Pernyataan Privasi Kandidat Autodesk
Melindungi privasi Anda penting bagi Autodesk. Pernyataan Privasi Kandidat ini menjelaskan cara
Autodesk, Inc. beserta afiliasi lokalnya yang terkait dengan pekerjaan dimaksud ('kami', 'Autodesk')
mengumpulkan serta memproses data pribadi tentang pelamar kerja dan calon kandidat (“Anda”),
bagaimana kami menggunakan dan melindungi data serta hak Anda terkait data tersebut.
Secara khusus, Pernyataan Privasi Kandidat ini menjelaskan penanganan data pribadi yang kami
peroleh terkait pelamar kerja internal dan eksternal, termasuk melalui platform perekrutan dan
halaman karier online Autodesk ("sistem perekrutan") secara langsung dari pelamar kerja serta
dari agen, perekrut, situs pencarian kerja, bursa kerja, acara perekrutan, dan platform perekrutan
pihak ketiga. Pernyataan Privasi Kandidat ini juga menjelaskan penanganan data pribadi kandidat
yang menyatakan minatnya dalam menerima informasi tentang peluang kerja di Autodesk di masa
mendatang.

Informasi Apa yang Dikumpulkan Autodesk Tentang Anda?
Data yang kami kumpulkan secara langsung dari Anda
Kami mengumpulkan informasi berikut tentang Anda:
(a) Pengidentifikasi, seperti nama, nama keluarga, dan informasi kontak, seperti alamat
Anda, alamat email, dan nomor telepon, nama pengguna dan kata sandi untuk sistem
perekrutan;
(b) Informasi terkait profesionalisme atau pekerjaan, seperti informasi yang terdapat
dalam daftar riwayat hidup atau CV Anda, riwayat pekerjaan, dan dokumen terkait
lainnya yang dikirimkan sehubungan dengan lamaran kerja atau proses perekrutan;
(c) Informasi pendidikan, seperti riwayat pendidikan;
(d) Klasifikasi yang dilindungi untuk pemantauan keanekaragaman, dimana
pengumpulan data tersebut diizinkan oleh undang-undang setempat (misalnya ras,
etnis, jenis kelamin, status veteran dan/atau cacat); informasi kewarganegaraan atau
keimigrasian (misalnya untuk bukti hak untuk bekerja); dan
(e) Informasi lain yang dapat Anda pilih untuk secara sukarela dikirimkan kepada kami
sehubungan dengan lamaran kerja atau wawancara kerja Anda.
Data yang kami kumpulkan dari sumber lain
Kami dapat mengumpulkan data berikut tentang Anda dari sumber-sumber lain:
(a) Klasifikasi yang dilindungi untuk pemantauan keberagaman, dimana pengumpulan
data tersebut diizinkan oleh hukum setempat, seperti data pemeriksaan latar belakang
dan berpotensi menyertakan riwayat catatan kriminal Anda;
(b) Informasi pendidikan, seperti riwayat pendidikan;
(c) Informasi terkait profesionalisme atau pekerjaan, seperti riwayat pekerjaan yang
diperoleh dari agen penyaringan pekerjaan, daftar atau pangkalan data yang tersedia
untuk umum, pemberi kerja sebelumnya dan/atau lembaga pendidikan (sebagaimana
diizinkan oleh undang-undang yang berlaku), dan informasi tentang kinerja atau
perilaku Anda dari referensi, karyawan Autodesk lain, klien atau penyedia layanan, atau
pemberi kerja sebelumnya;
(d) Informasi yang tersedia untuk umum dari situs web atau media sosial yang
mencakup LinkedIn atau platform pencarian kerja lain, termasuk informasi yang Anda
pilih untuk secara sukarela dikirimkan kepada kami sehubungan dengan lamaran kerja
Anda (misalnya ketika melamar melalui LinkedIn).
Beberapa informasi di atas mungkin menerima perlindungan yang lebih tinggi sebagai data
"sensitif" atau "khusus" menurut undang-undang yang berlaku, termasuk misalnya riwayat catatan
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kriminal. Kami mengumpulkan informasi tersebut hanya sejauh yang diperlukan untuk tujuan yang
dijelaskan dalam Pernyataan Privasi Kandidat ini dan jika diharuskan oleh undang-undang akan
meminta persetujuan Anda untuk memproses informasi ini.

Bagaimana
Autodesk
Menggunakan
Dikumpulkannya Tentang Anda?

Informasi

yang

Tujuan kami hanya mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan khusus dan
yang diperlukan. Misalnya, kami menggunakan data pribadi Anda untuk:
•

Mengoperasikan, mengelola, dan meningkatkan sistem perekrutan, lamaran kerja,
dan basis data individu yang berminat;

•

Berkomunikasi dengan Anda terkait minat terhadap Autodesk yang Anda nyatakan,
peluang kerja, lamaran kerja, atau proses perekrutan;

•

Memverifikasi informasi Anda, termasuk melalui pemeriksaan referensi, informasi
yang tersedia secara umum (misalnya, pada LinkedIn atau platform pencarian kerja
lainnya) dan pemeriksaan latar belakang jika perlu

•

Atas persetujuan Anda, mengirim informasi kepada Anda tentang posisi lain di grup
perusahaan Autodesk yang mungkin Anda minati; dan

•

Mematuhi kewajiban hukum yang kami tunduk serta bekerja sama dengan pembuat
kebijakan dan lembaga penegak hukum. Misalnya, Autodesk mungkin diwajibkan
untuk mengungkapkan informasi pribadi sebagai tanggapan atas permintaan
hukum oleh otoritas publik, termasuk untuk memenuhi persyaratan keamanan
nasional atau penegakan hukum.

Negara-negara tertentu mengharuskan kami memiliki dasar hukum untuk memproses data pribadi
Anda. Dasar hukum secara tepatnya mungkin dapat berbeda di setiap negara, tetapi secara
umumnya, dasar hukum kami untuk memproses data pribadi Anda adalah untuk mematuhi
kewajiban kontrak kami kepada Anda atau untuk mengambil langkah-langkah untuk
menandatangani suatu kontrak dengan Anda; untuk mematuhi kewajiban hukum kami; dengan
persetujuan Anda; untuk tujuan yang berkaitan dengan administrasi dan perekrutan sumber daya
manusia dan tujuan yang terkait dengan pekerjaan, dan memenuhi kepentingan sah kami (kami
menerapkan pengamanan yang kuat untuk memastikan bahwa privasi Anda atau hak dan
kebebasan fundamental lainnya tidak ditimpa oleh kepentingan sah kami.)
Bila kami diwajibkan oleh undang-undang setempat untuk mengumpulkan data pribadi tertentu
tentang Anda, kegagalan Anda menyediakan data ini dapat mencegah atau menunda pemenuhan
kewajiban hukum kami dan dapat mempengaruhi kemampuan kami untuk mempekerjakan Anda.
Jika kami meminta persetujuan Anda untuk memproses data pribadi Anda, persetujuan tersebut
dapat setiap saat Anda batalkan dengan menghubungi kami menggunakan perincian di bagian
akhir Pernyataan Privasi Kandidat ini.

Bagaimana Autodesk Mengungkapkan Data Pribadi Anda?
Kami dapat membagikan data pribadi Anda kepada pihak lain hanya dalam situasi terbatas sebagai
berikut:
•

Kami dapat membagikan data pribadi Anda kepada perusahaan lain yang termasuk dalam
perusahaan grup Autodesk untuk keperluan perekrutan, manajemen sumber daya
manusia, dan pelaporan internal

2

•

Kami dapat membagikan data pribadi Anda kepada penyedia layanan dan mitra bisnis yang
menjalankan operasi bisnis untuk kami. Misalnya, kami dapat bermitra dengan perusahaan
lain untuk menyediakan platform perekrutan dan menganalisis data guna meningkatkan
kinerja

•

Kami dapat membagikan data pribadi Anda kepada lembaga penegak hukum, pengadilan,
pembuat kebijakan, otoritas pajak, otoritas pemerintah, atau pihak ketiga lainnya jika
diperlukan untuk mematuhi kewajiban hukum atau peraturan, maupun melindungi hak
kami, hak Anda, atau hak pihak ketiga mana pun.

Jika diharuskan oleh undang-undang yang berlaku, Autodesk akan memberikan pengungkapan
tambahan dan/atau meminta persetujuan Anda sebelum membagikan data pribadi Anda dengan
penerima tersebut. Klik di sini untuk daftar afiliasi Autodesk. Anda dapat menghubungi kami
menggunakan detail di bagian akhir Pernyataan Privasi Kandidat ini untuk informasi tentang pihak
ketiga lainnya yang dapat memproses data pribadi pelamar kerja dan calon kandidat.

Bagaimana Mengakses, Memperbarui, Mengunduh, dan Menghapus
Data Pribadi Anda?
Anda mungkin memiliki hak tertentu mengenai data pribadi Anda, tunduk pada undang-undang
yang berlaku, termasuk: hak untuk mengakses, memperbarui, menghapus, menerima salinan, atau
membatasi penggunaan data pribadi Anda oleh kami, kepadaportabilitas data, serta untuk meminta
penjelasan tentang peraturan yang mengatur pemrosesan informasi pribadi Anda di beberapa
lokasi. Saat kami memproses data pribadi berdasarkan persetujuan Anda, Anda dapat menarik
persetujuan kapan saja yang akan berdampak pada pemrosesan atas data Anda selanjutnya. Jika
Anda ingin mengkonfirmasi kelayakan Anda atau menggunakan hak-hak tersebut, silakan hubungi
kami di dataprivacy.requests.team@autodesk.com.
Kami akan menghubungi Anda jika kami memerlukan informasi tambahan untuk menghargai
permintaan Anda. Bila Anda menghubungi kami terkait hak data pribadi Anda, kami akan meminta
Anda untuk memvalidasi identitas Anda sebelum memenuhi permintaan Anda. Kami dapat
menyimpan data tertentu tentang Anda untuk keperluan hukum dan bisnis internal, seperti
pencegahan penipuan, sesuai undang-undang yang berlaku.

Keputusan Otomatis tentang Anda
Umumnya kami tidak membuat keputusan perekrutan atau pemberian kerja hanya berdasarkan
pengambilan keputusan otomatis atau pembuatan profil (sebagaimana didefinisikan dalam
Peraturan Perlindungan Data Umum UE). Jika kami memilih untuk hanya mengandalkan
pengambilan keputusan otomatis dan hal tersebut dapat berdampak secara signifikan pada Anda
atau Anda dapat menjadi subjek pembuatan profil, maka kami akan menerapkan perlindungan
yang sesuai sebagaimana mungkin diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

Bagaimana Autodesk Melindungi Data Anda?
Kami menggunakan kombinasi kontrol fisik, administratif, dan teknologi yang wajar untuk
melindungi data Anda dari akses tidak sah atau tindakan jahat. Untuk informasi selengkapnya
tentang praktik keamanan kami, kunjungi Pusat Kepercayaan (Trust Centre) di
https://www.autodesk.com/trust/overview
Kami membatasi akses yang dimiliki karyawan, kontraktor, dan agen Autodesk ke data pribadi
Anda bagi pihak yang perlu mengetahui data ini untuk melakukan fungsi yang ditetapkan kepada
mereka dan mengembangkan atau meningkatkan produk dan layanan kami.
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Apa Praktik Penyimpanan dan Retensi Data Autodesk?
Kami menyimpan data pribadi dan konten Anda di server kami dan server penyedia layanan kami.
Karena kami dan penyedia layanan kami mengelola server di lokasi global, data pribadi Anda dapat
ditransfer lintas negara dan disimpan di luar negara tempat data dikumpulkan.
Kami akan menyimpan data pribadi Anda hingga posisi yang Anda lamar telah terisi, setelah itu
kami akan menyimpan data pribadi Anda selama jangka waktu tertentu yang memungkinkan kami
untuk mematuhi kewajiban hukum. Kami akan menghapus data pribadi Anda ketika tidak lagi
dibutuhkan untuk keperluan ini. Jika ada data yang tidak dapat kami hapus seluruhnya dari sistem
karena alasan teknis, kami akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
pemrosesan lebih lanjut atau penggunaan data pribadi.

Apakah Autodesk Mentransfer Data Pribadi Anda Lintas Negara?
Karena Autodesk adalah perusahaan global, kami mentransfer data pribadi secara lintas negara
ke negara lain, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk data tersebut. Misalnya, Jika
data Anda ditransfer dari salah satu entitas kami di Area Ekonomi Eropa (EEA), Swiss, atau Inggris
ke Amerika Serikat, atau ke negara lain yang di luar EEA yang tidak memberikan perlindungan
yang memadai untuk data pribadi, sebagaimana ditentukan oleh Komisi Eropa, kami bergantung
pada mekanisme hukum Klausul Kontrak Standar untuk transfer tersebut.

Autodesk mematuhi Kerangka Kerja Perlindungan Privasi UE-AS (EU-U.S. Privacy Shield
Framework) dan Kerangka Kerja Perlindungan Privasi Swiss-AS (Swiss-U.S. Privacy Shield
Framework) sebagaimana ditetapkan oleh Departemen Perdagangan AS terkait
pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi yang ditransfer dari Uni Eropa
dan Swiss ke Amerika Serikat. Autodesk telah memberikan pernyataan kepada Departemen
Perdagangan bahwa Autodesk mematuhi Prinsip Perlindungan Privasi. Jika terjadi
pertentangan antara persyaratan dalam kebijakan privasi ini dan Prinsip Perlindungan Privasi,
maka Prinsip Perlindungan Privasi akan berlaku. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang
program
Perlindungan
Privasi,
dan
untuk
melihat
pernyataan
kami,
kunjungi https://www.privacyshield.gov/.
Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Privasi, Autodesk berkomitmen untuk menangani
keluhan tentang pengumpulan atau penggunaan informasi pribadi Anda oleh kami. Individu di
UE dan Swiss yang memiliki pertanyaan atau keluhan terkait kebijakan Perlindungan Privasi
kami harus menghubungi kami terlebih dahulu di: privacy.help@autodesk.com.
Autodesk memiliki komitmen lebih lanjut untuk bekerja sama dengan panel yang didirikan oleh
otoritas perlindungan data (DPA) UE dan Komisioner Informasi dan Perlindungan Data
Federal (FDPIC) Swiss sehubungan dengan keluhan Perlindungan Privasi yang tidak
ditangani terkait data sumber daya manusia yang ditransfer dari UE dan Swiss dalam konteks
hubungan pekerjaan.
Individu di Inggris yang memiliki pertanyaan atau keluhan terkait pengumpulan, penggunaan,
dan penyimpanan informasi pribadi oleh Autodesk, termasuk transfer data, harus
menghubungi kami di: privacy.help@autodesk.com. Individu di Inggris juga memiliki hak untuk
mengajukan keluhan terhadap Kantor Komisioner Informasi.
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Jika diharuskan oleh undang-undang yang berlaku, kami akan meminta persetujuan Anda
sebelumnya terkait dengan transfer internasional tersebut. Klik di sini untuk daftar penerima
internasional yang dapat memproses data pribadi pelamar kerja dan calon kandidat.

Perubahan pada Pernyataan Privasi Kandidat dan Bagaimana
Menghubungi Kami
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait cara penggunaan data pribadi Anda,
hubungi
kami
melalui
saluran
yang
tercatat
di
atas
atau
di
dataprivacy.requests.team@autodesk.com.
Anda juga dapat menghubungi petugas perlindungan data kami di DPO@autodesk.com.
Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda agar dapat memperoleh penyelesaian yang
adil atas setiap keluhan atau kekhawatiran tentang privasi. Namun, jika Anda yakin bahwa kami
belum dapat membantu mengatasi keluhan atau kekhawatiran Anda, Anda berhak mengajukan
keluhan kepada otoritas perlindungan data di negara tempat tinggal Anda.
Kami mungkin akan mengubah atau memperbarui Pernyataan Privasi Kandidat ini dari waktu ke
waktu. Jika kami membuat perubahan yang bersifat material pada Pernyataan Privasi Kandidat ini,
kami akan memberi tahu Anda tentang perubahan tersebut.
Untuk informasi selengkapnya tentang praktik privasi Autodesk, lihat Pernyataan Privasi Autodesk
di sini
APRIL 2022
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