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PEMBERITAHUAN PRIVASI
Pemberitahuan Privasi ini berisi cara pengolahan data pribadi yang dibutuhkan dalam kegiatan
sertifikasi International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®).
SIAPAKAH KAMI
Kami adalah International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) dan Kantor Pusat
global kami beralamat di 10301 Democracy Lane, Suite 400, Fairfax, VA 22030, USA (Telepon: +1
703-560-7330; Fax: +1 703-560-7332; e-mail: international@iblce.org). Anda dapat menemukan
daftar yang berisi semua titik hubung kami DI SINI.
Apabila ada pertanyaan terkait cara kami mengolah data pribadi Anda, silakan hubungi
privacy@iblce.org. Kami mengelola dan menentukan tujuan penggunaan serta metode yang
digunakan untuk mengolah informasi yang dikirimkan kepada kami atau kami kumpulkan dari Anda
dalam kaitannya dengan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi.
TUJUAN
Tujuan dari kegiatan pengolahan ini berkaitan dengan penyelenggaraan ujian sertifikasi, pelaksanaan
ujian, pengelolaan proses pendaftaran, evaluasi kemampuan dan kesiapan Anda untuk
mendapatkan sertifikasi, dan, apabila sudah tersertifikasi, pemeliharaan dan pengelolaan sertifikasi
Anda.
Kami akan menggunakan informasi kontak Anda untuk sesekali mengirimkan pemberitahuan yang
diperlukan untuk proses sertifikasi dan pemeliharaan serta pengelolaan sertifikasi apabila Anda
sudah tersertifikasi.
DASAR HUKUM
Dasar hukum yang kami gunakan untuk pengolahan data pribadi yang Anda kirim dengan mengisi
formulir “pendaftaran Ujian” atau “Formulir Sertifikasi Ulang” dan untuk pembuatan login online
guna kepentingan ujian atau sertifikasi ulang CERP adalah pelaksanaan kontrak yang Anda sepakati
sebagai salah satu pihak serta penindaklanjutan permohonan Anda sebelum pembuatan kontrak.
Untuk pengolahan lainnya, kami menggunakan dasar hukum yang berbeda.
Sebagai bagian dari proses pendaftaran dan pelaksanaan ujian, kami dapat mengolah data
berkategori khusus apabila Anda menghendakinya (khususnya data yang berkaitan dengan
kesehatan). Untuk pengolahan data ini, kami bergantung pada persetujuan Anda.
Untuk pengolahan data pribadi yang berhubungan dengan aktivitas Anda saat masuk ke situs web
kami dan untuk pemeliharaan umum serta pengelolaan sertifikasi (apabila Anda sudah tersertifikasi),
kami menggunakan kepentingan sah kami untuk mencegah akses tanpa izin, memastikan keamanan
kami saat online dan data pribadi Anda, serta memastikan keakuratan data pribadi. Kami juga
menggunakan kepentingan sah untuk mendayagunakan detail kontak Anda demi kepentingan
pengiriman informasi tentang pendaftaran sertifikasi (termasuk ujian) dan sertifikasi yang sungguh
akan dijalani apabila Anda sudah tersertifikasi.
KATEGORI DATA PRIBADI
Kami mengolah data pribadi yang Anda sertakan dengan formulir pendaftaran, dan data yang
dikirimkan ketika menghubungi kami guna menginformasikan situasi tertentu, ketika mengajukan
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permohonan khusus untuk mengakomodasi ujian, atau sehubungan dengan sertifikasi atau
sertifikasi ulang Anda. Informasi wajib yang betul-betul dibutuhkan demi kepentingan pelaksanaan
ujian ditandai dengan tanda bintang pada formulir pendaftaran. Kegagalan memberikan informasi ini
akan mengakibatkan hilangnya kemungkinan Anda mengikuti ujian sertifikasi atau hilangnya
kemungkinan kami memberi Anda sertifikasi.
PENERIMA DATA ANDA
IBLCE tidak akan memberikan data pribadi Anda kepada pihak ketiga mana pun selain vendor kami,
yang mengolah data pribadi atas nama kami dan menaati mandat yang ketat (mereka bertindak
sebagai pengolah data).
IBLCE mengandalkan vendor untuk mendukung pelaksanaan ujian sertifikasi, pemeliharaan
sertifikasi, dan evaluasi. Secara khusus, vendor kami menyediakan layanan berikut ini:
•
•
•

dukungan teknis untuk pelaksanaan ujian (AS dan Inggris)
penyediaan layanan penyimpanan e-mail dan cloud (AS)
penyediaan layanan pengelolaan pendaftar dan kandidat (AS)

MASA RETENSI
Berdasarkan kebijakan retensi, kami hanya akan menyimpan data pribadi dalam catatan selama data
tersebut berguna bagi pencapaian tujuan pengumpulan dan pengolahannya. Kami mematuhi
Kebijakan Retensi Data untuk menentukan seberapa lama kami menyimpan data, termasuk data
pribadi.
- Kami menyimpan lamaran sertifikasi dan semua materi terkait serta data pribadi selama 10
tahun.
- Kami menyimpan korespondensi yang terjalin dengan Anda dalam kaitannya dengan
penyelenggaraaan dan pelaksanaan ujian selama 3 tahun.
- Kami menghapus data berkategori khusus yang Anda bagikan kepada kami untuk
penyelenggaraan ujian sesegera mungkin dan kami menjaga ketat akses ke data semacam
itu.
- Kami menyimpan nama, alamat, hasil ujian, dan tanggal status sertifikasi secara permanen.
TRANSFER KE LUAR NEGERI
Apabila Anda berada di luar Amerika Serikat, IBLCE mentransfer data pribadi terkait pendaftaran dan
pelaksanaan ujian ke Amerika Serikat. Amerika Serikat belum mengajukan permohonan ataupun
memperoleh status yang sesuai terkait penjaminan tingkat perlindungan data pribadi yang setara
dari Komisi Eropa. Transfer memiliki sejumlah risiko. Akan tetapi, IBLCE telah menjalankan upaya
pengamanan untuk melindungi data Anda setelah transfer dilakukan.
Untuk memastikan transfer data pribadi yang sesuai dengan ketentuan hukum dari EEA, IBLCE
bergantung pada kebutuhan pelaksanaan kontrak sebagai suatu pengecualian yang memungkinkan
dilaksanakannya transfer internasional (Pasal 49 GDPR).
HAK-HAK ANDA

2

18 Mei 2018
IBLCE berkomitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan hak-hak Anda sesuai dengan hukum
perlindungan data secara tepat waktu—hak untuk mengakses data serta meminta penghapusan,
koreksi, pembatasan, serta portabilitas data Anda atau untuk menolak pengolahan data Anda.
Agar dapat menjawab permohonan Anda dan jika kami tidak yakin dengan identitas Anda, kami
mungkin akan meminta identifikasi data lanjutan yang hanya akan digunakan untuk menjawab
permohonan Anda. Jika memiliki pertanyaan atau permohonan, hubungi kami di privacy@iblce.org
atau hubungi melalui alamat pos kami.
Akses, koreksi, dan permohonan lainnya
Anda berhak mendapatkan konfirmasi terkait apakah kami mengolah data pribadi Anda atau tidak,
serta berhak mendapatkan informasi tentang data pribadi Anda yang kami proses dan mendapatkan
salinan dari data tersebut.
Anda berhak mengajukan permohonan penghapusan, koreksi (pembaruan atau penambahan
kelengkapan data pribadi), pembatasan, dan portabilitas data pribadi Anda, dalam kondisi tertentu.
Hak untuk menolak
Anda juga berhak untuk sewaktu-waktu menolak menerima materi pemasaran dari kami dengan
mengikuti instruksi penolakan di dalam email komersial kami, serta berhak untuk menolak
pengolahan data pribadi berdasarkan situasi-situasi khusus (hanya pada situasi-situasi saat kami
mengolah data berdasarkan kepentingan sah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas).
Selanjutnya, kami akan mengkaji permohonan Anda dan memberikan jawaban secara tepat waktu
sesuai kewajiban hukum kami.
Untuk semua pelaksanaan pengolahan yang didasarkan pada persetujuan Anda, seperti yang sudah
dijelaskan di atas, Anda dapat sewaktu-waktu mencabut persetujuan dan kami akan menghentikan
pelaksanaan pengolahan tersebut.
KEKHAWATIRAN
Apabila memiliki kekhawatiran atau pertanyaan tentang penggunaan data pribadi Anda, silakan
hubungi Petugas Privasi kami di privacy@iblce.org.
Namun, jika Anda berada di Uni Eropa dan merasa bahwa kami tidak dapat menangani kekhawatiran
tersebut, Anda berhak mengajukan masalah ini ke otoritas perlindungan data setempat. Jika tinggal
di EEA, Anda berhak mengajukan keluhan ke Negara Anggota yang Anda tinggali atau tempat kerja
yang menjadi lokasi munculnya dugaan pelanggaran Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).
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