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PEMBERITAHUAN PRIVASI INFORMASI PRIBADI UNTUK KARYAWAN DAN KANDIDAT 

 
Adient plc (terdaftar di Irlandia, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), serta anak perusahaan dan 
afiliasinya (secara kolektif disebut Adient, kami, atau kita) menghormati privasi Anda dan berkomitmen untuk 
melindungi informasi pribadi Anda sesuai dengan praktik informasi yang wajar dan undang-undang privasi 
data yang berlaku.  
 
Pengantar 
Sebagai tanda komitmen kami terhadap privasi, kami telah mengadopsi serangkaian Aturan Global 
Perusahaan Binding Corporate Rules (“BCRs”). Aturan-aturan ini memuat komitmen privasi global kami, 
termasuk kebijakan kami terkait pemindahan informasi pribadi dan hak privasi individu yang terkait, dengan 
tujuan untuk memastikan bahwa informasi pribadi Anda dilindungi ketika diproses oleh afiliasi kami. BCR ini 
telah disetujui oleh Otoritas Perlindungan Data Eropa.  
 
Ruang Lingkup 
Pemberitahuan ini menjelaskan tentang cara Adient mengelola informasi pribadi karyawan, pelamar, pekerja 
magang, mantan karyawan, tanggungan, tertanggung, kontraktor, konsultan, dan pekerja agen sementara 
sepanjang kegiatan sumber daya manusianya dan untuk tujuan yang disebutkan dalam pemberitahuan ini. 
Kami dapat mengubah pemberitahuan ini dari waktu ke waktu, apabila dianggap perlu. Pemberitahuan ini 
mungkin juga ditambah dengan pernyataan-pernyataan lain sebagaimana diperlukan untuk mematuhi 
persyaratan setempat di negara tempat Anda berada, atau tempat perjanjian perwakilan karyawan berada.  
 
Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Pribadi 
Kami dapat mengumpulkan informasi pribadi Anda untuk administrasi pekerjaan atau hubungan kontrak kami 
dengan Anda dan untuk tujuan yang disebutkan di bawah.  Kami dapat mengumpulkan informasi pribadi, 
langsung dari Anda atau dari pihak ketiga, termasuk database publik, platform media sosial, atau perusahaan 
perekrutan. Kami mungkin mengumpulkan, menggunakan dan mengirimkan informasi pribadi Anda melalui 
sistem pemrosesan data otomatis dan/atau versi cetak. Kami telah menetapkan fungsi pemrosesan rutin 
(seperti proses pembayaran gaji rutin dan administrasi tunjangan). Kami juga memproses informasi pribadi 
sesekali atau secara ad hoc (seperti ketika karyawan sedang dipertimbangkan untuk suatu jabatan baru atau 
dalam konteks perubahan status perkawinan karyawan). 
 
Kami dapat mengumpulkan jenis informasi pribadi berikut: 
 

• Informasi identifikasi pribadi, seperti nama, alamat rumah, tanggal lahir, jenis kelamin, foto terkait dengan 
pekerjaan, dan nomor telepon rumah Anda; 

• Nomor identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya ID nasional untuk tujuan pembayaran gaji; 

• Imigrasi, hak untuk bekerja dan status kependudukan; 

• Keluarga dan pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat; 

• Informasi terkait pekerjaan, seperti masa kerja, lokasi kerja, ID pekerja, catatan pekerjaan, ketidakhadiran 
karena cuti, dan data kontrak; 

• Informasi pendidikan dan pelatihan, seperti penghargaan pendidikan, sertifikat dan lisensi, catatan 
pendidikan kejuruan dan kehadiran pelatihan lokal di perusahaan; 

• Perekrutan dan data terkait kinerja, seperti tujuan, peringkat, komentar, hasil masukan, riwayat karier, 
peralatan kerja, rencana karier dan suksesi, keterampilan dan kompetensi, serta kualifikasi lain terkait 
pekerjaan; 

• Informasi terkait penggunaan Anda atas aset Adient dan administrasi aktivitas operasional; 

• Informasi yang diperlukan untuk kepatuhan dan manajemen risiko, seperti catatan kedisplinan, laporan 
pemeriksaan latar belakang dan data keamanan; dan 
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• Informasi daftar gaji dan pembayaran atau tunjangan, seperti gaji dan informasi asuransi, tanggungan, 
nomor pengenal pemerintah atau NPWP, data rekening bank, dan informasi tunjangan terkait hubungan 
kerja. 

 
Tujuan Pemrosesan 
Kami memproses informasi pribadi untuk tujuan berikut ini:  

• perencanaan tenaga kerja, perekrutan, dan penyusunan staf;  

• administrasi tenaga kerja, penggajian, kompensasi, dan program tunjangan;  

• manajemen kinerja, pembelajaran, dan pengembangan;  

• perencanaan promosi dan suksesi;  

• pertahanan dan kepatuhan hukum, termasuk kepatuhan terhadap permintaan otoritas pemerintah untuk 
informasi, gadai, pemotongan, dan kepatuhan pajak;  

• manajemen ruang kerja, seperti program pengeluaran dan perjalanan serta program keamanan dan 
keselamatan internal;  

• administrasi aktivitas operasional, termasuk aktivitas yang terkait dengan produksi;  

• administrasi sistem informasi; 

• pelaporan internal;  

• audit;  

• untuk melindungi Adient, tenaga kerjanya, dan publik terhadap cedera, pencurian, kewajiban hukum, 
penipuan, penyalahgunaan, atau ancaman terhadap keamanan jaringan, komunikasi, sistem, fasilitas, 
dan infrastruktur kami; dan  

• tujuan hukum dan kebiasaan yang terkait bisnis. 
 
Dasar Hukum Pemrosesan 
Penggunaan atas informasi pribadi ini berdasarkan pada salah satu dasar hukum berikut, jika sesuai:  

• kebutuhan memproses informasi pribadi Anda untuk kinerja kontrak pekerjaan, atau untuk mengambil 
langkah guna melakukan kontrak dengan Anda; 

• kewajiban hukum Adient sebagai pemberi kerja; 

• kepentingan bisnis sah Adient, termasuk administrasi sumber daya manusia umum, operasi bisnis umum, 
pengungkapan untuk tujuan audit dan pelaporan, investigasi internal, tanggung jawab kontrak dengan 
pihak ketiga, manajemen keamanan jaringan dan sistem informasi, dan perlindungan aset Adient; dan  

• dalam beberapa keadaan yang spesifik dan terbatas, persetujuan Anda. 
 
Informasi Pribadi Sensitif 
Selain itu, kami mungkin memproses informasi pribadi yang sensitif, bila perlu, untuk tujuan bisnis yang sah 
atau jika diwajibkan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Informasi pribadi yang sensitif tidak akan 
dikumpulkan, diproses atau dikirim, kecuali jika terdapat mekanisme yang cukup untuk melindungi privasi dan 
setelah mendapatkan persetujuan dari Anda, jika diwajibkan oleh undang-undang. 
 
Pengungkapan dan Kategori Penerima 
Kami dapat mengungkapkan informasi pribadi Anda untuk tujuan yang sah kepada: 
 

• Entitas lain Adient, usaha patungan, subkontraktor, vendor atau pemasok yang memberikan layanan atas 
nama kami untuk tujuan yang telah disebutkan di awal; 

• Perusahaan yang baru dibentuk atau diakuisisi jika Adient terlibat dalam merger, penjualan atau 
pelimpahan sebagian atau seluruh bisnisnya; 

• Penerima siapa pun, jika kami diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukannya, misalnya dengan 
perintah pengadilan atau undang-undang yang berlaku; 

• Semua penerima, dengan izin Anda, seperti untuk verifikasi hubungan kerja atau pinjaman bank; atau 

• Semua penerima jika diperlukan, misalnya pada saat kejadian darurat yang mengancam nyawa. 
 
Transfer Internasional 
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Informasi pribadi Anda dapat dipindahkan ke luar dari negara tempat Anda bekerja, termasuk negara-negara 
yang tidak memiliki tingkat perlindungan yang sama untuk informasi pribadi tersebut. Adient berkomitmen 
untuk melindungi privasi dan kerahasiaan informasi pribadi ketika dikirimkan.  

Jika Anda warganegara EEA, kami dapat memindahkan informasi pribadi Anda ke negara yang belum 
ditemukan oleh Komisi Eropa untuk memberikan perlindungan yang memadai. Bila dilakukan pemindahan, 
kami akan memastikan perlindungan yang memadai melalui perjanjian kontrak yang sesuai atau 
sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. 

Adient telah menggunakan BCR yang telah disetujui oleh Otoritas Perlindungan Data Eropa yang relevan. 
BCR memastikan bahwa informasi pribadi karyawan yang tercakup dalam EEA dilindungi selagi diproses oleh 
afiliasi kami. Untuk melihat Peraturan Perusahaan yang Mengikat kami, buka tautan berikut: 
www.adient.com/dataprivacy. 
 
Akurasi 
Kami mengambil tindakan yang semestinya untuk memastikan bahwa informasi pribadi bersifat akurat, 
lengkap, dan mutakhir. Perlu diketahui bahwa Anda juga memiliki tanggung jawab terkait akurasi informasi 
pribadi Anda. Harap beritahu Sumber Daya Manusia jika ada perubahan informasi pribadi Anda atau informasi 
mengenai tertanggung dan tanggungan. 
 
Hak Informasi Pribadi Anda 
 

Akses, Koreksi, dan Transmisi.  Anda sewajarnya dapat mengakses dan memperbarui informasi 
pribadi berkaitan dengan diri Anda yang disimpan oleh Adient. Anda juga memiliki hak untuk meminta 
koreksi pada informasi pribadi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau usang.  Sejauh diwajibkan oleh 
undang-undang yang berlaku, Anda juga dapat meminta pemindahan informasi pribadi yang telah 
Anda berikan kepada kami kepada Anda atau perusahaan lain.  
 
Keberatan.  Kami menghargai hak Anda untuk merasa keberatan atas penggunaan atau 
pengungkapan apa pun atas informasi pribadi Anda yang tidak (i) diwajibkan oleh undang-undang, (ii) 
diperlukan untuk memenuhi kewajiban kontrak, atau (iii) diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan sah 
Adient sebagai pemberi kerja (misalnya pengungkapan administrasi sumber daya manusia umum 
untuk tujuan audit dan pelaporan, investigasi internal, manajemen keamanan jaringan dan sistem 
informasi, atau perlindungan aset Adient). Jika Anda berkeberatan, kami akan membantu Anda 
mencarikan penyelesaian yang masuk akal. Anda juga dapat mencabut persetujuan Anda kapan saja 
terkait dengan pemrosesan informasi pribadi berdasarkan persetujuan Anda. 
 
Penghapusan. Anda dapat meminta penghapusan informasi pribadi sesuai undang-undang yang 
berlaku.  Hal ini berlaku, misalnya, jika informasi Anda sudah usang atau pemrosesan tidak diperlukan 
atau melanggar undang-undang; jika Anda mencabut persetujuan atas pemrosesan kami berdasarkan 
persetujuan tersebut; atau saat kami menetapkan bahwa kami harus menampung keberatan yang 
Anda ajukan terkait pemrosesan.  Dalam beberapa situasi, kami mungkin perlu mempertahankan 
informasi pribadi Anda sesuai kewajiban hukum kami atau untuk melakukan, menjalankan, atau 
mempertahankan klaim hukum. 
 
Batasan pemrosesan. Begitu juga, dan jika ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, Anda 
dapat meminta kami untuk membatasi pemrosesan informasi pribadi Anda selagi kami menjawab 
permintaan atau keluhan Anda terkait dengan (i) keakuratan informasi pribadi Anda, (ii) kepentingan 
sah kami untuk memproses informasi semacam itu, atau (iii) kepatuhan terhadap hukum atas aktivitas 
pemrosesan kami. Anda juga dapat meminta kami membatasi pemrosesan informasi pribadi Anda jika 
Anda ingin menggunakan informasi pribadi untuk tujuan litigasi.   
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Anda dapat menggunakan hak ini tanpa biaya dengan menghubungi Kantor Privasi kami seperti yang 
dijelaskan di bawah. Namun, Adient dapat mengenakan biaya yang wajar atau menolak untuk bertindak 
sesuai permintaan jika dilakukan secara tidak berdasar atau berlebihan, terutama karena jika berulang-ulang. 
Dalam beberapa situasi, Adient dapat menolak untuk bertindak atau menerapkan batasan atas hak Anda jika, 
misalnya, permintaan Anda kemungkinan akan membawa pengaruh buruk pada hak dan kebebasan Adient 
dan orang lain, menyebabkan praduga eksekusi atau penegakan undang-undang, mengganggu litigasi yang 
menunggu keputusan atau di masa mendatang, atau melanggar undang-undang yang berlaku.  Dalam semua 
kasus, Anda memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada Otoritas Perlindungan Data. 
 
Keamanan Informasi 
Adient mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi informasi pribadi dari kehilangan, 
penyalahgunaan, dan akses, pengungkapan, perubahan, dan penghancuran secara tidak sah. Kami telah 
mengambil langkah organisasi dan teknis yang sesuai untuk melindungi sistem informasi tempat 
penyimpanan informasi pribadi Anda dan kami mewajibkan para pemasok dan penyedia layanan untuk 
melindungi informasi pribadi Anda melalui sarana kontrak. 
 
Penyimpanan 
Informasi pribadi Anda akan disimpan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan informasi tersebut 
dikumpulkan, biasanya selama durasi hubungan kontraktual dan selama periode setelahnya sebagaimana 
disyaratkan menurut hukum atau diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Kebijakan retensi kami 
mencerminkan undang-undang yang berlaku terkait periode pembatasan dan persyaratan hukum. 
 
Cara menghubungi kami dan mendapatkan informasi lebih lanjut 
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai pemberitahuan ini atau jika Anda yakin bahwa informasi pribadi 
Anda tidak ditangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau pemberitahuan ini, atau jika Anda 
ingin menggunakan hak Anda, Anda memiliki beberapa opsi: 
 

• Lihat Portal Privasi untuk mengidentifikasi dan menghubungi titik kontak Privasi Data setempat Anda 
 

• Hubungi Kantor Privasi di ae-privacy@adient.com atau di  
 

Adient Belgium BVBA 
De Kleetlaan 7b,  
1831 Diegem,  
Belgium 

• Diskusikan masalah ini dengan supervisor Anda atau dengan supervisor atau manajer lain 
 

• Hubungi departemen Sumber Daya Manusia 

 

• Anda juga dapat menghubungi Saluran Bantuan Integritas Adient yang tersedia selama 24 jam: 
- Mengajukan laporan secara online melalui Internet: adient.ethicspoint.com 
- Mengajukan laporan melalui telepon: Anda dapat menemukan daftar nomor telepon bebas 

pulsa untuk negara-negara operasional bisnis Adient di adient.ethicspoint.com. Umumnya, 
tersedia juru bahasa sebagai penerjemah dalam bahasa setempat.  

 
 
 
 

  *  *  * 


