Kebijakan Cookie
Terakhir Diperbaharui: May 2014
Kebijakan Cookie ini berlaku untuk website, halaman merek pada platform pihak ketiga (seperti
Facebook atau Youtube) dan aplikasi yang diakses atau digunakan melalui website atau platform pihak
ketiga (“Situs Unilever”) yang dioperasikan oleh atau atas nama grup perusahaan Unilever.

By using the Unilever Sites, you are consenting to our use of cookies in accordance with this Cookie
Policy. If you do not agree to our use of cookies in this way, you should set your browser settings
accordingly or not use the Unilever Sites. If you disable the cookies that we use, this may impact
your user experience while on the Unilever Sites.
Dengan menggunakan Situs Unilever, anda mengizinkan kami untuk menggunakan Cookie
sesuai dengan kebijakan Cookie ini. Jika anda tidak setuju atas cara kami ini dalam penggunaan
cookie, anda disarankan menyesuaikan setelan peramban anda atau tidak menggunakan Situssitus Unilever. Jika anda tidak mengaktifkan cookies yang kami gunakan, hal ini dapat berdampak
pada pengalaman pengguna ketika menggunakan situs-situs Unilever.
Tabel di bawah ini merangkum jenis-jenis cookie yang kami gunakan dalam situs Unilever, berikut
dengan tujuan penggunaan dan lama penggunaan (seperti berapa lama setiap Cookie akan
berada dalam perangkat anda)

Apa yang dimaksud dengan Cookie?
Cookie adalah berkas atau kepingan informasi yang dapat tersimpan pada komputer anda (atau
perangkat lain yang terhubung dengan internet, ponsel cerdas, atau tablet) ketika anda berkunjung
ke situs Unilever. Cookie biasanya berisikan nama laman Web asal dari Cookie tersebut, masa hidup
cookie (seperti berapa lama Cookie tersebut berada pada perangkat anda), dan sebuah nilai, yang
biasanya berupa angka unik yang dihasilkan secara acak.

Untuk apa kami menggunakna Cookie?
Kami menggunakan Cookie untuk membuat Situs-situs Unilever lebih mudah untuk digunakan, dan
untuk mengatur Situs-situs Unilever dan produk-produk kami agar sesuai dengan minat dan
kebutuhan anda. Cookie juga dapat digunakan untuk membantu mempersingkat aktivitas anda di
masa mendatang dan meningkatkan pengalaman anda dalam menggunakan situs-situs kami.
Kami juga menggunakan Cookie untuk menghimpun data agregat statistik secara anonim yang
memungkinkan kami untuk mengerti mengenai bagaimana orang-orang menggunakan Situs-situs
kami dan membantu kami meningkatkan struktur dan isinya. Kami tidak dapat mengidentifikasi diri
anda melalui informasi ini.

Cookie jenis apa yang kami gunakan?
Dua jenis cookies yang digunakan pada situs Unilever : “session cookies” dan “cookies permanen”.
Session cookies merupakan cookie yang sementara ada pada perangkat anda hingga anda
meninggalkan situs Unilever. Sedangkan cookies permanen adalah cookie yang tetap tinggal di
perangkat anda lebih lama atau hingga anda menghapusnya secara manual (berapa lama cookie
akan tinggal pada perangkat anda akan tergangung pada durasi atau usia dari cookie tertentu
dan pengaturan pada browser anda).
Beberapa laman yang anda kunjungi mungkin mengumpulkan informasi menggunakan pixel tag (atau
disebut juga dengan clear gifs) yang mungkin membagikan informasi dengan pihak ketiga yang
secara langsung mendukung kegiatan promosi dan pengembangan siturs. Sebagai contoh,
penggunaan informasi situs:
cacheData = (string)_objCacheManager.GetData("Student");
Response.Write(cacheData);

Return;
About visitors to Unilever Sites
mungkin akan dibagikan kepada pihak ketiga agen periklanan kami untuk untuk menargetkan
iklan internet banner di situs kami. Informasi ini bagaimanapun juga tidak dapat diidentifikasi
secara personal, walaupun mungkin akan bertautan dengan informasi pribadi anda.

Jenis Cookie

Apa yang mereka
lakukan?

Apakah Cookie ini
mengumpulkan informasi
Pribadi saya/ dapat
mengidentifikasi saya?

Necessary /
Penting

Cookie ini penting untuk
membuat situs Unilever
bekerja dengan baik,
cookie ini membantu
anda agar dapat
menjelajahi situs dan
menggunakan fitur.
Sebagai contoh,
termasuk untuk
mengingat aktivitas
sebelumnya (tulisan
yang dimasukkan) ketika
menavigasi kembali ke
laman sesi yang sama.

Cookies ini tidak
mengidentifikasi anda
sebagai individu.

Cookies ini membantu
kita memahami
bagaimana pengunjung
berinteraksi dengan
situs kami dengan
menyediakan informasi
tentang daerah yang

Cookies ini tidak
mengidentifikasi Anda
sebagai individu. Semua
data dikumpulkan dan
digabungkan secara
anonim.

Performance /
Kinerja

Tautan untuk informasi
lebih lanjut

Jika anda tidak menerima
cookies ini, hal ini
mungkin mempengaruhi
kinerja situs, atau bagian
daripadanya.

Ketahui lebih lanjut
(link)

dikunjungi, waktu yang
dihabiskan di situs, dan
masalah yang dihadapi,
seperti pesan error. Ini
membantu kita
meningkatkan kinerja
situs kami.
Fungsi

Penargetan /
Iklan

Cookies ini
memungkinkan situs
kami untuk mengingat
pilihan yang anda buat
(seperti nama pengguna
anda, bahasa atau
wilayah Anda berada
dalam) untuk
memberikan
pengalaman online yang
lebih personal. Cookies
juga dapat
memungkinkan
pengunjung untuk
menonton video,
bermain game dan
terlibat dengan media
sosial, seperti blog,
obrolan dan forum.

Informasi cookies ini
Ketahui lebih lanjut
mengumpulkan mungkin
(link)
termasuk informasi
pribadi yang telah anda
mengungkapkan, seperti
nama pengguna atau
gambar profil. Kami akan
selalu transparan dengan
anda tentang informasi
yang kami kumpulkan,
apa yang kami lakukan
dengan informasi tersebut
dan dengan siapa kita
berbagi.

Cookie ini digunakan
untuk menghadirkan
konten yang lebih
relevan untuk anda dan
minat anda. Cookies
dapat digunakan untuk
iklan yang ditargetkan
atau untuk membatasi
berapa kali anda melihat
sebuah iklan. Cookies ini
juga membantu kami
mengukur efektivitas
kampanye iklan di
Unilever dan situs non Unilever.

Kebanyakan jenis cookies Ketahui lebih lanjut
ini melacak konsumen
(link)
melalui alamat IP (link)
sehingga kami dapat
mengumpulkan beberapa
informasi identitas
pribadi. Untuk informasi
lebih lanjut tentang cookie
ini, termasuk informasi
yang mereka kumpulkan
dan bagaimana ini
digunakan, klik di sini
(link) .

Kami dapat
menggunakan cookies
ini untuk mengingat situs
yang telah dikunjungi
dan kami dapat berbagi
informasi mengenai hal

Jika Anda tidak
menyetujui menerima
cookies ini, maka hal ini
dapat mempengaruhi
kinerja dan fungsi dari
situs dan dapat
membatasi akses ke
konten di situs web.

ini dengan pihak lain,
termasuk pengiklan
dan agen-agen kami.

Apakah kami menggunakan cookies pihak ketiga?

Kami menggunakan sejumlah pemasok yang juga dapat mengatur cookie pada perangkat anda atas
nama kami ketika anda mengunjungi Situs Unilever untuk memungkinkan mereka untuk
memberikan layanan yang mereka sediakan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang
cookie ini, serta informasi tentang cara opt-out dari menerima cookie tersebut, klik di sini (link).
Ketika Anda mengunjungi Situs Unilever anda mungkin menerima cookie dari situs web pihak ketiga
atau domain. Kami berusaha untuk mengidentifikasi cookies ini sebelum mereka digunakan
sehingga anda dapat memutuskan apakah anda ingin menerima mereka. Informasi lebih lanjut
tentang cookie ini mungkin tersedia di situs web pihak ketiga terkait.

Bagaimana cara saya mengelola atau menghapus cookies?
Kebanyakan browser internet pada awalnya dibentuk untuk secara otomatis menerima cookie. Anda
dapat mengubah pengaturan untuk memblokir cookie atau untuk memberitahukan anda ketika cookie
dikirim ke perangkat Anda. Ada sejumlah cara untuk mengelola cookie. Silakan lihat petunjuk
browser atau bantuan layar untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menyesuaikan atau
memodifikasi pengaturan browser Anda.
Jika Anda menonaktifkan cookie yang kami gunakan, ini dapat mempengaruhi pengalaman Anda saat di
Situs Unilever, misalnya Anda mungkin tidak dapat mengunjungi bagian tertentu dari situs Unilever atau
Anda mungkin tidak menerima informasi pribadi ketika anda mengunjungi Unilever Site.

Jika Anda menggunakan perangkat yang berbeda untuk melihat dan mengakses situs Unilever
(misalnya komputer, smartphone, tablet dan lain sebagainya) Anda perlu memastikan bahwa
masing-masing browser pada setiap perangkat disesuaikan dengan preferensi cookies Anda. Klik di
sini untuk informasi lebih lanjut (link).

Informasi Lebih Rinci
Sesi / sementara - Cookie ini akan dihapus dari perangkat anda setelah anda meninggalkan situs.
Permanen / persisten - Cookies ini tidak dihapus dari perangkat anda setelah anda
meninggalkan situs. Cookies ini tetap pada perangkat anda untuk jangka waktu yang lebih lama.

Kinerja
Cookie yang Apa yang
Berapa lama cookie
digunakan
dilakukannya? akan bertahan di
perangkat nda?

Rincian Cookie

Analisis/
melacak

Memberikan
Permanan,
informasi
sementara dan pihak
anonim /
pertama
agregat tentang
ke mana anda
pergi dan apa
yang anda
lakukan di
Unilever dan
situs-situs lain.

Unilever menggunakan sebagai berikut
Analytics Cookies & Web Beacons

AT
internet: http://w ww.atinternet.com/en/data_
protection_policy/

Bitly: http://bitly.com/pages/privacy
ClickTale: http://w ww.clicktale.com/privacypolicy

Cloudflare: http://w ww.cloudflare.com/secur
ity-policy

Gemius: http://www.gemius.pl/pl/privacy_po
licy

Google Analytics
: https://support.google.com/analytics/answ e
r/6004245

UDMD(Snowplow)
: http://snow plow analytics.com/product/
Metrix Lab / Opinion
Bar: http://w ww.metrixlab.com/privacystatement/

Microsoft: http://www.microsoft.com/privacy
statement/en-us/core/default.aspx

New
Relic: https://docs.new relic.com/docs/new relic-brow ser/new -relic-cookies

Omniture / Site Catalyst:
http://w w w.adobe.com/content/dotcom/en/pri
vacy/cookies.html

pixel.quantserve.com (third party
cookies): https://www.quantcast.com/how w e-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

Qubit: http://w ww.qubitproducts.com/about/
privacy-policy

Unica: http://w ww.ibm.com/privacy/details/u
s/en/

Web Trends: http://w ebtrends.com/termspolicies/privacy/cookie-policy

Wordpress
Stats: http://automattic.com/privacy/
YouTube
Tracking: http://w ww.google.co.uk/intl/en/po
licies/privacy/

FUNGSI
Media Sosial/ Memungkinkan
Berbagi
Anda untuk
berbagi
komentar /
peringkat /
halaman /
book mark dan
membantu
untuk
menyediakan
akses ke
jaringan sosial
dan alat-alat
online sosial
yang lebih
mudah

Pihak Ketiga

Add
This: http://www.google.co.uk/intl/en/policies
/privacy/

Delicious.com: https://delicious.com/privac
y

Facebook Connect and Facebook
plugins: https://w ww.facebook.com/about/pr
ivacy/your-info-on-other

Linkedin: http://w ww.linkedin.com/legal/priv
acy-policy

Oracle: http://www.oracle.com/us/legal/priva
cy/overview/index.html

Pinterest: https://about.pinterest.com/en/pri
vacy-policy

Tumblr: http://w ww.tumblr.com/policy/en/pri
vacy

Twitter: https://tw itter.com/privacy
YouTube: http://w ww.google.co.uk/intl/en/p
olicies/privacy/

Yummly: http://www.yummly.com/privacy/

PENTARGETAN / IKLAN
Pelacakan
lintas situs

Memberikan
informasi
anonim tentang
pengunjung,
seperti situs
yang mereka
kunjungi
sebelum dan /

Sementara,
permanen, pihak
ketiga

Google Analytics Advertising features
: http://w ww.google.com/policies/technologie
s/ads/

360tag.com: http://www.360tag.com/
Amobee: http://w ww.amobee.com/privacy

atau setelah
mengunjungi
website
Unilever.

Adform: http://site.adform.com/privacypolicy/

Admeta: http://www.admeta.com/w 3c/privac
ypolicy.html

Adnxs.com: http://www.appnexus.com/platf
orm-policy

Adscale: https://www.ghostery.com/en/apps
/adscale

Adtech: http://www.adtech.com/en/service/c
ookies.html

App
Nexus: http://w ww.appnexus.com/platformpolicy

Criteo: http://w ww.criteo.com/en/privacypolicy

Distillery: http://dstillery.com/privacy/
Doubleclick.net: http://www.google.com/intl
/en/policies/privacy/

Improve
Digital: http://w ww.improvedigital.com/en/pl
atform-privacy-policy

Internet
Billboard: https://w ww.ghostery.com/en/app
s/internet_billboard

Mathtag.com: http://www.mediamath.com/
privacy/

Nielsen NetRatings Site
Census: http://w ww.nielsenonline.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav =1

Pubmatic: http://www.pubmatic.com/privacy
-policy.php

Quisma.com: http://privacy.quisma.com/uk/
privacy-policy/

Rubicon: http://w ww.rubiconproject.com/pri
vacy/

SmartAdserver: http://smartadserver.com/
privacy-policy

Specificclick.net: http://corp.specificmedia.
com/privacy

Turn: http://w ww.turn.com/privacy
Undertone.com: http://undertone.com/priva
cy

Weborama.fr: http://w ww.weborama.com/e
-privacy/our-commitment/

YieldLab: https://w ww.ghostery.com/en/app
s/yieldlab

Zenovia: http://w w w.zenoviaexchange.com/
w ebsite-privacy-policy/

LAIN-LAIN
Rich Media

Mendukung
berbagai
bagian yang
berbeda dari
fungsi di situs
Web Unilever
dan situs mitra
seperti bermain
video,
menggunakan
kode voucher /
apps loyalitas
secara online
dan
mengunduh
musik.

Permanen,
sementara dan pihak
ketiga

Atlas: https://www.ghostery.com/en/apps/atl
as

Pushexp.com: http://www.pushentertainme
nt.com/info/privacyterms.html

Sizmek: https://www.ghostery.com/en/apps/
sizmek

Specific
Media: https://w ww.ghostery.com/en/apps/s
pecific_media

Telemetryverification.net: http://telemetryv
erification.net/

Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
YouTube: http://w ww.google.co.uk/intl/en/p
olicies/privacy/

Beacons
Domains

Situs Beacon
mendukung
berbagai
belahan fungsi
di situs Web
Unilever. Situs
Beacon (juga
dikenal sebagai
web bug / tag

Permanen,
sementara dan pihak
ketiga

Kami menggunakan sejumlah rambu
yang berbeda di situs Unilever, kami
telah menyediakan beberapa contoh
tentang beberapa mengenai pekerjaan
situs Beacon yang paling sering
digunakan.
Flashtalking dan TangoZebra mengumpulkan data anonim (informasi
browser, sistem operasi, tampilan

pixel / GIF
jelas)
memantau
perilaku
pengunjung di
situs dan dapat
memberikan
informasi
tersebut
pengguna apa
yang dilakukan
di situs dan
alamat IP (link)
pengguna
untuk
perusahaan
pihak ketiga.

halaman) yang dapat digunakan untuk
menyediakan kepada pengguna
pengguna dengan konten yang lebih
relevan dan data dapat digunakan untuk
mengukur popularitas kampanye /
laman situs. Data gabungan ini
dibagikan dengan pihak ketiga.
Digunakan pada situs Unilever
seperti:
 comfortpure.co.uk
 marmite.co.uk
Vzaar.com - digunakan dengan flash
pemain untuk memutar video di situs.
Digunakan di situs Unilever seperti:
 nexttopmodel.tresemme.co.uk

Lainnya

Mendukung
berbagai
bagian yang
berbeda dari
fungsi di situs
Unilever

Permanen,
sementara dan pihak
ketiga

Blueknow: http://blueknow .com/cookies.ph
p

CookieQ: http://cookieq.eu/privacy
Disqus: http://help.disqus.com/customer/por
tal/articles/466259-privacy-policy

Fontdeck.com: http://blog.fontdeck.com/po
st/23997061678/cookies

Google
Maps: https://support.google.com/maps/ans
w er/153802?hl=en&rd=1

JSESSIONID: http://en.w ikipedia.org/w iki/S
ession_ID

Linkedin.com: http://www.linkedin.com/lega
l/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie

Ocado.com: http://www.ocado.com/w ebsho
p/content/w s5/customerServices/policies/coo
kie

Spotify: https://www.spotify.com/uk/legal/pri
vacy-policy

Track.adform.net: http://cookiepedia.co.uk/
host/track.adform.net

Ulabox: https://w ww.ulabox.com/politica-deprivacidad

Opt in or oupt out mechanism ( please see link)

Opt out of all Unilever cookies.

