
   

Terakhir Diperbarui: 28 September 2020 

KEBIJAKAN PRIVASI PROGRAM DANA BANTUAN 

1.  Gambaran Umum 

1.1 Ketika Anda memilih untuk mengajukan permohonan program dana bantuan UKM (“Program 

Dana Bantuan”), Facebook, Inc. (“Facebook”) (“kami”) akan mengumpulkan, menggunakan, 

mengungkapkan, dan dengan kata lain memproses data pribadi Anda seperti yang dijelaskan dalam 

Kebijakan Privasi ini.   

1.2 Program Dana Bantuan ini dikelola oleh Deloitte & Touche Financial Advisory Services Pte. Ltd. 

(“Deloitte”) yang bertindak atas nama Facebook dan Deloitte terutama akan menangani data 

pribadi Anda meskipun beberapa data pribadi Anda juga akan dibagikan dengan Facebook untuk 

tujuan yang diuraikan di bawah.  

1.3 Permohonan Program Dana Bantuan harus dibuat di 

https://idid.goodera.com/grant/application/10062/open-task/90630/org/8711/details ("Situs 

Web"). 

1.4 Harap periksa halaman ini secara rutin untuk melihat pembaruan atau perubahan apa pun pada 

ketentuan ini. Kami akan memperbarui tanggal “Terakhir Diperbarui” di bagian atas Kebijakan 

Privasi. 

2. Informasi seperti apa yang kami kumpulkan? 

Agar Anda dapat mengikuti Program Dana Bantuan ini, kami harus mengumpulkan informasi 

mengenai Anda. Jenis informasi yang kami kumpulkan bergantung pada tahap Program Dana 

Bantuan yang Anda lalui. Jika Anda tidak memberikan informasi yang relevan, kami mungkin tidak 

dapat menilai kelaikan Anda untuk Program Dana Bantuan dan, sebagai akibatnya, permohonan 

Anda mungkin tidak diterima atau mungkin tidak dapat diproses lebih lanjut. 

2.1 Informasi yang Anda berikan kepada kami:  

Untuk mengajukan Program Dana Bantuan, Anda dapat mendaftar dan membuat profil pengguna. 

Untuk mendaftar, Anda perlu memberikan: 

● Informasi kontak: hal ini termasuk nama lengkap sah Anda, alamat email, dan nomor 

ponsel Anda 

Kami memerlukan berbagai detail mengenai Anda dan bisnis Anda untuk menilai kelayakan Anda 

untuk Program Dana Bantuan. Kami akan meminta Anda melengkapi formulir yang memerlukan 

detail seperti: 

● Informasi tentang Anda: tanggal lahir dan negara dan kota tempat tinggal; 

● Profil perusahaan: hal ini termasuk posisi Anda dalam bisnis tersebut, nama bisnis, detail 

lokasi kantor pusat bisnis Anda, nomor registrasi entitas bisnis, alamat, deskripsi bisnis, 

karakteristik bisnis Anda, apakah bisnis Anda bertujuan mencari laba, jumlah karyawan, 

konfirmasi bahwa bisnis Anda sudah ada sejak 1 September 2019, detail keberadaan digital 

apa pun (misalnya, situs web), dan detail auditor wajib bisnis tersebut. 

https://idid.goodera.com/grant/application/10062/open-task/90630/org/8711/details


   

 

● Salinan dokumen bisnis resmi Anda: hal ini termasuk dokumen registrasi bisnis, dan 

informasi yang termasuk di dalam dokumen tersebut 

● Penggunaan Program Dana Bantuan: hal ini termasuk informasi mengenai bagaimana 

Covid-19 telah memengaruhi bisnis Anda, bagaimana Anda menggunakan Dana Bantuan 

ini, dan bagaimana Dana Bantuan tersebut akan membantu bisnis Anda memberikan 

dampak pada masyarakat di sekitar Anda.  Mohon tidak memberikan data pribadi yang 

sensitif (seperti data kesehatan) atau data pribadi tentang orang lain dalam menanggapi 

pertanyaan berikut; dan 

● Pernyataan diri baik Anda atau rekan dekat atau anggota keluarga yang merupakan orang 

yang populer secara politis.  

● Pernyataan diri baik Anda, anggota keluarga langsung atau anggota rumah tangga Anda 

yang merupakan personel Facebook, Deloitte, atau Goodera.  

● Jika permohonan Anda masuk kandidat, Anda juga akan diminta untuk memberikan 

detail akun Facebook atau Instagram. Jika Anda memilih ikut serta untuk menerima 

kredit iklan, sangat penting bagi kami untuk memiliki detail ini, sehingga kami dapat 

menautkan permohonan Anda ke akun Iklan Facebook Anda. Jika Anda tidak memiliki 

akun Facebook atau Instagram, Anda dapat mendaftarkan akun baru. Ketika Anda 

membuat atau log masuk ke akun Facebook atau Instagram, semua data yang kami proses 

tunduk pada ketentuan Kebijakan Data Facebook dan bukan kebijakan ini. 

 

Jika Anda merupakan finalis, Anda akan diminta untuk memberikan dokumen berikut: 

● Detail Bank: hal ini termasuk detail rekening bank bisnis Anda dan salinan rekening koran 

bank. 

● [Informasi Sumber Dana] 

 

● Pernyataan diri yang menegaskan bahwa Anda pernah atau belum pernah dijatuhi 

hukuman pidana. 

 

 

 

Jika Anda terpilih untuk ambil bagian dalam kisah promosi kami, kami mungkin mengumpulkan 

informasi tambahan dari Anda untuk tujuan kisah tersebut. 

Anda juga akan diminta untuk berpartisipasi dalam survei terkait dampak Covid-19 yang terjadi 

pada bisnis Anda dan bagaimana Program Dana Bantuan berpengaruh pada bisnis Anda. Partisipasi 

dalam survei ini opsional dan tidak akan berpengaruh terhadap permohonan Anda. 

Kami menggunakan alat analitika web yang membantu kami memahami bagaimana pengguna 

terlibat dengan Situs Web tersebut. Informasi ini digunakan untuk menyusun laporan guna 

https://www.facebook.com/policy.php


   

memastikan hanya ada satu permohonan per pemohon dan untuk memantau hal-hal seperti jumlah 

permohonan yang belum sepenuhnya selesai.   

2.2 Informasi yang kami hasilkan 

Ketika Anda mendaftar dan mengirim permohonan Anda, kami akan membuat ID Permohonan 

dan kata sandi untuk Anda. Hal ini akan digunakan untuk mengidentifikasi profil permohonan 

Anda. 

 

2.3 Informasi yang kami terima dari pihak ketiga: 

Sebagai bagian dari pemeriksaan verifikasi, kami akan membandingkan dokumen yang Anda 

berikan kepada kami dengan yang tersedia di register pemerintahan untuk memastikan bahwa 

dokumen tersebut autentik dan dikeluarkan oleh otoritas yang kompeten.  

Jika permohonan Anda berlanjut ke tahap uji tuntas, kami akan mendapatkan informasi dari pihak 

ketiga dalam hubungannya dengan permohonan Anda, seperti data yang diberikan oleh organisasi 

yang melakukan verifikasi latar belakang terkait sanksi, pemberitaan buruk di media, dan litigasi, 

serta penyaringan berdasarkan peraturan terhadap Anda dan bisnis Anda. 

Jika Anda terpilih untuk menerima Dana Bantuan, kami akan mendapatkan informasi dari BDO, 

pihak yang akan menangani pembayaran Dana Bantuan, mengenai validitas rekening bank Anda.   

3. Bagaimana kami menggunakan informasi ini? 

3.1 Mengelola Program Dana Bantuan 

Kami menggunakan informasi yang Anda berikan kepada kami dalam kaitannya dengan Program 

Dana Bantuan untuk mengelola Program Dana Bantuan dan mengevaluasi dampaknya, termasuk 

untuk: 

● menilai kelaikan Anda untuk berpartisipasi dalam Program Dana Bantuan; 

● meninjau respons permohonan Program Dana Bantuan; 

● memverifikasi informasi yang Anda berikan kepada kami mengenai Anda dan bisnis Anda; 

● menjalankan pemeriksaan latar belakang, termasuk integritas bisnis, sanksi, pemberitaan buruk 

di media, litigasi, dan penyaringan berdasarkan peraturan; 

● memberikan informasi dan berkomunikasi dengan Anda mengenai Program Dana Bantuan, 

termasuk status permohonan Anda;  

● menyimpan catatan semua pembayaran untuk tujuan akuntansi dan audit;  

● mengeluarkan kredit iklan apa pun; dan 

● mendeteksi pelanggaran dan memberlakukan ketentuan dan kebijakan kami terkait dengan 

Program Dana Bantuan.  



   

Kami mungkin membuat kisah promosi tentang penerima Program Dana Bantuan kami. Jika kami 

berniat untuk memublikasikan kisah promosi tentang Anda, kami akan membagikan data Anda di 

situs web kami atau melalui media atau saluran lainnya. 

3.2 Penelitian dan penilaian Program Dana Bantuan dan dampaknya. 

Kami menggunakan informasi yang kami miliki (termasuk dari mitra penelitian yang bekerja sama 

dengan kami) untuk menjalankan dan mendukung penelitian dan inovasi mengenai topik 

kesejahteraan sosial umum, kemajuan teknologi, minat publik, dan kesehatan. Pelajari 

selengkapnya mengenai program penelitian kami. Data ini akan diproses sesuai dengan ketentuan 

Kebijakan Data Facebook. 

 

3.3 Merespons permintaan resmi atau mencegah bahaya 

 

Kami mengakses, menggunakan, menjaga, dan berbagi informasi dengan pembuat undang-undang, 

penegak hukum, atau lainnya dalam merespons permintaan resmi untuk mendeteksi, mencegah, 

dan menangani penipuan, penggunaan Program Dana Bantuan secara tidak sah, pelanggaran 

Ketentuan dan Kebijakan kami, atau aktivitas merugikan atau ilegal lainnya; untuk melindungi 

kami (termasuk hak dan kepemilikan kami), Anda, atau orang lain, termasuk sebagai bagian 

investigasi atau penyelidikan berdasarkan undang-undang; atau untuk mencegah kematian atau 

cedera badan yang mungkin terjadi.   

4. Bagaimana informasi ini dibagikan? 

4.1 Kami akan membagikan informasi Anda dengan: 

● Entitas Deloitte tersebut di atas, yang mengelola Program Dana Bantuan atas nama Anda. 

● Goodera, subkontraktor Deloitte, yang menyediakan platform perangkat lunak untuk Situs 

Web. 

● BDO untuk memberikan izin pembayaran Dana Bantuan jika Anda berhasil terpilih untuk 

mendapatkan Dana Bantuan. 
 

● organisasi yang memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan verifikasi 

latar belakang. 
 

4.2 Kami juga mungkin bekerja dengan mitra pihak ketiga lainnya yang menyediakan layanan atas 

nama kami, atau penyedia layanan kami, untuk administrasi dan peningkatan Program Dana 

Bantuan, termasuk penyimpanan data.   

4.3 Kami juga mungkin berbagi informasi mengenai Anda dengan: 

(a) perusahaan yang mengumpulkan informasi tersebut untuk memberikan analitika dan 

laporan penilaian kepada mitra kami. 

(b) afiliasi kami mengenai tujuan yang dikemukakan dalam Kebijakan Privasi ini. 

(c) penegak hukum atau dalam merespons permintaan resmi seperti yang diuraikan di atas. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://research.fb.com/&h=AT1_Gf8Yhh2eEPzGAzjBFgqsDXENN_msojlaMrGQixe_ccYiEih6JdozTZ8-K_WaA50ldqheU0mUNmVSmPdcf--3mnU-KmsCPL4QzuHAZsibcS-DJsuxKu1C4_5Nxyx-vnG_YU19u89seohVKequ3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https://research.fb.com/&h=AT1_Gf8Yhh2eEPzGAzjBFgqsDXENN_msojlaMrGQixe_ccYiEih6JdozTZ8-K_WaA50ldqheU0mUNmVSmPdcf--3mnU-KmsCPL4QzuHAZsibcS-DJsuxKu1C4_5Nxyx-vnG_YU19u89seohVKequ3w
https://www.facebook.com/policy.php


   

5. Bagaimana kami mengoperasikan dan mentransfer data sebagai bagian dari layanan global? 

5.1 Informasi akan ditransfer atau dikirimkan ke, atau disimpan dan diproses di, Singapura, Irlandia, 

Amerika Serikat, dan Jerman, atau negara lain di luar tempat tinggal Anda untuk tujuan seperti 

yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.  

6. Retensi dan penghapusan Data 

Kami menyimpan data hingga tidak lagi diperlukan untuk menyediakan layanan kami dalam 

Program Dana Bantuan. Kami mungkin diwajibkan untuk meretensi data tertentu sesuai dengan 

kewajiban hukum kami atau untuk kebutuhan bisnis kami, termasuk tujuan penyimpanan catatan. 

7. Hak Subjek Data 

Sebagai tambahan, Anda mungkin memiliki hak berikut dalam keadaan tertentu: Anda berhak 

untuk meminta akses, mengubah, memperbarui, dan/atau menghapus data pribadi Anda. Jika 

Anda ingin mengakses, mengubah, memperbarui, dan/atau menghapus data pribadi Anda, harap 

hubungi kami melalui petunjuk dalam bagian 8 di bawah. 

 

8. Cara menghubungi Facebook jika ada pertanyaan 

Jika Anda memiliki keluhan terkait data pribadi atau ingin menggunakan hak subjek data Anda, 

silakan hubungi kami. Anda dapat menghubungi kami di sini. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

