
 

 

 

GTFO 

Kebijakan Privasi 

Terakhir Diperbarui: 20 Oktober 2022 

Terima kasih telah menggunakan produk dan layanan kami! Kami memahami masalah Anda tentang 
privasi serta menghargai kepercayaan dan keyakinan yang Anda berikan kepada kami. 

Berikut rangkuman informasi yang tercantum dalam kebijakan privasi ini (“Kebijakan Privasi”). 
Rangkuman ini membantu Anda untuk memahami Kebijakan Privasi dan tidak menggantikan 
keseluruhan Kebijakan Privasi! Anda dapat menggunakan hipertaut di bawah ini untuk melompat 
langsung ke bagian tertentu. 

Informasi apa yang kami perlukan untuk menyediakan Game 

Apabila Anda mendaftarkan akun untuk menggunakan Game, kami akan memerlukan informasi dari 
Anda untuk menyiapkannya. Anda dapat memilih untuk memberikan informasi lain tertentu guna 
menyesuaikan pengalaman Game Anda, mengaktifkan fitur Game, atau berpartisipasi dalam Game. 
Apabila Anda perlu menghubungi kami, kami akan menyimpan beberapa informasi agar kami dapat 
menghubungi Anda kembali dan menangani setiap kekhawatiran. Informasi Selengkapnya. 

Bagaimana kami menggunakan informasi Anda? 

Kami menggunakan informasi Anda untuk menyediakan berbagai fungsi dan layanan yang tercakup 
dalam Game. Kami juga menggunakan informasi Anda untuk tujuan verifikasi akun serta mendukung 
dan meningkatkan Game. Kami tidak membagikan informasi Anda dengan pihak ketiga mana pun, 
kecuali jika kami perlu melakukannya demi menyediakan Game (misalnya Anda dapat memilih untuk 
merekam data di platform komunitas online atau mencadangkan data Anda; menggunakan afiliasi 
kami di seluruh dunia untuk membantu kami menyediakan Game) atau memantau keberhasilan 
program pemasaran dan periklanan kami, atau jika kami diperintahkan oleh pengadilan, otoritas, atau 
diwajibkan oleh hukum. Informasi Selengkapnya. 

Kepada siapa kami membagikan informasi Anda? 

Kami menggunakan beberapa pihak ketiga untuk membantu kami menghadirkan pengalaman sebaik 
mungkin (misalnya layanan cloud untuk mencadangkan data Anda dan mendukung layanan, provider 
analitik untuk melakukan analitik data). Saat kami menggunakan pihak ketiga, kami hanya melakukan 
ini untuk memproses atau menyimpan informasi Anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan 
Privasi ini. Kami juga memiliki afiliasi di seluruh dunia yang membantu kami menyediakan Game dan 
kami dapat diwajibkan oleh pengadilan atau memiliki kewajiban hukum untuk mengungkapkan 
informasi tertentu dalam situasi tertentu. Informasi Selengkapnya. 

Di mana kami memproses informasi Anda? 

Server kami berlokasi di Swedia. Informasi Anda dapat diakses dari luar negara tempat tinggal Anda 
oleh tim dukungan, teknis, dan tim kami lainnya di seluruh dunia, termasuk Swedia. Informasi 
Selengkapnya. 



 

 

 
 

Berapa lama kami menyimpan informasi Anda? 

Kami umumnya menyimpan informasi Anda selama Anda memiliki akun untuk Game, atau hingga 
akun dihapus sesuai permintaan Anda, yang mana setelahnya data Anda akan dihapus (sebagaimana 
dijelaskan lebih lanjut dalam Kebijakan Privasi ini), kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku. 
Informasi Selengkapnya. 

Bagaimana saya dapat menggunakan hak saya atas informasi saya? 

Tergantung pada lokasi Anda, Anda dapat memiliki hak tertentu terkait informasi Anda, seperti hak 
untuk mengakses, menerima salinan data Anda, atau menghapus data Anda, atau membatasi, atau 
mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data Anda oleh kami. Informasi Selengkapnya. 

Cara menghubungi kami 

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang segala sesuatu dalam Kebijakan Privasi ini, atau ingin 
melaksanakan hak yang dapat Anda miliki, harap hubungi kami di sini.  

Bagaimana kami memberi tahu Anda tentang perubahan? 

Perubahan terhadap Kebijakan Privasi ini akan diumumkan di sini. Periksalah halaman ini secara 
berkala untuk melihat apakah ada pembaruan atau perubahan terhadap Kebijakan Privasi ini. 
Informasi Selengkapnya. 

Informasi Kontak 

Pengendali Data: 10 Chambers AB Email: privacy@10chambers.com  
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Selamat datang di GTFO! 

Kebijakan Privasi ini menjelaskan tentang kapan, bagaimana, dan mengapa informasi Anda diproses 
sehubungan dengan GTFO (“Game”), dan menetapkan pilihan dan hak Anda sehubungan dengan 
informasi tersebut. Bacalah dengan saksama – Anda diharapkan memahami cara kami mengumpulkan 
dan menggunakan informasi Anda, dan cara Anda dapat mengontrolnya.  

Jika Anda tidak setuju dengan pemrosesan informasi pribadi Anda sebagaimana dijelaskan 

Kebijakan Privasi ini, jangan memberikan informasi Anda ketika diminta, dan berhentilah 

menggunakan Game. Dengan menggunakan Game, Anda menyetujui aturan kami terkait informasi 

pribadi Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.  

 
Game ini telah dikembangkan oleh 10 Chambers AB (“kami”, “kita”).  

Untuk tujuan hukum perlindungan data, pengendali data informasi pribadi Anda sehubungan dengan 
Game adalah 10 Chambers AB. Alamat terdaftar 10 Chambers AB adalah di Drottninggatan 95A, 113 
60 Stockholm, Swedia. 

Pejabat perlindungan data kami dapat dihubungi di DPO@10chambers.com.  

Hubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah tentang pemrosesan informasi pribadi 
Anda. Anda dapat menghubungi kami kapan saja di privacy@10chambers.com. 

1. Jenis Informasi Pribadi yang Kami Gunakan 

Bagian ini menjelaskan jenis informasi pribadi yang kami kumpulkan dari Anda dan cara kami 
mengumpulkannya. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang jenis data tertentu dan cara kami 
menggunakan data tersebut, lihat bagian berjudul “Cara Kami Menggunakan Informasi Pribadi Anda” 
di bawah ini.  

Berikut ini adalah rangkuman tingkat tinggi jenis-jenis informasi pribadi yang kami gunakan: 

1. Informasi yang Anda berikan kepada kami (baik secara langsung atau melalui pihak ketiga).  
 

• Informasi pendaftaran akun: Anda memberi kami informasi tentang kapan Anda mengatur 
akun untuk mendaftar ke Game: informasi yang kami impor dari akun Steam Anda yang 
terhubung untuk mengatur profil Anda, menyertakan nama Anda seperti yang ditampilkan di 
Steam dan ID Steam Anda.  

• Informasi dukungan pelanggan dan umpan balik: Alamat email dan isi permintaan dukungan 
Anda. 

• Alamat email: Jika Anda memberikan kami alamat email Anda untuk menerima buletin 
dengan persetujuan Anda.  

2. Informasi tentang Anda yang dihasilkan sebagai bagian dari Game 
 
Kami mengumpulkan data tertentu secara otomatis dari Anda ketika Anda menggunakan Game, yaitu: 
 

• data Game Anda, termasuk ID Playfab, data game termasuk informasi login, informasi 
permainan game; Alamat IP, informasi perangkat, termasuk ID perangkat, platform, dan 
informasi terkait penggunaan Game oleh Anda, seperti statistik permainan (misalnya level dan 
skor); 

mailto:DPO@10chambers.com
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• setiap kali Anda berinteraksi dengan kami, contohnya, jika Anda menghubungi tim dukungan 

kami, kami mengumpulkan informasi, termasuk email Anda dan isi yang diungkapkan dalam 
email itu; 

• informasi mengenai keterlibatan Anda dengan upaya periklanan kami, termasuk 
pengidentifikasi teknis, lokasi, data komunikasi, metadata, dan ID Cookie;  

• informasi untuk menganalisis kinerja upaya pemasaran kami dan Game, termasuk alamat IP 
Anda, data penjualan dan penggunaan, informasi teknis, pengidentifikasi teknis, informasi 
keterlibatan, dan informasi kontak. 

2. Cookie 

Kami menggunakan cookie dan teknologi serupa lainnya (misalnya suar web, file log, skrip, dan eTag) 
(“Cookie”) untuk meningkatkan pengalaman Anda dalam Game. Cookie adalah file kecil yang 
ditempatkan di perangkat Anda, sehingga kami dapat menyediakan fitur dan fungsi tertentu.  

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Cookie kami, klik di sini. 

3. Anak-Anak 

Anak-anak tidak boleh menggunakan Game untuk tujuan apa pun, kecuali jika orang tua atau wali 
mereka telah memberikan izin (selama opsi tersebut tersedia di yurisdiksi Anda). 

Anak-anak berarti pengguna berusia di bawah 18 tahun; atau dalam kasus di wilayah di mana usia 
minimum untuk pemrosesan informasi pribadi berbeda, usia yang berbeda. Untuk pengguna yang 
berlokasi di wilayah tertentu, kami telah mencantumkan usia minimum yang relevan dalam tabel di 
bawah ini.  

Wilayah lokasi pengguna Usia minimum pengguna 

Australia 18 

Wilayah Ekonomi Eropa (hanya Jerman dan Prancis) 16 

Jepang  18 

Republik Korea 14 

Inggris Raya 13 

Amerika Serikat 13 

 
Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak di bawah usia ini untuk 
tujuan apa pun. Apabila Anda meyakini bahwa kami memiliki informasi pribadi anak-anak di bawah 
umur tanpa izin orang tua/wali, atau jika Anda adalah orang tua atau wali pengguna dan ingin menarik 
izin, hubungi kami di privacy@10chambers.com dan kami akan menghapus informasi tersebut. 

4. Cara Kami Menggunakan Informasi Pribadi Anda  

Bagian ini menyediakan informasi yang lebih terperinci mengenai jenis-jenis informasi pribadi yang 
kami kumpulkan dari Anda dan alasannya. Untuk pengguna yang tinggal di Britania Raya, Jerman, atau 
Prancis (“Yurisdiksi yang Relevan”), bagian ini juga menunjukkan dasar hukum pemrosesan data Anda 
oleh kami. 

https://gtfothegame.com/cookie-policy
mailto:privacy@10chambers.com


 

 

 
 

Informasi Pribadi Penggunaan Dasar Hukum (hanya 
relevan jika Anda berada di 
Yurisdiksi Terkait) 

Informasi yang Anda berikan kepada kami (baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga) 

ID Steam, nama pengguna 
Steam, ID Playfab, alamat IP, 
kota, negara.  

Kami menggunakan informasi ini 
untuk membuat dan 
memverifikasi akun Game Anda, 
serta untuk memungkinkan Anda 
login, sesuai dengan permintaan 
Anda. 

Diperlukan untuk 
melaksanakan kontrak kami 
dengan Anda dalam 
menyediakan Game. 

Informasi yang dihasilkan sebagai bagian dari Game  

Data game meliputi informasi 
login (Microsoft Azure 
Playfab):ID Steam, nama 
panggilan Steam, alamat IP, 
kota dan negara, data 
permainan game, level, skor, 
penyelesaian game, item 
tambahan 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk memberi Anda masukan 
dan informasi tentang gameplay 
dan kemajuan Anda. 

Diperlukan untuk 
melaksanakan kontrak kami 
dengan Anda untuk 
menyediakan Game. 

Data Game meliputi informasi 
login (Unity Analytics): ID 
Pengguna Unity (ID yang 
dianonimkan), negara dan 
kota, tindakan yang diambil 
dalam game, informasi sesi 
permainan, sistem operasi, 
versi Unity Player dan Unity 
Editor, ID aplikasi game yang 
terinstal 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk tujuan analitik. 

Adalah kepentingan sah 
kami untuk menggunakan 
informasi ini untuk 
melakukan analisis data 
guna mengembangkan dan 
meningkatkan game lebih 
lanjut. 

Data Game dan informasi 
login (Unity Cloud 
Diagnostics): sistem operasi 
dan versi, CPU, informasi kartu 
grafis, bahasa sistem, model 
dan pembuatan perangkat, 
RAM, versi Unity Player dan 
Unity Editor, ID aplikasi game, 
resolusi layar 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk tujuan diagnostik. 

Adalah kepentingan sah 
kami untuk menggunakan 
informasi ini untuk tujuan 
diagnostik guna 
mendapatkan pelaporan 
kerusakan dan 
pengecualian guna 
memastikan fungsionalitas 
Game.  

Kampanye periklanan dan 
pemasaran: pengidentifikasi 
teknis, lokasi, data komunikasi, 
metadata, ID Cookie, alamat 
IP, ID perangkat seluler, ID ISP, 
jenis perangkat, sistem operasi 
dan versi, peramban dan versi, 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk memantau kampanye 
periklanan dan pemasaran kami. 

Kami memiliki kepentingan 
sah untuk menggunakan 
informasi ini guna 
memantau keberhasilan 
program periklanan dan 
pemasaran kami. 



 

 

 
 

URL rujukan, data kunjungan 
situs 

Data Obrolan: Obrolan Bebas 
(para pengguna dapat 
berkomunikasi menggunakan 
bahasa khusus mereka sendiri) 
dan obrolan audio (untuk 
pengguna yang berlokasi di 
EEA atau Swiss, kedua fungsi 
obrolan hanya tersedia untuk 
pengguna di atas 16 tahun) 

Harap diperhatikan bahwa 
data ini hanya disimpan di 
perangkat Anda dan tidak akan 
diproses oleh server kami 

Kami memfasilitasi postingan 
komunikasi Anda dengan 
pengguna lain. 

Diperlukan untuk 
melaksanakan kontrak kami 
dengan Anda untuk 
menyediakan fungsi 
obrolan dalam Game. 

Dukungan pelanggan: alamat 
email dan isi permintaan 
dukungan Anda 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk: 

• meningkatkan layanan kami; 
dan  

• menyediakan pemecahan 
masalah, seperti mengatasi 
atau memperbaiki masalah 
teknis dan bug. 

Diperlukan untuk 
melaksanakan kontrak kami 
dengan Anda untuk 
menyediakan dan 
mendukung Game. 

Buletin: alamat email  Kami menggunakan informasi ini 
untuk menyediakan buletin kami 
kepada Anda. 

Kami menggunakan 
informasi ini atas seizin 
Anda. 

Data analisis pemasaran 
(Google Analytics):Informasi 
teknis, pengidentifikasi teknis, 
informasi keterlibatan dan 
informasi kontak 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk memantau keberhasilan 
program periklanan dan 
pemasaran kami. Apabila Anda 
mengeklik tautan atau 
berinteraksi dengan konten yang 
mengiklankan Game, kami akan 
menyimpan data analitik 
pemasaran tertentu dengan profil 
Anda. 

Kami memiliki kepentingan 
sah untuk menggunakan 
informasi ini guna 
memantau keberhasilan 
program periklanan dan 
pemasaran kami. 

Pemasaran (media sosial): 
informasi akun pengguna 
media sosial dan komentar 
dari akun tersebut pada 
konten media sosial kami 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk mengelola platform media 
sosial kami secara terpusat. 

Adalah kepentingan sah 
kami untuk menggunakan 
informasi ini guna 
mengelola semua platform 
media sosial secara 
terpusat dari satu platform. 

Data analitik pemasaran: 
Alamat IP, data penjualan dan 

Informasi ini digunakan untuk 
membuat sidik jari. Sidik jari 

Kami memiliki kepentingan 
sah untuk menggunakan 



 

 

 
 

penggunaan (yaitu, informasi 
tentang bagaimana subjek 
data berinteraksi dengan game 
dan aktivitas pemasaran)  

dibuat dan di-hash menjadi 
pengidentifikasi anonim. 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk memantau keberhasilan 
program periklanan dan 
pemasaran kami. 

informasi ini guna 
memantau keberhasilan 
program periklanan dan 
pemasaran kami. 

Data atribusi pemasaran: 
Alamat IP, ID pengguna 
anonim, timestamp, versi OS, 
resolusi layar, zona waktu, 
bahasa sistem, dan acara 
dalam game, data platform 
Steam 

Kami menggunakan informasi ini 
untuk menganalisis kinerja upaya 
pemasaran kami dan Game. 

Adalah kepentingan sah 
kami untuk menggunakan 
informasi ini untuk 
menganalisis kinerja upaya 
pemasaran kami dan Game. 

5. Cara Kami Menyimpan dan Membagikan Informasi Pribadi Anda 

Grup perusahaan kami beroperasi di seluruh dunia. Sesuai dengan kontrak kami dengan Anda untuk 
menyediakan Game kepada Anda, informasi pribadi Anda akan diproses pada server yang mungkin 
tidak berlokasi di negara tempat tinggal Anda. Di mana pun lokasi server kami, kami mengambil 
langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak Anda sesuai Kebijakan Privasi ini. Server Game 
kami berlokasi di Swedia. Kami juga memiliki tim pendukung, teknis, dan tim lain yang mungkin 
mendukung Game, termasuk dari Swedia.  

Hanya apabila diperlukan, kami akan membagikan informasi Anda kepada pihak ketiga. Situasi di 
mana hal ini dapat terjadi adalah:  

• Pihak ketiga yang menyediakan layanan yang mendukung Game, termasuk penyedia untuk 
tujuan pemrosesan ID tiket dukungan dan komunikasi dukungan, mengenai platform media 
sosial kami, pemrosesan gameplay, dan data pelaksanaan permainan untuk menyediakan 
analitik permainan guna meningkatkan gameplay, dan untuk penyediaan pemasaran dan iklan 
serta memantau keberhasilan program pemasaran dan periklanan kami. Semua perusahaan 
yang menyediakan layanan untuk kami dilarang menyimpan, menggunakan, atau 
mengungkapkan informasi pribadi Anda untuk tujuan apa pun selain menyediakan layanan 
mereka kepada kami. 

• Perusahaan dalam grup korporat kami yang memproses informasi pribadi Anda untuk 
mengoperasikan Game. Semua perusahaan grup hanya dapat menggunakan informasi pribadi 
Anda sesuai Kebijakan Privasi ini. 

• Regulator, otoritas yudisial, dan lembaga penegak hukum, serta pihak ketiga lain untuk 
keselamatan, keamanan, atau kepatuhan terhadap hukum. Ada situasi apabila kami 
diwajibkan secara hukum untuk mengungkapkan informasi tentang Anda kepada pihak 
berwenang, seperti untuk mematuhi kewajiban atau proses hukum, memberlakukan 
ketentuan kami, mengatasi masalah terkait keamanan atau kecurangan, atau melindungi 
pengguna kami. Pengungkapan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa izin Anda, dan dengan 
atau tanpa pemberitahuan, sesuai ketentuan proses hukum yang sah, seperti panggilan 
pengadilan, perintah pengadilan, atau perintah penggeledahan. Kami biasanya dilarang untuk 
memberi tahu Anda tentang pengungkapan tersebut melalui ketentuan proses hukum. Kami 
dapat meminta izin Anda untuk mengungkapkan informasi terkait permintaan lembaga 
pemerintah apabila lembaga pemerintah tersebut tidak memberikan panggilan pengadilan, 



 

 

 
 

perintah pengadilan, atau perintah penggeledahan. Kami juga dapat mengungkapkan 
informasi Anda untuk: 

o memberlakukan syarat dan ketentuan kami serta perjanjian lain, termasuk 
penyelidikan potensi pelanggaran terhadap hal-hal tersebut; 

o mendeteksi, mencegah, atau mengatasi masalah keamanan, kecurangan, atau teknis; 
atau 

o melindungi hak, properti, atau keselamatan kami, pengguna kami, pihak ketiga, atau 
publik sebagaimana diwajibkan atau diizinkan oleh hukum (pertukaran informasi 
dengan perusahaan dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan terhadap 
kecurangan dan mitigasi risiko kredit). 

• Pihak ketiga yang mengakuisisi seluruh atau sebagian besar perusahaan kami atau bisnis 
kami. Kami juga dapat mengungkapkan informasi Anda kepada pihak ketiga jika kami: (a) 
menjual, mengalihkan, melakukan merger, menggabungkan, atau mengorganisasikan ulang 
bagian(-bagian) dari bisnis kami, atau melakukan merger, mengakuisisi, atau membentuk 
usaha bersama dengan bisnis lain, apabila kami dapat mengungkapkan data Anda kepada 
calon pembeli, pemilik baru, atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam perubahan terhadap 
bisnis kami; atau (b) menjual atau mengalihkan aset kami, apabila informasi tentang Anda 
yang kami simpan dapat dijual sebagai bagian dari aset tersebut dan dapat dialihkan kepada 
calon pembeli, pemilik baru, atau pihak ketiga yang terlibat dalam penjualan atau pengalihan 
tersebut. 

6. Keamanan Informasi Pribadi Anda 

Kami berkomitmen untuk menjaga privasi dan integritas informasi pribadi Anda di mana pun informasi 
pribadi tersebut disimpan. Kami memiliki kebijakan keamanan dan akses yang membatasi akses ke 
sistem dan teknologi kami, dan kami melindungi data melalui langkah-langkah perlindungan teknologi, 
seperti enkripsi. 

Sayangnya, transmisi informasi melalui internet tidak sepenuhnya aman. Walaupun kami akan 
menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah wajar untuk melindungi informasi pribadi Anda, 
kami tidak dapat menjamin keamanan informasi yang ditransmisikan melalui Game atau melalui 
Internet; risiko setiap transmisi ditanggung oleh Anda sendiri.  

7. Penyimpanan Data 

Kami tidak menyimpan data Anda lebih lama dari yang diperlukan kecuali jika kami diwajibkan untuk 
melakukannya berdasarkan hukum. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang seberapa lama 
kami menyimpan data Anda, harap baca periode waktu yang tercantum di bawah.   

Informasi Pribadi Kebijakan Penyimpanan 

ID Steam, nama pengguna Steam, ID Playfab, 
kota, negara 

Disimpan selama masa penggunaan Anda atas 
Game (yaitu, hingga penghapusan akun sesuai 
permintaan Anda di mana data Anda akan 
dihapus dalam waktu 30 hari kerja). Data Game dan statistik permainan (Microsoft 

Azure Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud 
Diagnostics) 

Kampanye periklanan dan pemasaran 



 

 

 
 

Data analitik pemasaran 

Data dukungan pelanggan 

Informasi pemasaran (media sosial) 

Informasi pemasaran (data teknis) 

Informasi atribusi pemasaran 

Data Obrolan Data ini tidak disimpan secara permanen di 
server, dan hanya diproses untuk memastikan 
pesan dikirimkan ke perangkat Anda. Seluruh 
data obrolan setelahnya hanya disimpan di 
perangkat Anda. 

Buletin Sampai berhenti berlangganan dari buletin 
yang informasinya akan dihapus dalam waktu 
30 hari kerja atau disimpan selama masa 
penggunaan Anda atas Game (yaitu sampai 
penghapusan akun sesuai dengan permintaan 
Anda yang akan dihapus dalam waktu 30 hari 
kerja). 

 

Jika kami diwajibkan untuk menyimpan informasi Anda melebihi periode penyimpanan yang 
ditetapkan di atas, misalnya untuk mematuhi hukum yang berlaku, kami akan menyimpannya secara 
terpisah dari jenis informasi pribadi lain.  

8. Hak Anda 

Beberapa hukum yurisdiksi memberikan hak khusus kepada pengguna Game, yang ditetapkan di 
bagian ini. 

Bagian ini yang berjudul “Hak Anda” berlaku bagi pengguna yang berlokasi di Yurisdiksi yang 
Relevan. Jika Anda berlokasi di wilayah di luar Yurisdiksi yang Relevan, Lihat Ketentuan Khusus 
Yurisdiksi Suplemental untuk memperoleh gambaran umum tentang hak Anda dan cara hak ini 
dapat digunakan.  

Subbagian berjudul “Periklanan” juga berlaku untuk pengguna yang berlokasi di Jepang, Korea, 
Amerika Serikat, dan Australia. 

Anda memiliki hak tertentu terkait informasi pribadi tentang Anda yang kami simpan, bergantung 
lokasi Anda. Beberapa dari hak ini hanya berlaku dalam situasi tertentu (sebagaimana tercantum 
dalam informasi selengkapnya di bawah). Kami wajib menanggapi permintaan yang Anda ajukan untuk 
menggunakan hak-hak tersebut tanpa penundaan dan selambat-lambatnya satu bulan (walaupun 
periode ini dapat diperpanjang selama dua bulan berikutnya dalam keadaan tertentu). Untuk 
menggunakan hak Anda, hubungi kami di privacy@10chambers.com.  

Akses 

Anda berhak mengakses informasi pribadi tentang Anda yang kami simpan, cara kami 
menggunakannya, dan kepada siapa kami membagikannya. Anda dapat mengakses Informasi pribadi 
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yang Anda sediakan sebagai bagian dari akun Anda dengan login ke akun Anda. Apabila Anda meyakini 
bahwa kami menyimpan informasi pribadi lain tentang Anda, hubungi kami di 
privacy@10chambers.com.  

Portabilitas 

Anda berhak untuk menerima salinan informasi tertentu tentang Anda yang kami proses. Ini terdiri 
atas informasi pribadi yang kami proses atas seizin Anda (misalnya informasi yang dikumpulkan untuk 
menyediakan buletin kami) atau sesuai dengan kontrak kami dengan Anda (misalnya nama akun), 
sebagaimana dijelaskan di atas dalam bagian “Cara Kami Menggunakan Informasi Pribadi Anda”. Anda 
berhak untuk menerima informasi ini dalam format yang terstruktur, umum digunakan, dan dapat 
dibaca mesin. Anda juga berhak meminta kami mengalihkan informasi pribadi ke pihak lain, dengan 
pengecualian tertentu. Kami akan menyediakan informasi lebih lanjut kepada Anda tentang hal ini jika 
Anda mengajukan permintaan. 

Jika Anda ingin kami mengalihkan informasi pribadi tersebut kepada pihak ketiga, harap pastikan Anda 
mencantumkan informasi pihak tersebut dalam permintaan Anda. Harap diperhatikan bahwa kami 
hanya dapat melakukannya apabila dapat dilaksanakan secara teknis. Harap diperhatikan bahwa kami 
tidak dapat menyediakan informasi pribadi kepada Anda, jika hal tersebut akan melanggar hak pihak 
lain (contohnya, apabila menyediakan informasi pribadi tentang Anda yang kami simpan akan 
mengungkapkan informasi tentang perseorangan lain atau rahasia dagang atau kekayaan intelektual 
kami).  

Perbaikan 

Anda berhak untuk memperbaiki informasi pribadi Anda yang kami simpan apabila tidak akurat. Anda 
dapat mengakses informasi pribadi tentang Anda yang kami simpan dengan login ke akun Game Anda. 
Apabila Anda meyakini bahwa kami menyimpan informasi pribadi lain tentang Anda, dan informasi 
tersebut tidak akurat, hubungi kami di privacy@10chambers.com..  

Penghapusan 

Anda dapat menghapus akun Anda, atau menghilangkan informasi pribadi tertentu, dengan login ke 
akun Game Anda. Apabila Anda meyakini terdapat informasi pribadi lain yang kami proses yang ingin 
Anda hapus, hubungi kami di privacy@10chambers.com.  

Kami dapat menyimpan informasi pribadi jika ada alasan yang sah berdasarkan hukum perlindungan 
data bagi kami untuk melakukannya (misalnya untuk pembelaan terhadap gugatan hukum atau 
kebebasan berekspresi), tetapi kami akan memberi tahu Anda jika hal tersebut timbul. Apabila Anda 
telah meminta agar kami menghapus informasi pribadi yang telah tersedia untuk umum pada Game 
dan terdapat alasan untuk menghapusnya, kami akan menggunakan langkah yang wajar untuk 
mencoba memberi tahu pihak lain yang menampilkan informasi pribadi atau menyediakan tautan ke 
informasi pribadi tersebut untuk menghapusnya juga.  

Pembatasan Pemrosesan Hanya untuk Penyimpanan 

Anda berhak meminta kami untuk menghentikan pemrosesan informasi pribadi tentang Anda yang 
kami simpan, selain untuk tujuan penyimpanan dalam situasi tertentu. Namun, harap diperhatikan 
bahwa jika kami berhenti memproses informasi pribadi, kami dapat menggunakannya lagi jika ada 
alasan yang sah berdasarkan undang-undang perlindungan data bagi kami untuk melakukannya 
(contohnya, untuk melakukan pembelaan terhadap gugatan hukum atau melindungi pihak lain). 
Seperti dikemukakan di atas, apabila kami menyetujui untuk menghentikan pemrosesan informasi 
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pribadi, kami akan berupaya untuk memberi tahu pihak ketiga yang menerima pengungkapan 
informasi pribadi terkait dari kami agar mereka juga dapat menghentikan pemrosesan tersebut.  

Keberatan 

Anda berhak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan pribadi Anda oleh kami. Kami akan 
mempertimbangkan permintaan Anda dalam keadaan lain sebagaimana dijelaskan di bawah ini 
dengan menghubungi kami di privacy@10chambers.com. 

Sejauh ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat menarik izin yang sebelumnya 
Anda berikan kepada kami untuk aktivitas pemrosesan tertentu dengan menghubungi kami di 
privacy@10chambers.com. Apabila izin diperlukan untuk memproses informasi pribadi Anda, jika 
Anda tidak mengizinkan pemrosesan, atau jika Anda menarik izin Anda, kami mungkin tidak dapat 
memberikan layanan yang diharapkan.  

Pengumuman 

Dari waktu ke waktu, kami dapat mengirimkan pengumuman kepada Anda apabila kami menganggap 
perlu untuk melakukannya (misalnya ketika kami menangguhkan untuk sementara waktu akses ke 
Game untuk tujuan pemeliharaan, keamanan, privasi, atau komunikasi terkait administrasi). Anda 
tidak dapat menolak pengumuman terkait layanan ini, yang tidak bersifat promosi. 

Periklanan 

Anda dapat memilih untuk berhenti menerima periklanan yang disesuaikan atau promosi pemasaran 
dari kami saat menggunakan Game dengan menghubungi kami di privacy@10chambers.com. 

9. Kontak & Keluhan  

Pertanyaan, komentar, dan permintaan terkait Kebijakan Privasi ini harus dialamatkan ke 
privacy@10chambers.com. 

Apabila Anda ingin mengajukan keluhan terkait cara kami memproses informasi pribadi Anda, 
hubungi kami terlebih dahulu di privacy@10chambers.com dan kami akan berupaya untuk 
menangani permintaan Anda sesegera mungkin. Ini tidak mengesampingkan hak Anda untuk 
mengajukan klaim ke otoritas perlindungan di negara tempat tinggal Anda atau tempat Anda 
bekerja, jika Anda merasa kami telah melanggar hukum perlindungan data. 

10. Perubahan 

Jika kami melakukan perubahan terhadap Kebijakan Privasi ini, kami akan mengumumkan Kebijakan 
Privasi yang diperbarui di sini. Harap periksa halaman ini secara berkala untuk melihat apakah ada 
pembaruan atau perubahan terhadap Kebijakan Privasi ini.  

11. Bahasa 

Kecuali jika ditentukan oleh hukum, apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara versi 
bahasa Inggris dan versi bahasa setempat dari kebijakan privasi ini, versi bahasa Inggris akan berlaku. 
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KETENTUAN TAMBAHAN –YURISDIKSI-SPESIFIK 

Beberapa hukum yurisdiksi memiliki ketentuan tambahan untuk pengguna Game, yang ditetapkan 
di bagian ini. 

Jika Anda adalah pengguna yang berlokasi di salah satu yurisdiksi di bawah ini, ketentuan di bawah 
ini atas nama yurisdiksi Anda berlaku bagi Anda selain ketentuan yang ditetapkan dalam Kebijakan 
Privasi kami di atas. 

Australia 

Penerima Luar Negeri  
 
Kami mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa penerima pihak ketiga 
informasi pribadi Anda yang berlokasi di luar Australia menangani informasi pribadi Anda dengan cara 
yang mematuhi undang-undang privasi Australia. Namun, Anda memahami bahwa kami tidak 
mengendalikan atau berkewajiban atas tindakan dan kelalaian penerima pihak ketiga ini. 

Akses 

Anda berhak mengakses informasi pribadi tentang Anda yang kami simpan, cara kami 
menggunakannya, dan kepada siapa kami membagikannya. Anda dapat mengakses Informasi pribadi 
yang Anda sediakan sebagai bagian dari akun Anda dengan login ke akun Anda. Apabila Anda meyakini 
bahwa kami menyimpan informasi pribadi lain tentang Anda, hubungi kami di 
privacy@10chambers.com.  

Perbaikan 
 
Anda berhak untuk memperbaiki informasi pribadi Anda yang kami simpan apabila tidak akurat. 
Anda dapat mengakses informasi pribadi tentang Anda yang kami simpan dengan login ke akun 
Game Anda. Apabila Anda meyakini bahwa kami menyimpan informasi pribadi lain tentang Anda, 
dan informasi tersebut tidak akurat, hubungi kami di privacy@10chambers.com.. 
 
Anak-Anak 
 
Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda menyatakan bahwa Anda memiliki izin dari orang tua atau 
wali sah Anda untuk mendaftarkan akun dan memainkan Game. 

Melakukan Transaksi Secara Anonim 
 
Jika memungkinkan untuk dilaksanakan, kami akan memberikan opsi kepada Anda untuk tidak 
mengidentifikasi diri Anda atau menggunakan nama samaran ketika mendaftarkan akun atau 
menggunakan Game. Anda menyatakan bahwa jika Anda tidak memberikan informasi pribadi Anda 
kepada kami, kami mungkin tidak dapat menyediakan kepada Anda akses ke fitur atau bagian tertentu 
dari Game, termasuk integrasi media sosial dan pembelian dalam Game. 
 
Hak Anda 
 
Jika Anda tidak puas dengan tanggapan kami terhadap permintaan Anda untuk mengakses atau 
memperbaiki informasi pribadi Anda atau terhadap keluhan privasi Anda sehubungan dengan 
informasi pribadi Anda, Anda dapat menghubungi Kantor Komisi Informasi Australia (Telepon: +61 
1300 363 992 atau email: enquiries@oaic.gov.au).  
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Pemindahan Data 

Meskipun kami mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan penerima pihak ketiga 
untuk informasi pribadi Anda mematuhi undang-undang privasi yang serupa dengan undang-undang 
privasi di yurisdiksi Anda, Anda menyatakan dan setuju bahwa kami tidak dapat mengendalikan 
tindakan penerima pihak ketiga dan tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mematuhi undang-
undang privasi tersebut.  

California  

Bagian ini berlaku untuk penduduk California yang dilindungi oleh Undang-Undang Privasi Konsumen 
California tahun 2018 (California Consumer Privacy Act atau “CCPA”). 
 
Pengumpulan dan Pengungkapan Informasi Pribadi 
Selama 12 bulan terakhir, kami telah mengumpulkan dan mengungkapkan kategori informasi pribadi 
berikut dari atau tentang Anda atau perangkat Anda: 

• Pengidentifikasi, seperti informasi login, ID Playfab, alamat IP, ID perangkat, token perangkat, 
alamat email, dan nama panggilan. Informasi ini dikumpulkan langsung dari Anda dan 
perangkat Anda, serta platform media sosial jika Anda memilih untuk mendaftar 
menggunakan akun media sosial (Steam). 

• Informasi internet atau informasi aktivitas jaringan elektronik lainnya, seperti informasi Anda 
seputar penggunaan Anda atas Game, stempel tanggal dan waktu tindakan, login dan data 
clickstream, dan Informasi Perangkat lain sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi 
utama. Informasi ini dikumpulkan langsung dari Anda dan perangkat Anda.  

• Data dukungan pelanggan. 

• Data pemasaran, analitik, dan atribusi iklan. 

• Informasi lain yang dijelaskan dalam subdivisi (e) Pasal 1798.80, termasuk informasi tentang 
jenis kelamin, kewarganegaraan, atau usia Anda. Informasi ini dikumpulkan langsung dari 
Anda dalam konteks menjadi konsumen kami. 
 

Kami mengumpulkan informasi pribadi Anda untuk tujuan berikut: 

• Untuk menyediakan Game kepada Anda, memelihara akun Anda dan untuk menyediakan 
layanan pelanggan. 

• Untuk meningkatkan layanan kami, termasuk fungsionalitas Game. 

• Untuk melakukan analitik dan mengukur upaya pemasaran kami.  
 

Untuk informasi tambahan tentang kegunaan setiap jenis informasi pribadi, lihat bagan ini di bagian 
utama Kebijakan Privasi. 
 
Kami mengungkapkan informasi pribadi kepada jenis entitas berikut: 

• Perusahaan lain dalam grup korporat kami yang memproses informasi pribadi Anda untuk 
mengoperasikan Game. 

• Perusahaan lain yang menyediakan layanan atas nama kami untuk mendukung Game dan 
yang dilarang oleh kontrak untuk menyimpan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi 
pribadi untuk tujuan apa pun selain untuk menyediakan layanan mereka kepada kami. 

• Pembuat undang-undang, otoritas yudisial, dan lembaga penegak hukum 

• Entitas yang memperoleh semua atau sebagian besar bisnis kami. 
 
Dalam 12 bulan terakhir, kami tidak menjual Informasi Pribadi penduduk California sesuai dengan 
makna “dijual” yang tertera dalam CCPA. 

 



 

 

 
 

Hak menurut CCPA: 
 
Apabila Anda merupakan penduduk California, Anda berhak untuk: 

• Meminta kami mengungkapkan kepada Anda informasi berikut secara gratis yang mencakup 
12 bulan sebelum permintaan Anda: 

o kategori informasi pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda; 
o kategori sumber asal informasi pribadi dikumpulkan; 
o tujuan pengumpulan informasi pribadi tentang Anda; 
o kategori pihak ketiga yang dengannya kami mengungkapkan informasi pribadi 

tentang Anda dan kategori informasi pribadi yang diungkapkan (jika berlaku) dan 
tujuan pengungkapan informasi pribadi tentang Anda; dan 

o kategori informasi pribadi khusus yang kami kumpulkan tentang Anda; 

• Meminta kami menghapus informasi pribadi yang kami kumpulkan dari Anda, kecuali jika 
diberi pengecualian oleh CCPA; dan 

• Bebas dari diskriminasi yang melanggar hukum karena menggunakan hak Anda, termasuk 
memberikan tingkat atau kualitas layanan yang berbeda atau menolak barang atau layanan 
kepada Anda saat Anda menggunakan hak Anda berdasarkan CCPA.  

 
Kami bertujuan untuk memenuhi semua permintaan terverifikasi dalam waktu 45 hari sesuai dengan 
CCPA. Apabila perlu, perpanjangan 45 hari tambahan disertai dengan penjelasan atas penundaan 
tersebut akan diberikan. 
 
Cara Menggunakan Hak Anda 
 
Pertama, Anda mungkin ingin login ke akun Anda dan mengelola data Anda dari sana. Apabila Anda 
merupakan penduduk California yang tercakup dalam CCPA, Anda juga dapat menggunakan hak Anda, 
jika ada, terkait data lain dengan menghubungi kami di privacy@10chambers.com. 

Jepang 

Usia Minimum 

Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali sah Anda 
untuk mendaftarkan akun dan menggunakan Game. 

Izin untuk pengalihan ke pihak ketiga 

Dengan mengeklik “terima”, Anda mengizinkan pengalihan informasi pribadi Anda kepada pihak 
ketiga (jika ada), yang dapat mencakup pemindahan lintas perbatasan informasi Anda ke negara 
tempat kami memiliki basis data atau afiliasi, dan secara khusus, ke Swedia, Kanada, Belanda dan 
Amerika Serikat. 
  
Hak Anda  
 
Anda dapat meminta kami untuk memberi tahu Anda tentang tujuan penggunaan, mengungkapkan, 
melakukan perbaikan, menghentikan penggunaan atau penyediaan, dan/atau menghapus setiap dan 
semua informasi pribadi Anda yang kami simpan, sejauh ditetapkan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Informasi Pribadi Jepang. Apabila Anda ingin mengajukan permintaan tersebut, hubungi 
kami di privacy@10chambers.com. 

Republik Korea 

Penyediaan informasi pribadi kepada pihak ketiga  
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Kami menyediakan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

Nama Penerima (dan informasi kontak) Jenis Informasi Pribadi 
yang disediakan 

Tujuan 
Penggunaan 
oleh Penerima 

Periode 
Penyimpanan 
dan 
Penggunaan 
oleh Penerima 

Microsoft Azure PlayFab 

(https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacystatement)  

ID Steam, nama 
pengguna Steam, ID 
Playfab, kota dan 
negara, alamat IP 
(dikaburkan sebagian), 
data gameplay, level, 
skor, status permainan, 
item  

Untuk 
pembuatan 
akun, verifikasi, 
dan login. 

Untuk 
memproses data 
Game. 

Sesuai dengan 
kebijakan 
privasi 
Microsoft 
Azure Playfab. 

Google Analytics 

(https://policies.google.com/privacy) 

Informasi teknis, 
pengidentifikasi teknis, 
informasi keterlibatan, 
dan informasi kontak. 

Untuk 
memantau 
keberhasilan 
kampanye iklan 
kami. 

Sesuai dengan 
Perjanjian 
Lisensi 
Pengembang 
dan kebijakan 
privasi Google. 

Omnicom Media Group AB (OMD) 

(https://omnicommediagroup.com/privac
y-notice/) 

Pengidentifikasi teknis, 
lokasi, data komunikasi, 
metadata, ID Cookie, 
alamat IP, ID perangkat 
seluler, ID ISP, jenis 
perangkat, sistem 
operasi dan versinya, 
peramban dan versinya, 
URL rujukan, data 
kunjungan situs 

Untuk tujuan 
periklanan. Sesuai dengan 

kebijakan 
privasi 
Omnicom 
Media Group 
AB  

Unity Analytics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

ID Pengguna Unity (ID 
yang dianonimkan), 
negara dan kota, 
tindakan yang diambil 
dalam game, informasi 
sesi permainan, sistem 
operasi, versi Unity 
Player dan Unity editor, 
ID aplikasi game 

Untuk 
melakukan 
analisis data. 

Sesuai dengan 
kebijakan 
privasi Unity 
Analytics. 

Unity Cloud Diagnostics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

Sistem operasi dan 
versinya, CPU, informasi 
kartu grafis, bahasa 
sistem, model 
perangkat, RAM, versi 
Unity Player dan Unity 
Editor, ID aplikasi game, 

Untuk tujuan 
diagnostik dan 
untuk 
memastikan 
fungsionalitas 
Game.  

Sesuai dengan 
kebijakan 
privasi Unity 
Cloud 
Diagnostics. 
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resolusi layar 

Mailchimp 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)  

Alamat email, data 
penggunaan layanan, 
seperti alamat IP, sistem 
operasi, ID peramban, 
ukuran viewfinder, 
informasi sistem dan 
koneksi, data log dan 
data penggunaan, 
informasi demografis, 
informasi perangkat, 
lokasi, dan data 
keterlibatan online 

Untuk mengirim 
buletin. Sesuai dengan 

kebijakan 
privasi 
Mailchimp 

Hootsuite 
(https://www.hootsuite.com/legal/genera
l-data-protection-regulation)  

Nama, foto, usia, jenis 
kelamin, lokasi geografis, 
opini, preferensi, dan 
nomor telepon yang 
disediakan atau 
diposting oleh pengguna 
media sosial. 

Untuk mengelola 
platform media 
sosial secara 
terpusat.  

Sesuai dengan 
kebijakan 
privasi 
Hootsuite 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasuite.com/docs/data-
processing-agreement/)  

Alamat IP,                                                              
data penjualan dan 
penggunaan 

Untuk 
memantau 
keberhasilan 
kampanye iklan 
kami. 

Sesuai dengan 
kebijakan 
privasi Steam 
Data Suite 

GameSight  

(https://console.gamesight.io/privacy-
policy) 

Data atribusi pemasaran  
Untuk 
menganalisis 
kinerja dan 
upaya 
pemasaran 
Game. 

Disimpan 
sesuai dengan 
kebijakan 
privasi 
GameSight 

 

Pemindahan Informasi Pribadi ke Luar Negeri  

Kami memindahkan informasi pribadi ke pihak ketiga di luar negeri sebagai berikut: 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Penerima (Informasi 
Kontak Manajer 
Informasi) 

Negara 
Tujuan 
Pemindaha
n Informasi 
Pribadi 
Anda 

Tanggal dan 
Metode 
Pemindahan 

Jenis Informasi 
Pribadi Anda 
yang Akan 
Dipindahkan 

 

Tujuan 
Penggunaan 
oleh Penerima  

Periode 
Penyimpanan 
Penggunaan 
oleh Penerima 

Microsoft Azure 
PlayFab 

(https://privacy.micr
osoft.com/en-
us/privacystatement)  

Amerika 
Serikat 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

Nama 
panggilan 
Steam dan ID 
Steam 

Untuk 
pembuatan 
akun, verifikasi, 
dan login. 

Untuk 
memproses 
data Game. 

Sesuai dengan 
ketentuan 
Microsoft 
Azure Playfab  

Google Analytics 

(https://policies.goog
le.com/privacy) 

(Amerika Serikat 
kecuali dijelaskan 
lain dalam kebijakan 
privasi penyedia 
layanan) 

Amerika 
Serikat 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

Data 
keterlibatan, 
termasuk 
tindakan 
menonton, 
keaktifan, 
status login 
akan dialihkan 
ke Google 
untuk 
kampanye 
pemasaran 
tertarget 

ID Iklan 

Untuk 
memantau 
keberhasilan 
kampanye iklan 
kami. 

Sesuai dengan 
ketentuan 
Google 
Analytics 

 

Omnicom Media 
Group AB (OMD) 

(https://omnicomme
diagroup.com/privac
y-notice/) 

Amerika 
Serikat 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

Data kunjungan 
situs dari situs 
web 
10Chambers: 
ID cookie, 
alamat IP, ID 
perangkat 
seluler, ID ISP, 
jenis 
perangkat, 
sistem operasi 
dan versinya, 
peramban dan 
versinya, URL 
rujukan, alamat 
email 

Untuk tujuan 
periklanan. Sesuai dengan 

ketentuan 
OMD 

 

Mailchimp 
(https://mailchimp.c
om/legal/privacy/)  

Amerika 
Serikat 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

Alamat email Untuk dikirim. 
Buletin. Sesuai dengan 

ketentuan 
Mailchimp 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


 

 

 
 

Unity Analytics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

Amerika 
Serikat 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

ID Pengguna 
Unity (ID yang 
dianonimkan), 
negara dan 
kota, tindakan 
yang diambil 
dalam game, 
informasi sesi 
permainan, 
sistem operasi, 
versi Unity 
Player dan 
Unity editor, ID 
aplikasi game 

Untuk 
melakukan 
analisis data. 

Sesuai dengan 
ketentuan 
Unity Analytics  

 

Unity Cloud 
Diagnostics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

Amerika 
Serikat 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

Sistem operasi 
dan versinya, 
CPU, informasi 
kartu grafis, 
bahasa sistem, 
model 
perangkat, 
RAM, versi 
Unity Player 
dan Unity 
Editor, ID 
aplikasi game, 
resolusi layar 

Untuk tujuan 
diagnostik dan 
untuk 
memastikan 
fungsionalitas 
Game. 

Sesuai dengan 
ketentuan 
Unity Cloud 
Diagnostics  

 

Hootsuite 
(https://www.hootsu
ite.com/legal/general
-data-protection-
regulation)  

Kanada 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

Nama, foto, 
usia, jenis 
kelamin, lokasi 
geografis, 
opini, 
preferensi, dan 
nomor telepon 
yang 
disediakan atau 
diposting oleh 
pengguna 
media sosial. 

Untuk 
mengelola 
platform media 
sosial secara 
terpusat. 

Sesuai dengan 
ketentuan 
Hootsuite 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasu
ite.com/docs/data-
processing-
agreement/)  

Belanda 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu  

Alamat IP,                                                                            
data penjualan 
dan 
penggunaan 

Untuk 
memantau 
keberhasilan 
kampanye iklan 
kami. 

Sesuai dengan 
ketentuan 
Steam Data 
Suite 

 

GameSight  

(https://console.gam
esight.io/privacy-
policy) 

Amerika 
Serikat 

Ditransmisik
an dari 
waktu ke 
waktu 

Data atribusi 
pemasaran  

Untuk 
menganalisis 
kinerja dan 
upaya 
pemasaran 
Game. 

Sesuai dengan 
kebijakan 
privasi 
GameSight 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/


 

 

 
 

 

Pemusnahan Data 

Informasi pribadi disimpan sesuai dengan periode penyimpanan data sebagaimana dijelaskan secara 
terperinci di bagian “Penyimpanan Data”. Dengan pengecualian untuk informasi pribadi yang 
tercantum di bawah ini, informasi pribadi, yang telah memenuhi tujuan pengumpulan atau 
penggunanya, dan telah mencapai periode penyimpanan informasi pribadi, akan dimusnahkan 
dengan cara yang tidak dapat dipulihkan. Informasi pribadi yang disimpan dalam file elektronik akan 
dihapus secara aman dengan cara yang tidak dapat dipulihkan menggunakan metode teknis, dan 
informasi cetak akan dimusnahkan dengan penghancur kertas atau membakar informasi tersebut.  

Informasi pribadi sebagaimana dijelaskan secara terperinci di bagian “Penyimpanan Data” wajib 
disimpan sesuai dengan undang-undang berikut: 
 

Undang-Undang tentang 
Perlindungan Konsumen 
dalam Perdagangan 
Elektronik, dll. 

Pasal 6 Undang-Undang 
tentang Perlindungan 
Konsumen dalam Perdagangan 
Elektronik 

Dalam perdagangan elektronik atau 
penjualan pesanan melalui pos: 

• Catatan terkait pelabelan dan 
periklanan (6 bulan) 

• Catatan terkait pelaksanaan atau 
pembatalan kontrak (5 tahun) 

• Catatan terkait pembayaran harga 
dan penyediaan barang dan jasa (5 
tahun) 

• Catatan terkait layanan pelanggan 
dan penyelesaian sengketa (3 tahun) 

Undang-Undang 
Perlindungan Rahasia 
Komunikasi 

Pasal 41 Dekret Undang-
Undang, Pasal 15-2 Undang-
Undang Perlindungan Rahasia 
Komunikasi 

• Catatan log, alamat IP (3 bulan) 

• Tanggal telekomunikasi oleh 
pengguna, waktu telekomunikasi 
dimulai dan berakhir, frekuensi 
penggunaan (12 bulan) 

Hak Anda  

Anda dapat menggunakan hak terkait perlindungan informasi pribadi dengan meminta akses ke 
informasi pribadi Anda atau perbaikan, penghapusan, atau penangguhan pemrosesan informasi 
pribadi Anda, dll. sesuai hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi 
(Personal Information Protection Act atau “PIPA”).  

Anda juga dapat menggunakan hak ini melalui wali sah Anda atau seseorang yang telah Anda izinkan 
untuk menggunakan hak tersebut. Namun, dalam hal ini, Anda harus memberikan kuasa kepada kami 
sesuai Peraturan Pelaksanaan PIPA.  

Atas permintaan Anda, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan tanpa penundaan 
sesuai hukum yang berlaku, seperti PIPA. 

Anda juga dapat menarik izin Anda atau meminta penangguhan pemrosesan informasi pribadi kapan 
saja.  

Penggunaan Tambahan dan Penyediaan Informasi Pribadi 



 

 

 
 

Sesuai dengan PIPA, kami dapat menggunakan atau menyediakan informasi pribadi dalam lingkup ya
ng secara wajar berkaitan dengan tujuan awal pengumpulan, dengan pertimbangan jika timbul kerug
ian bagi subjek data dan jika langkah keamanan yang diperlukan telah diambil, seperti enkripsi, dll.  K
ami akan menentukan dengan hati-hati apakah akan menggunakan atau menyediakan informasi prib
adi dengan mempertimbangkan kondisi umum, termasuk hukum dan peraturan yang relevan, sepert
i PIPA, tujuan penggunaan atau penyediaan informasi pribadi, cara informasi pribadi akan digunakan 
atau disediakan, bagian informasi pribadi yang akan digunakan atau disediakan, hal-hal yang izinnya 
telah diberikan oleh subjek atau yang diberitahukan/diungkapkan kepada subjek data, dampak terha
dap subjek data dari penggunaan atau penyediaan, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindu
ngi informasi subjek.  Berikut adalah pertimbangan khusus: 
 

• apakah penggunaan/penyediaan tambahan berkaitan dengan tujuan awal pengumpulan; 

• apakah penggunaan/penyediaan tambahan dapat diperkirakan mengingat keadaan di mana 

informasi pribadi dikumpulkan dan praktik terkait pemrosesan; 

• apakah penggunaan/penyediaan tambahan melanggar kepentingan subjek data; dan 

• apakah langkah-langkah keamanan yang diperlukan, seperti penggunaan nama samaran atau 

enkripsi diterapkan. 

Kontak 

Untuk melindungi informasi pribadi Anda dan menangani keluhan terkait informasi pribadi Anda, kami 

telah menunjuk departemen berikut yang mengelola dan melindungi informasi pribadi.  

• Departemen Perlindungan Data kami yang bertanggung jawab atas manajemen dan 

keamanan informasi pribadi Anda 

• Email: privacy@10chambers.com  

 
 

 

 

mailto:privacy@10chambers.com

