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Kuesioner Pfizer 
Pernyataan Privasi 

Pernyataan privasi ini berkenaan dengan kuesioner (“Kuesioner”) yang akan dilengkapi oleh atau 
atas nama perusahaan, entitas, atau individu (“Pemohon”) yang mengajukan untuk mengadakan 
perjanjian dengan Pfizer dan/atau menerima pendanaan atau dukungan lain dari Pfizer. Jika Anda 
punya pertanyaan, silakan gunakan informasi kontak yang disediakan di bagian “Hubungi kami” di 
bawah ini. 

Pengumpulan dan penggunaan informasi 

Harap dicatat bahwa kami meminta informasi pribadi dalam Kuesioner. Informasi yang kami minta 
dan Anda sediakan dalam Kuesioner tersebut dapat meliputi informasi yang berkaitan dengan 
individu yang dapat diidentifikasi, seperti nama, informasi kontak, informasi perbankan, informasi 
bisnis/organisasi, investigasi kriminal, dan hubungan dengan Pejabat Pemerintah.  Informasi 
pribadi akan diproses oleh Pfizer untuk mematuhi persyaratan hukum, termasuk melarang 
pembayaran yang tidak patut kepada Pejabat Pemerintah untuk tujuan memperoleh atau 
mempertahankan bisnis.   
 
Anda dapat diwajibkan oleh hukum yang relevan untuk memberikan pemberitahuan kepada 
individu yang informasi pribadinya Anda sediakan, dan memperoleh persetujuan mereka atas 
pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi mereka.  Dengan menyerahkan 
informasi pribadi melalui Kuesioner ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah memberikan semua 
pemberitahuan yang diharuskan, dan telah menerima semua persetujuan yang diperlukan.  

 
Pfizer juga dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber selain dari Kuesioner yang Anda 
serahkan. Informasi ini dapat diperoleh dari catatan Pfizer yang ada dan/atau dari sumber pihak 
ketiga, seperti basis data yang menggunakan informasi yang dapat diakses secara publik, dan 
terkadang entitas swasta yang mengumpulkan informasi atas nama kami. 

Informasi yang dikumpulkan melalui atau terkait dengan Kuesioner (“Informasi”) akan dianalisis 
untuk mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan hukum antikorupsi, dan dapat digunakan 
untuk melaksanakan pemeriksaan latar belakang.  Penyelesaian Kuesioner bersifat sukarela.  
Namun, jika Pemohon tidak menyelesaikan Kuesioner, atau tidak dapat menyediakan seluruh 
informasi yang diperlukan, Pfizer mungkin tidak dapat berbisnis dengan Pemohon, atau tidak dapat 
menyediakan pendanaan, atau dukungan yang relevan.   

Pengungkapan informasi dan transfer lintas perbatasan 

Entitas yang bertanggung jawab atas pemrosesan informasi pribadi untuk keperluan Kuesioner 
adalah entitas Pfizer yang mengajukan untuk mengadakan perjanjian, atau menyediakan 
pendanaan, atau dukungan lain kepada Pemohon.  Entitas tersebut akan menyediakan Informasi 
kepada Pfizer, Inc., suatu perusahaan AS, yang akan menyimpan Informasi di Amerika Serikat untuk 
keperluan kepatuhannya sendiri. Sebagian informasi dari Kuesioner ini akan tersedia bagi semua 
entitas grup Pfizer di seluruh dunia, sehingga entitas-entitas ini mengetahui bahwa Kuesioner telah 
diselesaikan apabila mereka mengajukan untuk mengadakan perjanjian dengan Pemohon di masa 
mendatang. Daftar entitas Pfizer dan lokasi mereka tersedia di 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities.  Dalam situasi tertentu, afiliasi Pfizer akan 
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mendapatkan akses penuh terhadap Informasi yang dikumpulkan.  Dalam kasus tertentu, pemasok 
pihak ketiga menerima akses terhadap Informasi sehingga pemasok pihak ketiga tersebut dapat 
memprosesnya atas nama anggota grup Pfizer lain, sebagai penyedia layanan, berdasarkan 
persyaratan kerahasiaan, dan keamanan yang ketat.  Jika ditemukan kekhawatiran terkait 
kepatuhan, Informasi akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pfizer, dan/atau dapat diungkapkan 
kepada penasihat hukum eksternal Pfizer, dan/atau dapat diungkapkan kepada regulator federal, 
negara bagian, nasional, atau lokal di AS, atau di negara lain.  
 
Sebagaimana disebutkan di atas, informasi pribadi dapat dialihkan ke Amerika Serikat, atau negara 
lain yang memiliki hukum privasi yang berbeda.  Sehubungan dengan Area Ekonomi Eropa (EEA), 
kami telah menerapkan langkah-langkah yang memadai, seperti klausul kontraktual standar yang 
diadopsi oleh Komisi Eropa, untuk melindungi informasi pribadi. Individu dapat memperoleh salinan 
langkah-langkah tersebut di https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Hak Individu 

Jika individu siapa pun yang memberikan informasi pribadi dalam Kuesioner ingin meninjau, 
memperbaiki, memperbarui, menahan, membatasi, atau menghapus informasi pribadi, atau ingin 
mengalihkan informasi pribadi (sejauh hak atas pengalihan data ini diberikan oleh hukum yang 
berlaku), individu tersebut diharapkan untuk menghubungi Procurement-GDPR-
Team@pfizer.com.   Kami mungkin perlu memverifikasi identitas individu tersebut sebelum 
memenuhi permintaannya.  Kami akan berupaya untuk memenuhi permintaan tersebut sesegera 
mungkin. 
 
Informasi tambahan untuk EEA: (i) Anda dapat mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan 
data di negara atau wilayah yang bersangkutan, atau di negara di mana dugaan pelanggaran hukum 
perlindungan data terjadi (lihat di http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); dan/atau (ii) menghubungi Petugas Perlindungan Data Pfizer, melalui 
informasi kontak yang tersedia di dpo.pfizer.com.  

Penyimpanan informasi 

Informasi akan disimpan selama periode yang diizinkan atau diwajibkan oleh hukum yang berlaku.  
Kriteria berikut digunakan untuk menentukan periode penyimpanan kami: (i) periode waktu ketika 
kami menjaga hubungan dengan Pemohon; (ii) kewajiban hukum yang harus kami taati; dan (iii) 
sebagaimana disarankan sehubungan dengan posisi hukum kami (misalnya, sehubungan dengan 
undang-undang pembatasan, litigasi, atau penyelidikan oleh badan pengawas yang berlaku).  

Hubungi kami 

Jika Anda punya pertanyaan atau kekhawatiran tentang Pernyataan Privasi ini atau cara Pfizer 
mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi, atau jika Anda ingin memperoleh informasi 
tentang langkah-langkah yang kami terapkan untuk pengalihan, silakan hubungi kami di 
DataProtectionUK@Pfizer.com, atau kirim surat ke alamat berikut: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton 
Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   
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Karena komunikasi email tidak selalu aman, mohon untuk tidak menyertakan informasi sensitif 
dalam email Anda kepada kami. 


