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The Nature Conservancy (“TNC”) menghargai kepercayaan yang diberikan oleh saudara dan 

berkomitmen terhadap manajemen, penggunaan dan perlindungan informasi pribadi yang 

bertanggung jawab. Kebijakan Privasi pelamar ini (“Kebijakan”) menjelaskan praktek yang 

dilakukan terkait dengan seluruh informasi yang dikumpulkan melalui bagian Karir pada situs web 

kami (yang berlokasi di nature.org/careers) (“Situs Karir”) sehubungan dengan lamaran pekerjaan 

atau pemagangan saudara dengan TNC atau salah satu afiliasinya. Informasi pribadi yang diberikan di 

tempat lainnya melalui situs web TNC dan afiliasinya akan digunakan seusai dengan Kebijakan 

Privasi online kami secara umum: Silahkan membaca Kebijakan Privasi Pelamar kami dalam bahasa 

Spanyol dan Portugis. 

 

PERSETUJUAN SAUDARA 
Silahkan membaca Kebijakan Privasi Pelamar ini secara seksama dan berikan persetujuan saudara 

terhadap ketentuan-ketentuannya dengan mengklik tombol penerimaan (“Saya telah membaca dan 

setuju terhadap ketentuan-ketentuan dan perjanjian di atas”). Apabila saudara tidak menerima 

Kebijakan ini, saudara tidak dapat mengajukan lamaran terhadap suatu posisi secara online. 

 

Dengan menyetujui Kebijakan Privasi Pelamar ini, saudara menyetujui bahwa informasi personal 

saudara dapat dialihkan ke Amerika Serikat atau negara lainnya dimana TNC melakukan kegiatan, 

yang dapat memiliki rezim perlindungan data yang berbeda dari negara di tempat saudara tinggal.  

 

 
INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN 
Informasi yang Saudara Berikan 

Kami dapat mengumpulkan informasi berikut dari saudara terkait dengan lamaran yang saudara 

ajukan:  

• Nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, dan kontak informasi lainnya; 

• Nama pengguna dan kata sandi; 

• Status otorisasi kerja; 

• CV, resume kerja, cover letter, pengalaman kerja sebelumnya dan informasi terkait pendidikan; 

• Keahlian; 

• Perizinan dan sertifikasi professional dan lainnya terkait pekerjaan yang dimiliki; 

• Informasi terkait pihak pemberi rekomendasi; dan 

• Informasi lainnya yang saudara berikan kepada kami (misalnya preferensi terkait hubungan kerja, 

keinginan untuk relokasi, gaji saat ini, gaji yang diinginkan, penghargaan atau keanggotaaan 

professional) 

 

Apabila saudara memberikan informasi pribadi yang mengandung informasi sensitif, seperti informasi 

terkait ras, warna kulit, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, disabilitas, status militer, 

atau jenis informasi serupa lainnya, saudara secara tegas memberikan kewenangan bagi TNC untuk 

menangani informasi tersebut secara rahasia terkait dengan analisa terhadap demografi pelamar. 

 

Setiap informasi yang saudara berikan melalui Situs Karis merupakan informasi yang benar, lengkap 

dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi yang tidak benar, tidak lengkap atau menyesatkan dapat 

mengakibatkan penolakan terhadap lamaran saudara selama proses lamaran kerja atau tindakan 

disiplin, termasuk pemutusan hubungan kerja dengan segera. Selain itu, merupakan tanggung jawab 

saudara untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga 

manapun. 

 



 

Apabila saudara memberikan informasi pribadi dari pemberi rekomendasi atau setiap individu lainnya 

sebagai bagian dari lamaran kerja, merupakan tanggung jawab saudara untuk memperoleh persetujuan 

dari individu tersebut sebelum memberikan informasi dimaksud kepada kami. 

 

 
INFORMASI DARI SUMBER LAINNYA 
TNC dapat memperoleh informasi tentang saudara dari pihak pemberi rekomendasi atau dari laporan 

pemeriksaan latar belakang sehubungan dengan lamaran saudara, sebagaimana diperbolehkan 

berdasarkan hukum yang berlaku. 

 
 
PENGGUNAAN INFORMASI 
Informasi yang saudara berikan dalam Situs Karis akan digunakan untuk tujuan rekrutmen, 

manajemen dan perencanaan personil global TNC, sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum 

setempat, termasuk:   

• Untuk memproses lamaran saudara; 

• Untuk menilai kemampuan saudara dan kualifikasi untuk sebuah pekerjaan; 

• Untuk melakukan pengecekan terhadap pemberi rekomendasi; 

• Untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan saudara dan mengkomunikasikan kepada saudara perihal 

lamaran saudara, dan untuk mengirimkan informasi terkait Situs Karis dan mengubah peryaratan dan 

kebijakan kami; 

• Untuk mematuhi atau memonitor kepatuhan terhadap setiap hukum atau peraturan yang berlaku; dan  

• Untuk melakukan pemeriksaan latar belakang apabila kami menawarkan suatu posisi kepada saudara 

 

Informasi tentang saudara akan ditambahkan ke dalam database kandidat internasional TNC dan 

dapat digunakan untuk memberitahukan saudara atas lowongan pekerjaan lain di TNC dan afiliasinya 

selain dari yang saudara ajukan. Apabila kami memperkerjakan saudara, informasi pribadi yang kami 

kumpulkan sehubungan dengan lamaran pekerjaan saudara dapat digabungkan ke dalam sistem 

personalia kami dan dapat digunakan untuk mengelola proses karyawan baru; setiap informasi 

tersebut dapat menjadi bagian dari arsip karyawan saudara dan dapat digunakan untuk tujuan lainnya 

terkait hubungan kerja. 

 

TNC juga dapat menggunakan informasi yang kami anggap perlu atau patut: (a) berdasarkan hukum 

yang berlaku, termasuk hukum di luar negara tempat tinggal saudara; (b) untuk mematuhi proses 

hukum; (c) untuk menanggapi permintaan dari otoritas publik dan pemerintah termasuk otoritas 

publik dan pemerintah di luar negara tempat tinggal saudara; (d) untuk menjalankan syarat-syarat dan 

kondisi yang kami tetapkan; (e) untuk melindungi operasi kami atau operasi dari setiap afiliasi kami; 

(f) untuk melindungi hak-hak, privasi, keamanan atau hak milik kami dan/atau afiliasi kami, saudara 

atau lainnya; dan (g) untuk memungkinkan kami mencari ganti rugi yang tersedia atau membatasi 

kerugian yang dapat dipertahankan. 

 

Kami juga dapat menggunakan informasi dalam bentuk anonim atau agregat untuk menganalisa tren 

terkait tanggapan terhadap lowongan kerja dan untuk keperluan statistik dan pelaporan. 

 

Memberikan informasi pribadi kepada kami melalui Situs Karir bersifat sukarela. Namun, apabila 

saudara tidak memberikan informasi yang cukup, TNC dapat tidak mempertimbangkan lamaran kerja 

saudara, atau, apabila saudara dipekerjakan, promosi saudara selanjutnya, transfer atau relokasi. 

 
PENGUNGKAPAN INFORMASI PRIBADI 
 

TNC dapat membagi informasi pribadi dengan afiliasi yang terlibat dalam mengevaluasi kandidat 

untuk suatu posisi tertentu. The Nature Conservancy akan tetap bertanggung jawab terhadap informasi 

pribadi yang digunakan secara bersama-sama dengan afiliasi. Informasi tersebut akan disediakan bagi 



personil yang memiliki kebutuhan untuk mengetahui informasi tersebut, termasuk personil di bagian 

rekrutmen, personalia dan departemen teknologi nformasi, dan di departemen yang bertanggung 

jawab terhadap posisi yang saudara ajukan lamaran. 

 

TNC dapat membagi informasi pribadi dengan penyedia jasa pihak ketiga yang memberikan jasa 

seperti mengoperasikan dan menjadi host Situs Karis, bantuan rekrutmen, proses pengecekan latar 

belakang dan jasa-jasa serupa.  

 

TNC juga dapat membagi informasi pribadi yang kami anggap perlu atau patut: (a) berdasarkan 

hukum yang berlaku, termasuk hukum di luar negara tempat tinggal saudara; (b) untuk mematuhi 

proses hukum; (c) untuk menanggapi permintaan dari otoritas publik dan pemerintah termasuk 

otoritas publik dan pemerintah di luar negara tempat tinggal saudara; (d) untuk menjalankan syarat-

syarat dan kondisi yang kami tetapkan; (e) untuk melindungi operasi kami atau operasi dari setiap 

afiliasi kami; (f) untuk melindungi hak-hak, privasi, keamanan atau hak milik kami dan/atau afiliasi 

kami, saudara atau lainnya; dan (g) untuk memungkinkan kami mencari ganti rugi yang tersedia atau 

membatasi kerugian yang dapat dipertahankan. 

 

TNC dapat mengalihkan informasi kepada suatu pihak ketiga dalam hal terjadi reorganisasi, merger, 

penjualan, pembentukan usaha patungan (joint venture), pengalihan, penyerahan atau pembagian 

lainnya terhadap seluruh atau setiap porsi dari bisnis atau aset kami (termasuk sehubungan dengan 

proses hukum pailit atau yang serupa).  

 
 
RETENSI DATA 
Kami akan menahan informasi pribadi selama jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 

yang diuraikan dalam Kebijakan ini, kecuali periode retensi yang lebih lama disyaratkan atau 

diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum. Kami juga dapat menahan informasi saudara untuk 

kebutuhan menimbang apabila keahlian saudara sesuai untuk pekerjaan lain, dalam hal mana kami 

akan mengundang saudara untuk mengajukan lamaran kerja. Kami dapat menghilangkan informasi 

pribadi untuk akun-akun yang tidak aktif dalam database kami, dengan tunduk pada kewaijban 

hukum atau peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, TNC dapat menghapus informasi pribadi saudara 

(termasuk CV/resume kerja) dari database kami setiap saat dan tanpa memberikan penjelasan apapun. 

Oleh karenanya, mohon agar saudara menyimpan salinan dari informasi pribadi yang diberikan 

kepada kami.  

 
PENGUMPULAN INFORMASI PASIF: COOKIES DAN TEKNOLOGI SERUPA 
Kami dan penyedia jasa kami dapat menggunakan “cookies” dan teknologi serupa dalam Situs Karir. 

Silahkan melihat Kebijakan Privasi kami untuk informasi lebih lanjut. 

 
AKSES DAN KOREKSI 
Apabila saudara mendaftar pada Situs Karir, saudara dapat mengakses, memeriksa dan mengubah 

informasi pribadi yang disimpan di situs tersebut dengan masuk pada akun di Situs Karir dan 

memperbaharui informasi akun saudara. Profil yang sudah diperbaharui akan digunakan sebagai 

default pada saat berikutnya saudara memasukkan lamaran kerja dengan menggunakan akun online. 

Untuk mengubah informasi pribadi yang telah saudara kirimkan sebagai bahan pertimbangan atas 

suatu posisi tertentu, silahkan perbaharui profil saudara dan kirimkan kembali aplikasi saudara untuk 

posisi tersebut. Kami menganjurkan agar saudara segera memperbaharui informasi pribadi apabila 

berubah atau menjadi tidak akurat. 

 

Selain dari informasi yang terdapta di dalam profil saudara, saudara dapat meminta akses terhadap 

informasi pribadi yang kami kumpulkan, atau modifikasi atau penghapusan, sepanjang diperbolehkan 

berdasarkan hukum yang berlaku. Silahkan email kami di Recruiting@tnc.org atau hubungi kami di 

4245 North Fairfax Drive, Suite 100, Arlington, VA 22203, dengan ditujukan kepada 

Human Resources/Recruiting untuk setiap permintaan tersebut. 



 

Dalam permintaan saudara, harap dijelaskan informasi pribadi yang ingin saudara akses atau yang 

telah berubah, apakah saudara menginginkan agar informasi pribadi yang telah diberikan kepada kami 

dihilangkan dari database kami atau apabila tidak, mohon memberitahu kepada kami pembatasan 

yang diinginkan terhadap penggunaan atas informasi pribadi saudara. Untuk melindungi saudara kami 

hanya dapat menjalankan permintaan sehubungan dengan informasi yang terasosiasikan dengan 

alamat email tertentu yang saudara gunakan untuk mengirimkan permintaan saudara, dan kami 

mungkin perlu untuk memverifikasi identitas saudara sebelum melaksankan permintaan saudara. 

Kami akan mengupayakan untuk memenuhi permintaan saudara sesegera mungkin sebagaimana dapat 

dijalankan. Mohon dicatat bahwa informasi pribadi tertentu dapat dikecualikan dari hak akses, koreksi 

atau penghilangan tersebut sesuai dengan hukum lokal terkait perlindungan data. 

 

 
KEAMANAN 
Kami berusaha untuk menggunakan langkah-langkah organisasi, teknis dan administrative yang wajar 

untuk melindungi informasi pribadi di dalam organisasi kami. Namun demikian, tidak ada transmisi 

data atau sistem penyimpanan data yang dapat 100% dijamin keamanannya. Apabila saudara memiliki 

alasan untuk mempercayai bahwa interaksi saudara dengan kami tidak lagi aman (misalnya, apabila 

saudara merasa bahwa keamanan dari setiap akun yang saudara miliki dengan kami telah menjadi 

rentan atas bahaya), mohon segera memberitahukan permasalah tersebut kepada kami dengan 

menghubungi kami dengan merujuk ke bagian “Hubungi Kami” di bawah. 

 

Jangan mengirimkan informasi sensitif kepada kami melalui surat elektronik. Merupakan tanggung 

jawab saudara semata-mata untuk menggunakan tingkat kehati-hatian yang patut setiap saat saudara 

berkomunikasi dengan kami.  

 

TNC dengan ini melepaskan, sepanjang diizinkan berdasarkan ketentuan hukum setempat, setiap 

kewajiban yang berlaku terhadap dirinya dan afiliasi serta kontraktor-kontraktornya atas setiap 

informasi pribadi yang kami kumpulkan sehubungan dengan aplikasi saudara yang hilang, disalah 

gunakan, diakses secara ilegal, diungkapkan, diubah atau dimusnahkan atau tidak dikirimkan secara 

tepat waktu ke Situs Karir kami.  

 
 
TAUTAN KE SITUS WEB PIHAK KETIGA 
Situs Karir dapat berisi tautan-tautan ke situs web lain. Kebijakan ini tidak mencakup, dan kami tidak 

bertanggung jawab terhadap privasi, informasi atau praktik lainnya dari pihak ketiga manapun, 

termasuk pihak ketiga yang mengoperasikan situs web atau memberikan jasa terkait tautan-tautan dari 

Situs Karir. Dimasukkannya suatu tautan ke dalam Situs Karir tidak menyiratkan suatu bentuk 

dukungan terhadap situs tautan atau jasa tersebut oleh TNC atau afiliasi kami. Kami mendorong agar 

saudara membaca pemberitahuan hukum yang ada di dalam situs-situs tersebut, termasuk kebijakan 

privasinya. 

 
KOMITMEN TNC TERHADAP KERAGAMAN 
Komitmen kami terhadap keragaman mencakup pengakuan bahwa misi konservasi kami paling baik 

dikedepankan melalui kepemimpinan dan kontribusi dari pria dan wanita dari latar belakang, 

kepercayaan dan kebudayaan yang beragam. Rekrutmen dan monitoring staf untuk menciptakan 

organisasi yang inklusif yang mencerminkan karakter global kami adalah suatu prioritas, dan kami 

mendorong pelamar dari semua budaya, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, tempat kelahiran baik 

nasional maupun regional, usia, status disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, militer, status 

veteran yang dilindungi atau status lainnya yang dilindungi oleh hukum. 

 
HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP LAMARAN PEKERJAAN 
Situs Karir memungkinkan saudara untuk melamar pekerjaan di seluruh dunia, sebagai suatu manfaat 

dari fungsi rekrutmen global TNC yang terpusat. Situs Karir ini dioperasikan dari Amerika Serikat. 



Oleh karenanya, setiap informasi pribadi yang saudara berikan ke dalam Situs Karir akan 

dikumpulkan di Amerika Serikat dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Namun, apabila kami 

membagikan informasi pribadi saudara kepada suatu afiliasi yang berlokasi di negara lain dalam 

kapasitasnya sebagai kandidat pemberi kerja, afiliasi tersebut akan menangani informasi pribadi 

saudara sesuai dengan Kebijakan ini. Setiap perekrutan atau keputusan lainnya terkait hubungan kerja 

akan dibuat oleh afiliasi yang merekrut sesuai dengan ketentuan hukum di negara di mana pekerjaan 

tersebut akan dilakukan. 

 
TENTANG ANAK-ANAK 
Situs Karir ini tidak ditujukan untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun.  

 
PEGAWAI THE NATURE CONSERVANCY SAAT INI 
Apabila saudara saat ini bekerja untuk TNC atau salah satu afiliasi kami, untuk menggunakan Situs 

Karis, saudara harus memenuhi syarat untuk mengajukan lamaran untuk posisi lainnya di dalam TNC. 

Apabila saudara menerima posisi tersebut, program manfaat bagi saudara dan kebijakan Human 

Resources dapat berubah. Silahkan berkonsultasi dengan manajer HR untuk posisi baru terkait 

pemenuhan syarat untuk melamar, program manfaat, dan kebijakan HR yang berlaku untuk posisi 

tersebut. Situs Karir ini tidak ditujukan untuk didistribusikan kepada, atau digunakan oleh, setiap 

orang atau entitas di setiap yurisdiksi atau negara dimana distribusi atau penggunaan tersebut akan 

menyebabkan ketidaksesuaian dengan hukum atau peraturan setempat. 

 
PERUBAHAN TERHADAP KEBIJAKAN 
Kami berhak untuk mengubah Kebijakan ini setiap saat dalam rangka mengakomodir perkembangan 

di masa depan terkait TNC, Situs Karir atau perubahan-perubahan di industri atau tren hukum. Kami 

akan memposting revisi Kebijakan di dalam Situs Karir atau mengumumkan perubahan tersebut pada 

halaman muka dari Situs Karir. Saudara dapat menentukan kapan Kebijakan tersebut diubah dengan 

merujuk pada “Terakhir Diperbaharui” yang terdapat di bagian atas Kebijakan ini. Setiap perubahan 

akan berlaku efektif pada saat dipostingnya revisi Kebijakan tersebut di Situs Karir. Dengan 

melanjutkan penggunaan Situs Karir setelah adanya perubahan tersebut, saudara akan dianggap telah 

menyetujui perubahan dimaksud. Apabila saudara tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam 

Kebijakan ini, baik seluruhnya atau sebagian, saudara dapat memilih untuk tidak melanjutkan 

menggunakan Situs Karir. 

 

HUBUNGI KAMI 
Apabila saudara memiliki pertanyaan atau permintaan, silahkan menghubungi kami di 

Recruiting@tnc.org atau 4245 North Fairfax Drive, Suite 100, Arlington, VA 22203, ATTN Human 

Resources/Recruiting. 
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