KEBIJAKAN MANAJEMEN COOKIE
(diperbarui Januari 2021)

Kebijakan Manajemen Cookie ini (selanjutnya disebut "Kebijakan Cookie") bersangkutan dengan situs
web dan aplikasi (selanjutnya disebut Situs") yang diterbitkan oleh BELIEVE SAS, atau salah satu anak
perusahaannya, termasuk TUNECORE (selanjutnya disebut "Believe", atau "Kami", "Milik Kami"), yang
digunakan oleh artis, produser, manajer, label independen, klien, penggemar atau pengunjung
(selanjutnya disebut "Anda", atau "Milik Anda”). Dokumen ini bertujuan untuk memberi Anda semua
informasi yang relevan terkait dengan penggunaan cookie di Situs kami.
1. Mengapa ada Kebijakan Manajemen Cookie?
Tujuan dari kebijakan manajemen cookie ini adalah untuk memberi tahu Anda tentang cookie yang
aktif di Situs Kami, tentang hak-hak Anda terkait dengan penerimaan atau penolakan cookie ini
beserta konsekuensinya, tentang tujuan cookie ini, dan durasi konservasinya.
2. Apa yang dimaksud dengan cookie?
Cookie (atau pelacak) adalah file komputer yang berisi sejumlah informasi yang disimpan di perangkat
Anda (komputer, smartphone, atau tablet) saat Anda mengunjungi Situs Kami. Cookie memungkinkan
Kami untuk mengenali perangkat/terminal Anda ketika kembali ke Situs Kami, sehingga dapat
meningkatkan pengalaman dan penelusuran Anda di Situs Kami atau untuk menawarkan layanan yang
dipersonalisasi kepada Anda, misalnya dengan menyimpan informasi tentang preferensi untuk
mengenali Anda selama kunjungan berikutnya. Perusahaan pihak ketiga juga dapat menyimpan cookie
ketika Anda mengunjungi Situs Kami untuk tujuan seperti pengukuran audiens atau iklan. Hanya
penerbit cookie yang dapat membaca atau mengubah informasi yang terkandung di dalamnya. Daftar
perusahaan pihak ketiga ini tersedia di Situs Kami (untuk diadaptasi jika muncul di Pusat Preferensi).
3. Apa peran Believe?
Sebagai editor Situs, Kami bertanggung jawab untuk memproses cookie yang disimpan di situs dan
Kami juga memastikan kontrol atas cookie yang disimpan oleh perusahaan pihak ketiga. Ketika Kami
menentukan tujuan dan sarana cookie yang digunakan bersama-sama dengan perusahaan ketiga, Kami
dan pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas pemrosesan data. Ketika bertindak sebagai
subkontraktor, pihak ketiga bertindak atas imbauan Kami dan atas nama Kami (misalnya biro iklan).
4. Bagaimana cara mengatur preferensi cookie saya?
Anda dapat mengatur cookie yang Anda terima atau tolak di Pusat Preferensi yang dapat diakses dari
semua halaman di Situs. Anda dapat mengubah pilihan/preferensi Anda kapan pun. Mengubah atau
menolak pengaturan tertentu dapat berdampak pada fungsi Situs. Penerimaan cookie disertai
persetujuan Anda. Jika Anda melanjutkan penelusuran dengan menutup Pusat Preferensi, semua
cookie akan ditolak. Selain opsi konfigurasi yang ditawarkan di Pusat Preferensi, Anda dapat mengikuti
prosedur untuk menggunakan cookie tertentu khusus untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih
lanjut, silakan hubungi kami di: http://www.allaboutcookies.org/. Kami perlu mengingatkan Anda
bahwa hal ini dapat berpengaruh pada akses ke promosi atau fitur tertentu dari Situs. Situs Kami belum
tentu kompatibel dengan sinyal do-not-track berbasis browser.
5. Cookie mana yang benar-benar diperlukan?
Cookie teknis sangat diperlukan untuk memungkinkan Anda menavigasi, menggunakan fungsi Situs,
dan mengakses area aman (misalnya akses ke akun/area pelanggan Anda). Cookie tersebut diaktifkan
sebagai tanggapan atas tindakan Anda di Situs. Cookie ini tidak menyimpan data pribadi apa pun dan
tidak memerlukan persetujuan Anda. Tanpa cookie ini, fungsi tertentu tidak dapat disediakan. Anda
dapat mengonfigurasi browser Anda untuk memblokir cookie ini, yang dapat menyebabkan bagianbagian tertentu dari Situs tidak lagi dapat berfungsi.

Ini adalah cookie yang secara teknis memungkinkan Anda untuk:
-

-

Menyimpan pilihan Anda di Pusat Preferensi;
Mengautentikasi diri Anda dan mengamankan autentikasi ini (misalnya membatasi upaya
akses robotik atau tidak terduga);
Menyimpan isi keranjang belanja di situs dagang dalam memori dan, setelah pembelian,
menagih Anda untuk produk dan/atau layanan tersebut;
Menyesuaikan antarmuka (pilihan bahasa atau tampilan layanan), ketika personalisasi
tersebut merupakan elemen layanan intrinsik yang diharapkan. Cookie ini digunakan untuk
membuat pengidentifikasi menggunakan data yang dikumpulkan secara otomatis dari
perangkat untuk karakteristik tertentu (misalnya alamat IP). Pengidentifikasi ini dapat
digunakan untuk mengidentifikasi ulang perangkat;
Menyeimbangkan beban peralatan yang berkontribusi pada layanan komunikasi;
Memungkinkan situs berbayar untuk membatasi akses gratis ke sampel konten (jumlah yang
telah ditentukan dan/atau selama periode waktu terbatas);
Mengukur audiens (hanya dalam kasus ketika persetujuan tidak diperlukan) jika:
o Cookie dibatasi untuk mengukur audiens Situs (mengukur kinerja, mendeteksi
masalah navigasi, mengoptimalkan kinerja teknis atau ergonomi, memperkirakan
kekuatan server yang diperlukan, menganalisis konten yang diperiksa) untuk akun
eksklusif Kami;
o Cookie tersebut tidak mengizinkan tindak lanjut global navigasi Anda pada situs atau
aplikasi yang berbeda;
o Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk menghasilkan statistik anonim;
o Data yang dikumpulkan tidak memungkinkan pemeriksaan silang dengan data lain dan
bahwa data tersebut dikirim ke pihak ketiga.

6. Cookie mana yang bersifat opsional?
- Cookie untuk pengukuran atau analitik audiens: Cookie ini mengumpulkan informasi yang
memungkinkan kami mengetahui bagaimana Anda menggunakan Situs (misalnya halaman
mana yang paling sering dikunjungi atau apakah pesan kesalahan ditampilkan di situs). Cookie
ini memerlukan persetujuan ketika mitra pengirim cookie menyebutkan bahwa mereka
menggunakan kembali data untuk tujuan mereka sendiri.
- Cookie untuk mengukur kinerja iklan: analisis audiens dan pengembangan produk, termasuk
kinerja iklan, dan pengukuran efektivitas konten dan iklan yang dipersonalisasi.
- Cookie untuk mengukur kinerja konten: analisis dan pengukuran audiens, kinerja, dan
efektivitas konten yang Anda lihat atau buka. Cookie dapat digunakan untuk meningkatkan
produk, konten, dan perangkat lunak yang ada, atau untuk mengembangkan produk baru.
- Cookie untuk memungkinkan riset pasar guna menghasilkan data audiens: ini
memungkinkan mitra pihak ketiga untuk mempelajari lebih lanjut tentang audiens yang
mengunjungi Situs, menggunakan aplikasi, dan melihat iklan.
7. Apa cookie fungsional yang digunakan untuk memberikan pengalaman yang lebih dipersonalisasi?
Cookie ini menyimpan informasi tentang Anda, seperti negara tempat Anda mengunjungi Situs, bahasa
yang digunakan, atau wilayah tempat Anda berada. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk
memberi Anda pengalaman yang lebih sesuai dengan pilihan Anda. Informasi yang dikumpulkan oleh
cookie ini dapat dibuat anonim. Cookie tidak dapat digunakan untuk melacak aktivitas penelusuran di
situs lain. Cookie ini dapat diaktifkan oleh Kami atau oleh pihak ketiga yang layanannya digunakan pada
halaman-halaman Situs. Jika Anda menolaknya, beberapa atau semua layanan Situs mungkin tidak
berfungsi dengan baik.

-

Cookie untuk menyimpan dan/atau mengakses informasi yang disimpan di
perangkat/terminal: ini adalah pengidentifikasi perangkat/terminal Anda atau informasi lain
yang dapat disimpan atau diakses di perangkat/terminal Anda secara langsung oleh mitra.
Cookie untuk menghubungkan berbagai perangkat/terminal ke Anda atau ke rumah yang
sama.
Cookie geolokasi presisi: untuk mengumpulkan dan memproses data geolokasi yang presisi
(hingga beberapa meter) untuk mendukung satu atau beberapa tujuan.
Cookie untuk mencocokkan dan menggabungkan sumber data offline: memungkinkan data
yang diperoleh secara offline untuk digabungkan dengan data yang dikumpulkan secara online
untuk mendukung satu atau beberapa tujuan.
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identifikasi: memungkinkan mitra pihak ketiga untuk membuat pengidentifikasi
menggunakan data yang dikumpulkan melalui analisis aktif dari terminal untuk
mengidentifikasi karakteristik tertentu (misalnya font atau resolusi layar). Cookie ini juga
berguna untuk mengidentifikasi ulang terminal berdasarkan pengidentifikasi yang dibuat.

8. Cookie mana yang digunakan untuk penargetan iklan?
Cookie ini mengumpulkan informasi tentang kebiasaan penelusuran Anda sehingga iklan yang
ditawarkan lebih relevan dengan minat Anda. Ini digunakan untuk membatasi berapa kali iklan atau
kampanye iklan ditampilkan dan untuk mengukur keefektifannya. Cookie ini umumnya ditempatkan
oleh biro iklan pihak ketiga dengan persetujuan Kami. Cookie tersebut mencatat situs web yang
dikunjungi dan informasi ini dapat dibagikan dengan pengiklan. Sering kali, cookie ini akan ditautkan
ke fitur situs yang disediakan oleh organisasi pihak ketiga. Jika Anda tidak menerima cookie ini, iklan
Anda akan kurang bertarget.
-

Cookie ini memungkinkan pemilihan iklan standar: sesuai dengan konten editorial yang
dibaca, aplikasi yang digunakan, perkiraan lokasi (radius minimum 500 meter) dari jenis
terminal yang Anda gunakan, alamat IP, URL, dll.
Atau untuk membuat profil yang dipersonalisasi dan memilih iklan atau konten yang
dipersonalisasi: berdasarkan minat Anda (kumpulan aktivitas, minat, situs, aplikasi, atau
konten yang dilihat, demografi, atau data lokasi).
Cookie untuk pengembangan produk: Cookie ini memungkinkan mitra pihak ketiga
menggunakan informasi untuk meningkatkan produk yang ada dengan menambahkan fitur
baru. Ini juga memungkinkan pengembangan produk baru serta pembuatan model dan
algoritme baru menggunakan Pembelajaran Mesin.

9. Cookie mana yang berasal dari jejaring sosial dan/atau platform musik?
Cookie ini memungkinkan Anda untuk berbagi pengalaman di jejaring sosial (Facebook, Twitter,
Instagram, Google Plus, Pinterest, dll.) dan/atau platform musik (Deezer, Spotify, Apple Music, dll.).
Cookie ini tidak berada di bawah kendali BELIEVE. Meskipun Anda tidak menggunakan tombol bagikan
atau aplikasi terkait, ada kemungkinan jejaring sosial dapat mengikuti navigasi jika sesi/akun Anda
terbuka di komputer pada saat itu. Kumpulan informasi ini dapat dikaitkan dengan aktivitas periklanan
atau penargetan sesuai dengan kebijakan perlindungan privasi atau kerahasiaan khusus untuk setiap
jaringan sosial.
Anda dapat memilih untuk menerima atau menolak semua cookie opsional dan mengubah pilihan
Anda kapan pun di Pusat Preferensi.
10. Berapa lama cookie akan disimpan?
Kami menyimpan cookie selama 6 bulan, kecuali untuk cookie pengukuran audiens tertentu yang
disimpan selama 13 bulan (hanya untuk yang tidak memerlukan persetujuan).

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca Kebijakan Privasi Kami.

