Harap baca syarat dan ketentuan ini dengan saksama.
Selamat datang di situs web perekrutan global Marsh & McLennan Companies (“Situs”). Dengan
mendaftar dan mengirimkan permohonan Anda di Situs ini, Anda mengizinkan Marsh & McLennan
Companies (secara bersama-sama disebut "Perusahaan"), yang bertindak atas namanya sendiri dan
afiliasinya, untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, membagi dan menggunakan informasi (data)
pribadi Anda.
Perusahaan sangat percaya dalam perlindungan privasi bagi kandidat yang mengunjungi Situs ini.
Pernyataan privasi ini (“Pernyataan Privasi”) ditujukan untuk memberitahu Anda tentang cara Situs ini
mengumpulkan informasi (data) pribadi, penggunaan informasi yang akan diberikan, cara-cara dimana
kami akan melindungi semua informasi (data) pribadi yang Anda pilih untuk diberikan kepada kami dan
kami menjamin bahwa informasi (data) pribadi tersebut digunakan sesuai dengan persetujuan Anda,
kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku. Secara umum, informasi
(data) pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda atau aktivitas Anda di
Situs ini atau informasi mengenai Anda yang Anda berikan kepada kami melalui layanan yang ditawarkan
di Situs ini.
Pernyataan Privasi ini hanya berlaku untuk data yang dikumpulkan melalui Situs. Mungkin ada informasi
pribadi tambahan (dan lainnya) yang kami miliki atau kumpulkan tentang Anda terkait dengan saluran lain
yang tunduk pada perjanjian dan aturan lainnya.
Data Apa yang Kami Kumpulkan?
Informasi yang dikumpulkan oleh Perusahaan melalui Situs ini masuk ke dalam dua kategori: (1)
informasi yang Anda berikan secara sukarela dan (2) informasi yang dikumpulkan secara otomatis saat
Anda menjelajahi Situs kami.
Informasi yang Anda Berikan secara Sukarela:
Perusahaan mengumpulkan informasi (data) pribadi yang Anda berikan terkait dengan hubungan kerja
dengan Perusahaan. Data tersebut mencakup berbagai informasi, seperti nama kandidat, jenis kelamin,
usia informasi kontak, alamat, riwayat pekerjaan/data pekerjaan, pendidikan, kompensasi, data yang
dipersyaratkan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan di yurisdiksi tertentu (misalnya, data ras
dan etnis), dan informasi tambahan yang diberikan oleh kandidat (misalnya, surat pengantar), referensi,
dan riwayat kejahatan jika diwajibkan dan diizinkan oleh undang-undang (“Data Kandidat”). Untuk
kandidat yang kami berikan suatu penawaran, data lainnya mungkin diperlukan (misalnya,
pengidentifikasi nasional, tanggal lahir, data rekening bank).
Informasi yang Dikumpulkan Secara Otomatis:
Kami menggunakan berbagai alat untuk meningkatkan pengalaman pengguna Situs dan melacak
pengguna Situs, termasuk cookies dan web beacons. Cookies adalah teks kecil yang diletakkan situs
web di komputer Anda untuk membantu mengingat informasi tentang kunjungan Anda. Web beacons
adalah grafik kecil dengan suatu pengidentifikasi unik yang terpasang namun tidak terlihat di halaman
web. Cookies atau web beacons tidak dapat membaca data dari perangkat keras komputer atau

mengumpulkan informasi (data) pribadi Anda. Kami menggunakan informasi yang dikumpulkan dari
cookies dan web beacons untuk meningkatkan pengalaman Anda dan kualitas layanan menyeluruh kami.
Kami juga dapat menggunakan cookies dan web beacons untuk mengumpulkan informasi dari pihak
ketiga (seperti Google) untuk membantu mengiklankan produk dan layanan kami, untuk menganalisis
efektivitas pemasaran atau kinerja Situs ini, dan untuk menentukan apakah Anda mungkin tertarik pada
produk atau layanan lainnya. Kami juga menggunakan web beacons untuk membantu mengirimkan
cookies dan menyusun analisis. Cookies dan web beacons kami juga dapat berasal dari penyedia
layanan pihak ketiga yang memiliki izin untuk menempatkan alat seperti ini di Situs kami.
Anda dapat menolak untuk menerima dan menghapus cookies dengan menyesuaikan pengaturan
browser. Harap diperhatikan bahwa menolak atau menghapus cookies dapat mempengaruhi
pengalaman penjelajahan di Situs, atau mencegah Anda dari menggunakan beberapa layanannya, dan
dapat berakibat pada penghapusan preferensi apapun yang telah Anda atur. Untuk informasi lebih lanjut
tentang cara menolak atau menghapus cookies, Anda dapat membaca dokumen bantuan browser atau
perangkat atau mengunjungi www.aboutcookies.org. Perusahaan tidak menggunakan teknologi yang
mengenali sinyal jangan-lacak dari browser Anda. Anda juga dapat memilih untuk tidak menerima iklan
berbasis Internet dengan mengunduh pengaya browser dari pihak ketiga jika tersedia. Untuk informasi
selengkapnya tentang iklan berbasis-minat, silakan lihat:
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Selain itu, dalam rangka memastikan keamanan jaringan dan layanan yang konsisten untuk semua
pengguna, Perusahaan menggunakan program perangkat lunak untuk melakukan berbagai hal seperti
memantau lalu lintas jaringan, mengidentifikasi akses tidak resmi atau akses ke informasi non publik,
mendeteksi virus komputer dan perangkat lunak lain yang dapat merusak komputer atau jaringan
Perusahaan, serta memantau dan menyesuaikan kinerja jaringan Perusahaan dan Situs ini. Dalam
rangka pemantauan ini, program-program ini mungkin mendeteksi informasi tambahan dari komputer
seperti alamat IP, alamat dari paket jaringan, dan informasi teknis lainnya. Semua informasi ini hanya
digunakan untuk tujuan mempertahankan keamanan dan kinerja jaringan dan sistem komputer
Perusahaan.
Informasi yang Kami Kumpulkan dari Sumber Lainnya
Perusahaan dapat mengumpulkan informasi (data) pribadi tentang Anda dari sumber-sumber sah yang
lain, termasuk informasi dari sumber yang tersedia secara komersil seperti database umum, mesin
pencari dan informasi dari pihak ketiga yang Anda pilih dan setujui untuk memberikan informasi
mengenai Anda yang telah dikumpulkan pihak ketiga tersebut. Jenis informasi (data) pribadi yang dapat
dikumpulkan Perusahaan dari sumber ini antara lain nama, informasi kontak, riwayat pekerjaan dan
pendidikan. Harap dicatat bahwa sumber-sumber ini mungkin memiliki kebijakan privasi mereka sendiri;
harap mengecek masing-masing kebijakan tersebut sebelum Anda mengajukan informasi apapun. Kami
tidak bertanggung jawab dan tidak akan mengambil tanggung jawab atau kewajiban untuk kebijakan
privasi tersebut serta isi yang diatur dalam sumber-sumber pihak ketiga tersebut.
Bagaimana Kami Menggunakan Data yang Kami Kumpulkan?

Data Kandidat akan disimpan di database yang secara fisik terletak di Chicago, Illinois, Amerika Serikat.
Perusahaan memproses Data Kandidat untuk tujuan sumber daya manusia dan manajemen bisnis yang
sah. Ini mencakup mengidentifikasi dan mengevaluasi kandidat untuk jabatan di Perusahaan;
penyimpanan arsip terkait proses perekrutan; menganalisis proses dan hasil perekrutan; dan melakukan
pemeriksaan latar belakang, jika diizinkan oleh undang-undang. Selain itu, Data Kandidat mungkin
digunakan untuk mematuhi persyaratan hukum, peraturan, serta tata kelola korporat Perusahaan. Jika
seorang kandidat dipekerjakan, Data Kandidat dapat digunakan sehubungan dengan perekrutannya
menurut kebijakan perlindungan data perekrutan Perusahaan.
Anda akan diberitahu melalui email jika kami berencana untuk menggunakan informasi Anda dengan
cara yang berbeda secara material dari apa yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi ini pada saat
pengumpulan.
Selain menggunakan Data Kandidat untuk posisi yang Anda lamar, jika pada saat Anda melamar tidak
tersedia posisi yang sesuai dengan keterampilan Anda, Perusahaan dapat menyimpan dan
menggunakan Data Kandidat untuk mempertimbangkan Anda pada posisi lainnya. Data ini akan
disimpan dalam jangka waktu tertentu yang sewajarnya dan/atau sebagaimana yang diwajibkan atau
diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Dalam kondisi
seperti ini, Anda mungkin dihubungi di masa mendatang dengan detail posisi lain yang sesuai dengan
keterampilan dan latar belakang yang Anda sebutkan dan untuk memperbarui informasi Anda. Jika Anda
tidak ingin dipertimbangkan untuk posisi lain atau ingin menghapus Data Kandidat Anda, Anda dapat
menghubungi Perusahaan dengan cara yang disebutkan dalam Pernyataan Privasi ini. Kecuali apabila
dipersyaratkan untuk keperluan pajak atau tujuan hukum lain atau sehubungan dengan perekrutan
seperti yang disebutkan di atas, Data Kandidat akan disimpan selama maksimal tiga tahun (atau kurang
jika diwajibkan oleh undang-undang). Perusahaan dapat melakukan pemeriksaan latar belakang dan
pidana jika diizinkan oleh undang-undang, dan dapat memproses Data Kandidat sensitif lainnya, seperti
informasi kependudukan atau kewarganegaraan atau informasi kesehatan, jika relevan dengan suatu
posisi dan diizinkan oleh undang-undang. Jika Perusahaan bermaksud untuk mengumpulkan Data
Kandidat yang sensitif dari pihak ketiga, Anda akan mendapat pemberitahuan dan kesempatan untuk
menyetujui terlebih dahulu. Jika Anda mempunyai keterbatasan (disability) dan ingin meminta
Perusahaan menyediakan fasilitas tertentu, Anda dapat memberikan informasi tersebut selama proses
perekrutan. Apabila Anda memberikan Data Kandidat yang sensitif kepada Perusahaan, Anda memberi
izin pada Perusahaan untuk memproses data ini sesuai dengan Pernyataan ini.
Dengan Siapa Kami Berbagi Data Anda?
Dengan mengirimkan data pribadi, data pribadi yang bersifat sensitif dan data non-pribadi Anda, Anda
dengan ini mengakui dan menyetujui kepada kami untuk mengumpulkan, menyimpan, menggunakan
dan/atau mengungkapkan data Anda berdasarkan Pernyataan Privasi ini. Kami tidak akan mengungkap,
membagikan, menjual, atau menggunakan informasi (data) pribadi Anda tanpa persetujuan dari Anda,
kecuali sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, sesuai dengan instruksi Anda, atau sebagaimana
disebutkan dalam Pernyataan Privasi ini sebagaimana ditentukan di bawah ini:
•

Afiliasi: Untuk memungkinkan mereka untuk dapat memberikan layanan kepada Anda dan untuk
memungkinkan mereka untuk menghubungi Anda terkait dengan posisi yang Anda minati.

•

•

•

•

Agen dan Penyedia Layanan: Kami terkadang membuat kontrak dengan perusahaan dan individu
lain untuk menjalankan fungsi atau layanan untuk kami atau atas nama kami, seperti mengurus
Situs ini, melakukan pemeriksaan latar belakang atau penyaringan kandidat. Mereka mungkin
memiliki akses ke informasi (data) pribadi Anda, termasuk CV, yang diperlukan untuk melakukan
tugasnya, tetapi secara kontrak dilarang menggunakannya untuk tujuan selain menyediakan
layanan kepada Perusahaan atau atas nama kami.
Pengalihan Usaha: Sebagaimana kami melanjutkan untuk mengembangkan usaha, kami
mungkin menjual atau membeli aset. Dalam transaksi seperti ini, informasi pengguna umumnya
merupakan salah satu aset bisnis yang dapat dialihkan. Selain itu, jika Perusahaan atau salah
satu aset Perusahaan diakuisisi (termasuk melalui proses permohonan kepailitan), informasi
(data) pribadi Anda mungkin menjadi salah satu aset yang dialihkan.
Masalah Hukum: Perusahaan dapat menyimpan dan berhak mengungkapkan semua informasi
tentang Anda atau penggunaan Situs ini oleh Anda, yang dengan ini anda menyetujui untuk: (a)
melindungi dan mempertahankan hak, properti/milik, atau keamanan Perusahaan atau afiliasinya,
pengguna lain Situs ini, atau publik; (b) menegakkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk
penggunaan Situs ini; (c) menanggapi klaim bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga;
(d) menanggapi klaim dugaan aktivitas ilegal atau aktivitas ilegal yang sebenarnya; (e)
menanggapi audit atau penyelidikan terhadap keluhan atau ancaman keamanan; atau (f)
mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan pemerintah yang berlaku.
Jika Anda diangkat sebagai karyawan Perusahaan, informasi ini mungkin akan dialihkan ke
bagian arsip karyawan.

Langkah-langkah Apa yang Kami Lakukan untuk Melindungi Informasi Anda?
Situs ini dan semua informasi yang Anda kirimkan melalui Situs ini akan dikumpulkan, disimpan, dan
diproses di Amerika Serikat dalam database yang dikendalikan Perusahaan. Kami memberikan akses ke
informasi (data) pribadi Anda hanya bagi karyawan kami, dan afiliasi kami, dan kepada penyedia layanan
yang perlu menggunakannya untuk menyediakan layanan untuk Situs ini serta produk dan layanan kami.
Kami telah memasang pengaman fisik, administratif, dan teknis untuk melindungi informasi (data) pribadi
Anda dari akses tidak sah. Akan tetapi, seberapapun efektifnya langkah pengamanan kami, tidak ada
sistem keamanan yang tidak dapat ditembus. Kami tidak dapat menjamin keamanan sistem, atau kami
tidak dapat menjamin bahwa informasi yang Anda berikan tidak akan dicegat saat dikirimkan kepada
kami melalui Internet. Apabila terjadi kegagalan dalam melindungi Data Kandidat kami akan memberikan
pemberitahuan tertulis kepada anda.
Hal-Hal Lain
Mengakses dan Mengoreksi Informasi Anda:
Memperbarui informasi agar tetap akurat dan terkini sangatlah penting. Informasi yang tidak akurat atau
tidak lengkap dapat mempengaruhi kemampuan kami untuk memberikan layanan yang relevan untuk
Anda. Anda dapat mengakses dan memperbaiki informasi (data) pribadi yang telah dikirimkan di Situs ini

menggunakan kredensial login Anda dan memperbarui informasi (data) pribadi Anda. Untuk menghapus
informasi (data) pribadi Anda dari database, harap kirimkan email ke database.delete@mmc.com dan
ketik "Hapus dari Database" di baris subjek pada pesan email Anda. Hanya pesan yang dikirim dengan
cara ini yang akan ditindak-lanjuti dalam jangka waktu yang sewajarnya; tidak ada konfirmasi yang akan
dikirimkan dan pertanyaan lainnya lewat email tidak akan ditanggapi. Jika Anda tidak menyadari bahwa
data Anda telah ditambahkan oleh pihak ketiga dan Anda tidak setuju dengan Pemberitahuan Privasi ini,
harap segera menginformasikan kepada Perusahaan dan data Anda akan dihapus dari sistem kami.
Tidak Ada Penawaran Mengikat
Situs ini tidak memberikan penawaran yang mengikat, atau syarat atau ketentuan hubungan kerja. Setiap
penawaran kerja yang dapat berasal dari identifikasi atas suatu potensi peluang dan/atau pengiriman
informasi Anda sebagai jawaban atasnya sesuai dengan ketentuan spesifik dari penawaran tersebut dan
tidak berdasarkan dengan cara apapun pada deskripsi peluang di Situs.

Hanya Kandidat-Kandidat AS
Perekrutan kerja di Perusahaan di Amerika Serikat dan di mana diizinkan menurut undang-undang yang
berlaku adalah "Sesuai Keinginan," selama durasi waktu yang tidak terbatas dan tidak ditentukan: Jika
Anda dipekerjakan, Anda dapat mengundurkan diri dari pekerjaan Anda kapan pun, dan Perusahaan
dapat mengakhirinya kapanpun, tanpa pemberitahuan, dan untuk alasan apapun yang tidak dilarang
menurut undang-undang. Tidak ada pengecualian atas kebijakan "Sesuai Keinginan" ini, kecuali
kebijakan ini disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat yang berwenang dari Perusahaan.
Kandidat UE Saja
Jika Anda tinggal di Uni Eropa, Anda memiliki hak berikut ini, dengan syarat tertentu:
(a) Akses Subjek: Anda dapat meminta kami untuk memberikan detail lebih lanjut tentang cara kami
menggunakan informasi Anda dan salinan informasi pribadi yang kami miliki tentang Anda.
(b) Koreksi: Anda dapat meminta kami memperbarui ketidakakuratan pada informasi pribadi yang kami
miliki.
(c) Penghapusan: Anda dapat meminta kami menghapus informasi pribadi Anda yang secara hukum
tidak boleh lagi kami gunakan.
(d) Pencabutan izin: Anda dapat menarik kembali izin Anda atas pemrosesan agar kami menghentikan
pemrosesan tertentu tersebut.
(e) Pembatasan: Anda dapat membatasi cara kami menggunakan informasi sementara keluhan sedang
diselidiki.
(f) Portabilitas: Anda dapat meminta kami mengirim informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami ke
pihak ketiga.
(g) Mengajukan keluhan: Anda dapat mengajukan keluhan tentang pemrosesan kami dengan pihak yang
berwenang atas perlindungan data di yurisdiksi Anda (misalnya di Inggris, Information Commissioner's
Office).

Tidak Ada Kewajiban

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidaklengkapan informasi pada Situs ini,
atau atas segala kerusakan, kerugian, atau biaya yang mungkin timbul saat mengakses Situs ini, atau
situs terkait manapun, atau ketidakmampuan untuk mengakses situs-situs tersebut; atau kegagalan
kinerja, kesalahan, kelalaian, gangguan, kecacatan, penundaan dalam operasi atau transmisi, virus
komputer atau kegagalan sistem atau saluran, kecuali diakibatkan oleh kelalaian nyata Perusahaan.
Keberlakuan Pernyataan Privasi ini untuk Pengguna Internasional:
Pernyataan Privasi ini disediakan berdasarkan dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Jika Anda
mengakses Situs ini dari lokasi selain Amerika Serikat, Anda setuju bahwa penggunaan Situs ini tunduk
pada ketentuan Pernyataan Privasi ini dan Ketentuan Penggunaan dan Anda mengakui dan menerima
bahwa informasi (data) pribadi Anda dapat dialihkan ke dan diproses di Amerika Serikat dan negara lain
yang tidak dianggap telah menyediakan tingkat perlindungan data yang sama seperti negara asal Anda
dan yang tidak dianggap memiliki undang-undang privasi data sesuai undang-undang di wilayah
Anda. Khusus untuk pengguna dari wilayah Republik Indonesia, Pernyataan Kebijakan ini juga dibuat
dalam versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi
Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, Anda setuju bahwa versi Bahasa [.] yang akan berlaku dan
diutamakan.
Hak Penduduk California:
Berdasarkan undang-undang “Shine the Light” California, pengunjung-pengunjung Situs yang merupakan
penduduk California dapat meminta dan mendapatkan pemberitahuan sekali setahun mengenai informasi
(data) pribadi yang dibagikan Perusahaan pada usaha lain untuk tujuan pemasaran langsungnya.
Pemberitahuan ini akan mencantumkan daftar kategori informasi (data) pribadi yang dibagikan (jika ada)
serta nama dan alamat semua pihak ketiga yang menerima pembagian informasi (data) pribadi pihak
ketiga (jika ada). Pemberitahuan ini akan melaporkan tahun kalender yang telah berlalu. Untuk
mendapatkan pemberitahuan ini, silakan hubungi kami dengan cara berikut ini. Selain itu, sesuai undangundang ini, Anda berhak diberi tahu tentang bagaimana Situs kami menangani sinyal browser “jangan
lacak”. Seperti penjelasan di atas, Perusahaan tidak menggunakan teknologi yang mengenali sinyal
jangan lacak dari browser Anda.
Jika Anda TIDAK MENERIMA syarat dan ketentuan ini, kami persilahkan meninggalkan situs kami

