yang dijelaskan di bawah pada
“Hak Pilihan dan Kontrol yang Anda Miliki”.
Di bawah ini kami menjelaskan kategori Data Pengguna secara lebih rinci.
ID iklan
ID Iklan (“ID Iklan”) adalah pengenal iklan yang dapat disetel ulang, unik, dan
dianonimkan oleh pengguna. ID Iklan mengidentifikasi perangkat tertentu dan
diterapkan baik di Apple iOS (“Identifier for Advertising” / “IDFA”) dan Google

Android (“ID Iklan”).
Kami memperoleh ID Iklan yang terkait dengan Data Pengguna yang tidak
teridentifikasi dari Mitra Data kami. ID Iklan kemudian digunakan oleh Klien
kami untuk mengidentifikasi permintaan iklan dan untuk menayangkan iklan
yang relevan.
Kami juga dapat menggunakan ID Iklan untuk membangun hubungan antara
atribut Data Pengguna yang berbeda yang berkaitan dengan pengguna yang
sama. Misalnya, jika kami memperoleh Data Pengguna yang menunjukkan
pengguna tertentu berusia antara 25 dan 30 tahun, dan kemudian mengetahui
dari Mitra Data lain bahwa pengguna perangkat yang sama tertarik pada gaya
hidup sehat, kami menggabungkan informasi ini dengan Iklan yang sama ID
(“ID Iklan”) atau cookie.
Kue
Cookie HTTP (juga disebut cookie web, cookie Internet, cookie browser, atau
hanya cookie) adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan
disimpan di browser web pengguna saat pengguna menjelajah.
Kami menetapkan cookie pihak ketiga atas nama Penerbit yang menyediakan
ruang untuk tampilan iklan di dalam situs web.
Kami dapat menggunakan cookie untuk membangun hubungan antara
perangkat atau data yang berkaitan dengan pengguna yang sama. Jika kami
sudah memiliki informasi tentang pengguna perangkat, kami dapat menautkan
informasi yang disimpan dalam cookie ke ID Iklan perangkat. 5rcc
Kami menggunakan informasi ini untuk memfasilitasi pengiriman Iklan bertarget
Klien kami.
Alamat Email yang Di-Hash
Beberapa Mitra Data atau Klien dapat memberikan data offline mereka seperti
alamat email dan nomor telepon. Kami mengharuskan data tersebut di-hash
menggunakan algoritme hashing yang aman sebelum dibagikan dengan
TL1MKT SL.
Kami menggunakan email atau nomor telepon yang di-hash untuk menjalin
hubungan antara profil pengguna offline dan online yang berkaitan dengan
pengguna tertentu. Misalnya, Klien kami ingin menjalankan kampanye iklan di
perangkat seluler yang menargetkan pengguna yang alamat email dan/atau
nomor teleponnya sudah dimiliki oleh Klien. Namun, tanpa ID Iklan masingmasing, Klien tidak dapat menargetkan audiens yang diinginkan. Dengan
membandingkan alamat email dan nomor telepon yang di-hash yang
disediakan oleh Klien dengan Data Pengguna yang kami miliki dari Mitra Data
kami, kami dapat mencocokkan alamat email atau nomor telepon yang di-hash
dengan ID Iklan yang sesuai dengan pengguna yang sama. Hasilnya, kami
memiliki daftar ID Iklan yang sesuai dengan daftar pengguna yang ingin
ditargetkan oleh Klien.
Data Demografis
Kami dapat memperoleh Data Pengguna demografis dari Mitra Data kami,
seperti:
-demografi pengguna (misalnya, usia atau rentang usia dan jenis kelamin);
-wilayah geografis umum dari alamat penagihan dan kode pos;
-tingkat pendapatan yang diprediksi atau aktual;
-informasi demografis lainnya yang diterima atau dikumpulkan oleh Mitra Data

kami.
TL1MKT SL menggunakan informasi ini untuk membuat segmen demografis
tentang pengguna, misalnya pengguna yang “laki-laki, berusia 20 hingga 34
tahun, tinggal di Barcelona.” Kami menghubungkan segmen dengan ID Iklan
dan ID cookie sehingga Klien kami dapat menjangkau audiens target mereka di
perangkat seluler dan browser web.
Penggunaan Aplikasi dan Data Penjelajahan
Kami dapat memperoleh Data Penggunaan dan Penjelajahan Aplikasi dari Mitra
Data kami, seperti:
-aplikasi diinstal/diakses pada perangkat pengguna;
-acara aplikasi seperti pembelian atau pendaftaran;
-browsing data seperti Uniform Resource Locators (“URL”).
URL adalah alamat web, string karakter tertentu yang merupakan referensi ke
sumber daya. Sebagian besar browser web menampilkan URL halaman web di
atas halaman di bilah alamat.
Kami mengubah Penggunaan Aplikasi dan Data Penjelajahan menjadi segmen
agregat berdasarkan minat atau niat membeli (seperti Penggemar Olahraga,
Penggemar Kesehatan & Kebugaran) yang menarik bagi Klien kami.
Data Pembelian
Kami dapat memperoleh data pembelian dari Mitra Data kami, seperti:
-barang yang telah Anda beli di toko;
-barang yang telah Anda beli secara online;
-item yang telah Anda masukkan ke dalam keranjang belanja online.
Data Geolokasi
Kami dapat menerima data dari Mitra Data tentang lokasi fisik perangkat
tertentu, termasuk koordinat lintang-bujur yang diperoleh melalui alat GPS, WiFi, atau teknik triangulasi menara seluler.
Data lokasi yang kami terima dari Mitra Data dapat digeneralisasikan, data
lokasi tidak tepat, atau kami dapat membuat data lokasi tidak tepat, untuk
memberikan data lokasi umum kepada Klien kami. Klien kami dapat
menggunakan kesimpulan dari informasi ini untuk mengirim Iklan yang
dilokalkan atau Iklan yang ditargetkan.
Permintaan Tawaran Iklan dan Alamat IP
Dalam penawaran waktu nyata (“RTB”), Penayang mengirimkan permintaan
tawaran iklan (“Permintaan Tawaran”) secara waktu nyata kepada Pengiklan,
yang menunjukkan bahwa mereka memiliki ruang iklan terbuka (“Tayangan”)
untuk dijual. Tayangan dilelang di antara Pengiklan yang tertarik dan dijual
kepada penawar tertinggi.
Permintaan Tawaran dari aplikasi seluler biasanya berisi ID Iklan bersama
informasi seperti alamat IP, jenis Tayangan (spanduk, audio, video), format,
aplikasi, penerbit, perangkat, dll. Kami mengumpulkan dan menggunakan
Permintaan Tawaran dan ID Iklan untuk berpartisipasi dalam proses RTB atas
nama Klien kami.
Kami membuat alamat IP yang kami terima sebagai bagian dari Permintaan
Penawaran tidak tepat untuk mencegah identifikasi pengguna. Klien kami
kemudian dapat menggunakan alamat IP yang tidak teridentifikasi untuk
melokalkan Iklan.

Dasar Hukum untuk Memproses Data Pribadi
Layanan kami memungkinkan Klien kami untuk menyesuaikan iklan yang Anda
lihat di perangkat seluler dengan minat dan preferensi Anda. Akibatnya, jumlah
iklan yang tidak relevan atau menarik bagi Anda akan berkurang. Untuk
mencapai tujuan ini, kami perlu memproses data pribadi Anda.
Kepentingan sah untuk memfasilitasi pemasaran online yang ditargetkan
adalah dasar kami untuk memproses data Anda.
Mitra Data kami atau pihak ketiga lainnya yang memberikan Data Pengguna
kepada kami dapat menggunakan dasar lain; seperti persetujuan untuk
memproses data pribadi Anda dan membagikannya kepada kami sesuai
dengan kebijakan privasi masing-masing.
Setiap pemrosesan data pribadi Anda oleh TL1MKT SL tunduk pada hak pilihan
dan kontrol Anda sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Dengan Siapa Kami Berbagi Data Pengguna
Kami membagikan Data Pengguna dengan kategori Klien berikut:
-merek dan agensi (“Pengiklan”);
pemilik properti media (“Penerbit”) dan -perusahaan lain yang mengirimkan
iklan bertarget ke konsumen seluler;
-platform data pihak ketiga seperti Platform Sisi Permintaan (DSP), Platform
Manajemen Data (DMP), pasar periklanan, jaringan iklan, dll. (“Platform Data”).
Kami hanya membagikan alamat email dan nomor telepon yang di-hash
dengan Pengiklan yang ingin mencocokkan data pengguna offline mereka
dengan ID Iklan atau Cookie untuk dapat menargetkan pelanggan mereka di
perangkat seluler. Data tidak dibagikan pada tingkat perangkat tertentu, tetapi
dibagikan sebagai daftar.
Selanjutnya, kami dapat membagikan Data Pengguna Anda dengan vendor
pihak ketiga yang membantu kami mengekstrak wawasan berharga dari Data
Pengguna mentah. Misalnya, jika TL1MKT SL menerima ID aplikasi mentah
seperti 123456, informasi ini sendiri tidak berguna. Oleh karena itu, kami
menggunakan mesin pihak ketiga untuk mengonversi ID numerik menjadi nama
aplikasi yang sebenarnya (misalnya, "Aplikasi Saran Berkebun") yang dapat
digunakan untuk tujuan iklan bertarget. Mesin serupa digunakan untuk
memahami Data Penjelajahan. Dalam semua proses ini, hanya Data
Penggunaan dan Penjelajahan Aplikasi yang dikirim ke vendor eksternal yang
mengirimkan kembali hasil yang diproses kepada kami. Tidak ada
pengidentifikasi seperti ID Iklan, cookie, alamat email atau nomor telepon yang
di-hash yang dibagikan dengan vendor pihak ketiga.
Kami menyimpan Data Pengguna di pusat data yang disediakan oleh pihak
ketiga.
Kami juga membagikan informasi Data Pengguna Anda dengan afiliasi kami di
Spanyol yang memberikan dukungan teknis dan membantu TL1MKT SL
menjalankan layanan secara operasional.
Kami juga akan mengungkapkan Data Pengguna Anda sebagai tanggapan atas
proses hukum yang valid, misalnya, sebagai tanggapan atas perintah
pengadilan, panggilan pengadilan, atau permintaan informasi hukum lainnya,
dan/atau untuk mematuhi persyaratan pelaporan hukum dan peraturan yang
berlaku. Kami juga dapat mengungkapkan informasi Anda jika kami yakin perlu

untuk menyelidiki, mencegah, atau mengambil tindakan terkait aktivitas ilegal,
dugaan penipuan, situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap
keselamatan fisik siapa pun, atau untuk memverifikasi atau menegakkan
kepatuhan terhadap kebijakan yang mengatur kami produk dan/atau layanan
dan dengan hukum yang berlaku, atau sebagaimana diwajibkan atau diizinkan
oleh hukum atau sesuai dengan persyaratan hukum. Kami diharuskan untuk
mengungkapkan Informasi Pribadi sebagai tanggapan atas permintaan yang
sah dari otoritas publik, termasuk untuk memenuhi persyaratan keamanan
nasional atau penegakan hukum.
Selain itu, kami dapat mentransfer informasi Anda ke entitas atau individu yang
mengakuisisi, membeli, atau bergabung dengan kami, atau afiliasi kami. Dalam
kasus ini, kami akan meminta perusahaan yang mengakuisisi untuk
menjalankan persyaratan material dari Kebijakan ini, termasuk permintaan
penghapusan akun.
Saat Kami Mentransfer Data Pengguna Secara Internasional
Saat kami membagikan Data Pengguna dengan penerima yang dijelaskan di
atas, pembagian tersebut dapat dianggap sebagai transfer di luar lokasi asal
Anda. Secara hukum, kami diharuskan untuk memastikan bahwa tingkat
perlindungan yang dijamin untuk data pribadi Anda oleh undang-undang Eropa
tidak dirusak oleh transfer tersebut. Beberapa penerima data mungkin
merupakan peserta program seperti Privacy Shield yang memungkinkan
mereka memastikan tingkat perlindungan yang sesuai. Dalam kasus lain, kami
memasukkan Klausul Kontrak Standar UE dengan masing-masing penerima
Data Pengguna.
Bagaimana Kami Melindungi Data Pribadi
Kami mengambil perlindungan teknis dan organisasi yang sesuai untuk
melindungi data pribadi apa pun yang kami terima dari pencurian, kehilangan,
dan akses tidak sah. Kami mengikuti standar yang diterima secara umum untuk
melindungi Data Pengguna pribadi di seluruh siklus penggunaan mulai dari
transfer awal hingga penghapusan.
Namun, tidak ada metode transmisi melalui Internet, atau metode penyimpanan
elektronik, yang 100% aman.
Hak Pilihan dan Kontrol yang Anda Miliki
Data pribadi Anda adalah milik Anda. Anda berhak untuk menghapus Data
Pengguna apa pun yang mungkin kami miliki di sistem kami atau membatasi
pemrosesannya. Opsi untuk menggunakan hak-hak ini dijelaskan di bawah ini.
-Anda dapat memilih keluar dari pemrosesan data pribadi Anda secara
langsung dengan operator seluler atau Mitra Data lainnya (silakan lihat
kebijakan privasi masing-masing).
-Anda dapat memilih keluar dari iklan bertarget dengan memilih "Batasi
Pelacakan Iklan" di iOS atau "Menyisih dari iklan berbasis minat"" di Google
Android. Dalam hal ini, kami akan menyimpan Data Pengguna Anda sampai
Anda meminta kami untuk menghapusnya, tetapi kami tidak akan
menggunakannya untuk tujuan periklanan yang ditargetkan, dan aktivitas di
perangkat seluler Anda akan secara efektif tidak terlihat oleh kami. Anda dapat
mengatur ulang ID Iklan dengan memilih opsi “Setel Ulang Pengenal Iklan” di
Apple iOS atau “Setel Ulang ID Iklan” di Google Android. Ini akan menghapus

ID Iklan Anda saat ini dari perangkat Anda dan menggantinya dengan ID Iklan
baru. Akibatnya, kami tidak akan menerima lagi Permintaan Tawaran yang
berisi ID Iklan lama. Setelah jangka waktu tertentu, kami akan menghapus ID
Iklan lama dan Data Pengguna terkait. Namun, kami dapat menerima akses ke
ID Iklan baru Anda dan mencocokkannya dengan Data Pengguna lain yang
mungkin kami terima dari Mitra Data kami dari waktu ke waktu.
-Anda dapat memilih keluar dengan menghapus atau memblokir cookie kami di
pengaturan browser seluler Anda. Dalam hal ini, kami akan menyimpan data
Anda, tetapi kami tidak akan dapat menggunakannya untuk menargetkan
perangkat Anda saat Anda menjelajahi situs web seluler. Namun, terlepas dari
penghapusan cookie, perangkat Anda masih dapat ditargetkan saat Anda
menggunakan aplikasi berdasarkan ID Iklan Anda.
-Pengguna dapat menghapus data yang terkait dengan ID Iklan mereka dengan
mengirimkan ID Iklan mereka ke Tim Privasi kami data@tl1mkt.com. Kami akan
menghapus semua Data Pengguna yang terkait dengan ID Iklan yang
dikirimkan. Ini akan menghapus semua data terkait dan mencegah
pengumpulan dan penggunaan data yang terkait dengan ID Iklan di masa
mendatang. Jika kami tidak memiliki ID Iklan Anda, tetapi memiliki beberapa
data lain seperti cookie, alamat email yang di-hash, atau nomor telepon yang
di-hash, kami akan menyimpan data ini kecuali jika Mitra Data kami memberi
tahu kami bahwa ini harus dihapus.
-Anda dapat memeriksa kebijakan privasi dan opsi keluar dari mitra yang
bekerja sama dengan kami di url berikut:
Dengan menggunakan layanan kami, Anda menyetujui pengumpulan dan
transfer informasi oleh “TL1” sebagai pengontrol data sebagaimana
didefinisikan dalam GDPR. Informasi Anda akan diberikan ke daftar vendor
yang memproses data Anda di bawah instruksi pengontrol data. Untuk
informasi lebih lanjut tentang daftar vendor ini dan pernyataan privasi mereka,
silakan kunjungi:
Experian : https://www.experian.es/politica-de-privacidad
DelidataX: https://www.delidatax.net/privacy.htm
eXelate: http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/
Oracle: https://www.Oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloudprivacy-policy.html
Eyeota: https://www.eyeota.com/privacy-policy/
Foursquare:https://es.foursquare.com/privacy
Adform: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out
Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/opt-out/
Adsquare: https://www.adsquare.com/cookiepolicy/?wpca_bypass_consent=1Thebridgecorp:
https://www.thebridgecorp.com/privacy/
Faktual: https://www.factual.com/privacy/
Google: https://www.google.com/doubleclick/dataplatform/policies.html
Meja Perdagangan: https://www.thetradedesk.com/general/privacy
Adobe: https://www.adobe.com/privacy.htmlMediath:
https://www.mediamath.com/privacy-policy/
Amazon:

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=2005
45460&ref=a20m_es_fnav_prvcyAT&T:
https://about.att.com/csr/home/privacy.html
Appnexus: https://www.appnexus.com/fr/corporate-privacy-policy
Xandr: https://www.xandr.com/privacy/
Putaran: https://loopme.com/privacy-policy/
MediaIQ: http://www.wearemiq.com/privacy-policy/
S4M: https://www.s4m.io/privacy-policy/
Amobee: https://www.amobee.com/trust/gdpr/
Zeotap: https://zeotap.com/product-privacy-policy/
Motrixi: https://www.motrixi.com/index.php/privacy-policy-2
Harap perhatikan bahwa menggunakan opsi di atas tidak berarti Anda akan
memblokir iklan tetapi itu berarti bahwa iklan yang Anda terima tidak akan
dipersonalisasi untuk Anda.
Hak Anda yang lain
Terlepas dari hak untuk meminta penghapusan data Anda atau pembatasan
pemrosesan, Anda memiliki hak untuk mengakses Data Pengguna pribadi
Anda, untuk meminta pembetulan Data Pengguna pribadi Anda, untuk
mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan data pengawas dan hak
untuk portabilitas data. Untuk menegakkan salah satu dari hak-hak lain ini,
harap kirimkan permintaan Anda bersama dengan ID Iklan Anda ke Tim Privasi
kami data@tl1mkt.com
Retensi Informasi
Kami menyimpan data hingga terjadinya peristiwa berikut:
-berakhirnya jangka waktu penyimpanan sesuai dengan kebijakan retensi SL
TL1MKT;
-permintaan dari Mitra Data untuk menghapus Data Pengguna tertentu; atau
-pengguna mengirimkan ID Iklannya kepada kami untuk menghapus data
terkait.
Privasi Anak-anak
Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan:
-Data tentang pengguna di bawah usia tiga belas (13); dan
-Data tentang aktivitas masa lalu atau saat ini pada aplikasi yang ditujukan
untuk anak-anak di bawah usia tiga belas (13).
Browser Anda mungkin menawarkan opsi “Jangan Lacak”, yang memungkinkan
Anda untuk memberi sinyal kepada operator situs web dan aplikasi web serta
layanan (termasuk layanan periklanan perilaku) bahwa Anda tidak ingin
operator tersebut melacak aktivitas online tertentu, dari waktu ke waktu dan
lintas situs web yang berbeda. Kami tidak menghormati sinyal "Jangan Lacak".
Kontak
Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran tentang Kebijakan ini dan praktik
privasi kami, silakan hubungi kami di: data@tl1mkt.com
The Linea1 mkt S.l.
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TL1MKT SL.net Kebijakan Privasi
TL1MKT SL (“TL1MKT SL,” “we,” “our,” atau “us”) adalah perusahaan teknologi
data yang memberikan solusi analitik data dan periklanan yang inovatif,
berpusat pada perangkat, dan dipimpin oleh privasi di seluruh industri. TL1MKT
SL berkomitmen untuk melindungi privasi pengunjung situs web kami
www.tl1mkt.com("Situs").
Kebijakan Privasi ini mencakup cara kami mengumpulkan, menggunakan,
menyimpan, mengungkapkan, dan mentransfer informasi Anda yang mungkin
dikumpulkan di Situs. Anda dapat mengirimkan informasi melalui formulir
kontak kami. Beberapa informasi juga dapat dikumpulkan saat Anda
menavigasi Situs. Apakah informasi yang kami terima dianggap sebagai
informasi pribadi atau informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi
(“Informasi Pribadi”) tergantung di antara faktor-faktor lain pada definisi yang
berlaku di lokasi fisik Anda. Misalnya, di beberapa lokasi alamat IP Anda
mungkin dianggap sebagai data pribadi, sementara di tempat lain tidak.
Secara hukum, kami diwajibkan untuk memberi Anda informasi tentang
bagaimana dan atas dasar hukum apa kami menggunakan dan
mengungkapkan data pribadi Anda, hak privasi Anda khusus untuk data pribadi
Anda, dan bagaimana Anda dapat menghubungi kami jika Anda memiliki
kekhawatiran tentang Kebijakan ini. atau cara kami menangani data Anda.
Kebijakan ini dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi silakan periksa kembali
secara berkala untuk memastikan bahwa Anda mengetahui setiap perubahan
dalam pemrosesan Informasi Pribadi Anda oleh kami. Jika suatu saat di masa
depan kami berencana untuk menggunakan Informasi Pribadi dengan cara
yang berbeda dari Kebijakan ini, kami akan memposting perubahan tersebut di
sini, atau dengan cara lain jika diwajibkan oleh hukum. Anda bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa Anda mengetahui versi terbaru Kebijakan ini.
Kebijakan ini terakhir diubah pada: 28 Februari 2018.
Bagaimana Anda dapat Menghubungi kami
TL1MKT SL adalah pengontrol data Informasi Pribadi yang dikumpulkan melalui
Situs ini menurut undang-undang privasi Eropa dan CCPA. Anda dapat
menemukan detail kontak kami di bagian Imprint yang ditautkan di bagian
bawah situs web.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, atau jika Anda ingin
menggunakan hak Anda seperti yang dijelaskan di bawah ini, atau jika Anda
memiliki kekhawatiran tentang cara kami menangani masalah privasi, Anda
dapat menghubungi kami di: info@tl1mkt.com
Mengapa kami Mengumpulkan dan Menggunakan Informasi Anda
Saat Anda menulis email kepada kami, mengirimkan detail pribadi Anda melalui
formulir kontak kami atau sebagai bagian dari lamaran pekerjaan, Anda
menyetujui pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan Informasi Pribadi
Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan.
Informasi Pribadi yang Anda kirimkan kepada kami meliputi:
-nama;
-alamat email;
-rincian kontak;

-perusahaan tempat Anda bekerja;
-Anda prihatin;
-Informasi Pribadi dalam dokumen yang Anda kirim atau kirimkan kepada kami.
Selain itu, kami juga mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi
tertentu untuk tujuan bisnis kami yang sah seperti statistik pengunjung,
peningkatan Situs ini, dan iklan layanan kami.
Informasi Pribadi yang kami kumpulkan tanpa meminta persetujuan Anda
sebelumnya dapat mencakup:
Alamat IP;
alamat URL Situs ini;
tanggal Anda mengunjungi Situs ini.
Itu selalu merupakan pilihan Anda apakah akan memberi kami Informasi Pribadi
atau tidak. Jika Anda memilih untuk tidak memberikan informasi yang diminta,
Anda mungkin tidak dapat mengakses fitur tertentu di Situs kami. Anda dapat
mengakses, mengubah, memodifikasi, atau menghapus informasi Anda kapan
saja seperti yang dijelaskan di bawah ini.
Informasi Pribadi yang Anda berikan
Saat mengunjungi Situs kami, Anda dapat memberikan Informasi Pribadi Anda
kepada kami.
Jika Anda menghubungi kami melalui formulir kontak kami, kami
mengumpulkan nama, perusahaan, dan alamat email Anda sehingga kami
dapat merespons Anda.
Kami menyimpan informasi ini selama diperlukan untuk tujuan bisnis kami yang
disebutkan di atas.
Cookie dan Teknologi Pelacakan Lainnya
Saat Anda mengunjungi Situs, kami menggunakan “cookies”. Cookie adalah file
teks kecil yang disimpan situs web di komputer atau perangkat seluler Anda
saat Anda mengunjungi situs tersebut. Ini memungkinkan situs web untuk
mengingat aktivitas dan preferensi Anda (seperti login, bahasa, ukuran font,
dan preferensi tampilan lainnya). Cookie biasanya tidak berisi informasi apa
pun yang secara pribadi mengidentifikasi pengguna, tetapi, Informasi Pribadi
yang mungkin kami simpan tentang Anda, dapat ditautkan ke informasi yang
disimpan di dan diperoleh dari cookie.
Cookie dapat berupa cookie "persisten" atau cookie "sesi": cookie tetap akan
disimpan oleh browser web dan akan tetap berlaku hingga mencapai tanggal
kedaluwarsa, atau dihapus oleh pengguna sebelum tanggal kedaluwarsa;
cookie sesi, sebaliknya, akan kedaluwarsa pada akhir sesi pengguna, saat
browser web ditutup.
Anda dapat mengontrol dan/atau menghapus cookie sesuai keinginan – untuk
detailnya, lihat aboutcookies.org. Anda dapat menghapus semua cookie yang
sudah ada di komputer Anda dan Anda dapat mengatur sebagian besar
browser untuk mencegahnya ditempatkan. Namun, jika Anda melakukan ini,
Anda mungkin harus menyesuaikan beberapa preferensi secara manual setiap
kali Anda mengunjungi situs dan beberapa layanan serta fungsi mungkin tidak
berfungsi.
Jika Anda menonaktifkan kemampuan browser web Anda untuk menerima

cookie, Anda akan dapat menelusuri Situs, tetapi tidak akan dapat mengakses
atau memanfaatkan semua fitur dan layanan di Situs.
Bagaimana Kami Membagikan Informasi Pribadi
Kami mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga untuk tujuan
pemasaran langsung.
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda dalam kasus berikut:
Penyedia jasa
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada vendor pihak
ketiga yang membantu kami mengoperasikan Situs. Pihak ketiga ini
berkewajiban untuk mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku
dan peraturan yang berlaku.
Pengungkapan diwajibkan oleh hukum
Kami akan mengungkapkan informasi Anda sebagai tanggapan atas proses
hukum yang sah, misalnya, sebagai tanggapan atas perintah pengadilan,
panggilan pengadilan, atau permintaan informasi hukum lainnya, dan/atau
untuk mematuhi persyaratan pelaporan hukum dan peraturan yang berlaku.
Kami juga dapat mengungkapkan informasi Anda jika kami yakin perlu untuk
menyelidiki, mencegah, atau mengambil tindakan terkait aktivitas ilegal, dugaan
penipuan, situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan fisik
siapa pun, atau untuk memverifikasi atau menegakkan kepatuhan terhadap
kebijakan yang mengatur kami produk dan/atau layanan dan dengan hukum
yang berlaku, atau sebagaimana diwajibkan atau diizinkan oleh hukum atau
sesuai dengan persyaratan hukum. Kami diharuskan untuk mengungkapkan
Informasi Pribadi sebagai tanggapan atas permintaan yang sah dari otoritas
publik, termasuk untuk memenuhi persyaratan keamanan nasional atau
penegakan hukum.
Transisi bisnis
Selain itu, kami dapat mentransfer informasi Anda ke entitas atau individu yang
mengakuisisi, membeli, atau bergabung dengan kami, atau afiliasi kami. Dalam
kasus ini, kami akan meminta perusahaan yang mengakuisisi untuk
menjalankan persyaratan material dari pernyataan privasi ini, termasuk
permintaan penghapusan akun.
Perlindungan Informasi Anda
Kami mengambil pengamanan fisik, teknis dan organisasi yang sesuai untuk
melindungi Informasi Pribadi dari pencurian, kehilangan lainnya,
penyalahgunaan, dan akses tidak sah, penyalinan, pengumpulan, penggunaan,
pengungkapan, perubahan atau penghancuran. Kami mengikuti standar yang
diterima secara umum untuk melindungi Informasi Pribadi di seluruh siklus
penggunaan mulai dari transfer awal hingga penghapusan.
Namun, tidak ada metode transmisi melalui Internet, atau metode penyimpanan
elektronik, yang 100% aman.
Privasi Anak-anak
Situs kami ditujukan untuk individu yang berusia dewasa atau lebih tua di
wilayah hukum mereka. Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan,
menggunakan, atau membagikan:
-Data tentang pengguna di bawah usia tiga belas (13); dan
-Data tentang aktivitas masa lalu atau saat ini pada aplikasi yang ditujukan
untuk anak-anak di bawah usia tiga belas (13).

Jika Anda yakin anak Anda telah memberikan informasi ke Situs, silakan
hubungi kami menggunakan informasi yang disediakan di bawah ini.
Jika kami mengetahui bahwa kami telah mengumpulkan atau memperoleh
Informasi Pribadi individu di bawah 13 tahun, kami akan menghapus informasi
tersebut.
Akses ke, Perbaikan, Pembatasan Pemrosesan, Portabilitas, dan Penghapusan
Informasi Pribadi Anda
Anda dapat setiap saat meminta penghapusan, peninjauan, atau pembetulan
Informasi Pribadi Anda dengan menghubungi kami menggunakan informasi
kontak yang disediakan oleh Kebijakan ini. Anda juga dapat meminta kami
untuk membatasi atau menangguhkan penggunaan dan pemrosesan Informasi
Pribadi Anda ketika:
-Anda meminta kami untuk memverifikasi keakuratan informasi Anda,
-penggunaan Informasi Pribadi Anda oleh kami melanggar hukum, tetapi Anda
tidak ingin informasi tersebut dihapus, dan
-kami tidak lagi membutuhkan Informasi Pribadi Anda, tetapi Anda memerlukan
informasi ini untuk penetapan, pelaksanaan, atau pembelaan klaim hukum.
Atas permintaan Anda, kami akan menonaktifkan atau menghapus akun dan
informasi kontak Anda dari database aktif kami, sesuai dengan fungsi Situs.
Informasi tersebut akan dinonaktifkan atau dihapus sesegera mungkin
berdasarkan aktivitas akun Anda dan sesuai dengan kebijakan penonaktifan
kami dan hukum yang berlaku.
Anda juga dapat meminta kami untuk memberikan Informasi Pribadi Anda
dalam format terstruktur, umum digunakan, dan dapat dibaca mesin atau untuk
mengirimkan informasi ini ke perusahaan atau individu lain.
Terlepas dari hak-hak yang dijelaskan di atas, Anda memiliki hak untuk
mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan data pengawas

