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  Ikhtisar 
 

Nu Skin berkomitmen menghormati dan melindungi privasi Anda. Kami bertindak sesuai dengan persyaratan berbagai 

undang-undang perlindungan privasi dan data yang berlaku di negara-negara atau markets tempat kami beroperasi. 

Pemberitahuan Privasi ini menjelaskan cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan Data Pribadi 

berkenaan dengan pelanggan, Brand Affiliate, para pelamar pekerjaan, serta pengunjung kantor dan Situs Web kami 

(secara bersama-sama, “Anda”) juga menjelaskan tentang hak yang Anda miliki mengenai penggunaan Data Pribadi 

Anda oleh kami. Pemberitahuan Privasi ini juga berlaku kepada Anda apabila Anda memposting informasi melalui 

Internet (sebagai contoh tersedia secara umum di website atau blog, Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya) 

yang memungkinkan kami mengumpulkan data dari, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga. Harap diketahui 

bahwa tidak semua pasal relevan atau berlaku secara merata bagi Anda bergantung pada keadaan tertentu. Sebagai 

contoh, jika Anda pengunjung kantor, Pasal 10 “Pilihan Pemasaran Anda” secara prinsip tidak berlaku bagi Anda 

karena kami biasanya tidak mengirimkan pesan pemasaran langsung kepada pengunjung kantor. 

Harap pastikan Anda membaca Pemberitahuan Privasi ini secara cermat sebelum menggunakan Situs Web atau 

Aplikasi kami dan/atau memberi Data Pribadi Anda kepada kami. 

 
 

  Siapa kami dan cara menghubungi kami 

Nu Skin Enterprises Inc. beserta afiliasi dan anak perusahaannya (“Nu Skin”, dan “kami”) adalah sebuah grup 

perusahaan internasional yang menawarkan produk perawatan pribadi, suplemen kesehatan, perangkat, dan barang 

atau jasa lain melalui (i) situs web Nu Skin (baik lokal atau global) (masing-masing “Situs Web”), (ii) aplikasi dan alat 

Nu Skin (“Aplikasi”), juga (iii) jaringan distributor independen (“Brand Affiliate”). 

Bergantung pada siapa Anda, Data Pribadi Anda diproses oleh badan hukum Nu Skin yang berbeda dan/atau untuk 

tujuan berbeda. Anda akan menemukan di sini daftar badan hukum Nu Skin yang bertindak sebagai pengendali data 

yang bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi Anda. Silakan hubungi Tim Privasi atau Petugas Perlindungan 

Data kami [DPOoffice@nuskin.com] jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, ingin memutakhirkan Data 

Pribadi Anda, atau menggunakan hak Anda seperti dijabarkan di bawah. 

 
 

  Data Pribadi apa yang kami kumpulkan 

Data Pribadi adalah informasi apapun yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang masih 

hidup baik teridentifikasi atau dapat diidentifikasi atau, bilamana sesuai, badan hukum. Data Pribadi dapat mencakup 

nama, alamat email (surel), nomor telepon, alamat IP, informasi kartu kredit, preferensi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

dll. 

Data Pribadi yang kami kumpulkan, dan cara kami mengumpulkannya, bergantung pada cara Anda berinteraksi dengan 

kami. Sebagai contoh, jika Anda salah satu pelanggan kami, maka kami dapat mengumpulkan jenis data yang berbeda 

dibandingkan jika Anda adalah seorang Brand Affiliate. Kami telah menyertakan kerangka umum aktivitas 

pengumpulan dan pemrosesan data kami di bawah. Namun, jika Anda ingin mengetahui aktivitas pemrosesan data 

dalam interaksi tertentu, dan tujuan pemrosesan kami, silakan lihat daftar kami tentang “Cara kami menggunakan 

Data Pribadi Anda”, di sini. Daftar ini mencakup detail aktivitas pemrosesan per kategori subjek data. 

mailto:DPOoffice@nuskin.com
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a. Kategori Data Pribadi 
 

Kategori umum Data Pribadi yang kami kumpulkan adalah sebagai berikut: 

- Informasi kontak: seperti nama, sebutan, alamat, alamat email (surel), dan nomor telepon; 

- Informasi biografi: seperti jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan, foto atau video yang memuat gambar 

Anda, pekerjaan dan informasi tentang kehidupan keluarga (tidak mencakup kategori spesial data) termasuk 

keluarga, anak, hobi, dan minat; 

- Informasi identifikasi: seperti nomor paspor, nomor identifikasi penduduk tetap, nomor jaminan sosial, juga 

detail dan dokumen identifikasi lain beserta fotokopi dokumen identifikasi tersebut, sejauh diperbolehkan 

oleh hukum yang berlaku; 

- Data registrasi: permintaan newsletter, registrasi acara/perjalanan insentif, langganan, unduhan, dan nama 

pengguna/kata sandi, data yang diminta dalam formulir pendaftaran atau registrasi, dan informasi terkait 

seperti umpan balik dan tanggapan survei; 

- Informasi penagihan dan keuangan: seperti detail rekening bank, detail kartu kredit/debit, salinan laporan 

rekening bank, dan informasi atau data apa pun yang dibutuhkan untuk memverifikasi dan/atau memproses 

transaksi pembayaran; 

- Informasi produk: seperti riwayat pembelian Anda, detail produk yang telah kami jual kepada Anda, retur 

produk, produk preferensi; 

- Rekaman CCTV yang memungkinkan kami untuk mengidentifikasi Anda saat mengunjungi kantor kami; 

- Detail mengenai penggunaan sistem dan peralatan sistem IT Nu Skin oleh Anda jika Anda adalah Brand 

Affiliate; 

Kategori khusus Data Pribadi yang kami kumpulkan adalah sebagai berikut: 

- Dalam keadaan tertentu, kami akan mengumpulkan kategori khusus Data Pribadi sebagai contoh data yang 

terkait dengan ras atau suku atau kesehatan Anda; 

Kategori lain dari Data Pribadi yang kami kumpulkan adalah sebagai berikut: 

- Data Pribadi lainnya yang Anda berikan kepada kami secara sukarela. Sebagai contoh, saat Anda 

memutuskan untuk memberi kami Data Pribadi anggota keluarga Anda saat melengkapi formulir daring kami 

yang memuat bidang khusus untuk tujuan ini, atau saat Anda mengontak layanan pelanggan kami. 

- Data yang disediakan untuk publik melalui Internet, dapat berupa: 

o Informasi Identifikasi, seperti: nama Anda, nama pengguna, perangkat, atau identifikasi lainnya; 

o Informasi Konten, seperti: Konten yang Anda publikasi melalui nama, nama pengguna, perangkat, atau 

identifikasi lainnya, (seperti: komen, ekspresi, opini, posting, dan lain-lain); 

o Informasi Audio/Visual seperti: Foto profil Anda atau gambar lain atau video yang Anda posting atau yang 

berinteraksi dengan Anda; 

o Informasi Pekerjaan seperti: jabatan pekerjaan Anda atau profesi ( termasuk kategori dari profesi, contohnya 

: “Jurnalis”); 

o Informasi Demografi seperti : minat Anda dan jenis kelamin, dan; 

o Informasi Geologi seperti : lokasi anda 

 

b. Data Pribadi yang kami kumpulkan dari Anda dan alasannya 
 

Kami mengumpulkan Data Pribadi langsung dari Anda sebagai berikut: 

I. Sebagai Pelanggan: 

 
- Saat Anda membuat akun Nu Skin, kami akan mengumpulkan, atau meminta Anda untuk memberikan 

informasi kontak Anda, beberapa informasi biografi dan informasi relevan lain, juga preferensi komunikasi 

Anda; 

- Saat Anda membeli produk atau jasa Nu Skin, atau meretur produk, kami akan mengumpulkan, atau 
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meminta Anda untuk memberikan informasi kontak Anda, informasi penagihan dan keuangan, serta informasi 

yang relevan lainnya; 

- Saat Anda meregistrasi diri untuk newsletter kami dan/atau salah satu dari layanan daring kami, kami akan 

mengumpulkan, atau meminta Anda memberikan informasi kontak Anda dan informasi relevan lain termasuk 

data registrasi, juga preferensi komunikasi Anda; dan 

- Saat Anda berinteraksi dengan Nu Skin menggunakan cara lain, sebagai contoh dengan mengontak layanan 

pelanggan kami. Dalam hal ini, kami akan mengumpulkan Data Pribadi yang Anda berikan kepada kami atas 

inisiatif Anda sendiri, dan Data Pribadi apa pun yang kami butuhkan untuk membantu menyelesaikan 

pertanyaan Anda. Jika Anda menelepon pusat panggilan kami, kami akan merekam panggilan tersebut. 

 
II. Sebagai Brand Affiliate: 

 
- Saat Anda mendaftar menjadi Brand Affiliate Nu Skin, kami akan mengumpulkan, atau meminta Anda untuk 

memberikan informasi keuangan dan bisnis Anda, serta informasi yang relevan lainnya yang mungkin memuat 

informasi identifikasi dan informasi biografi tambahan; 

- saat Anda membeli produk atau jasa Nu Skin, atau meretur produk, kami akan mengumpulkan, atau 

meminta Anda untuk memberikan informasi kontak Anda, informasi penagihan dan keuangan, serta informasi 

yang relevan lainnya; 

- Saat Anda meregistrasi diri untuk newsletter kami dan/atau salah satu dari layanan daring kami, kami akan 

mengumpulkan, atau meminta Anda memberikan informasi kontak Anda dan informasi relevan lain termasuk 

data registrasi, juga preferensi komunikasi Anda; 

- Saat Anda meregistrasi diri untuk menghadiri salah satu dari acara/perjalanan insentif kami, kami akan 

mengumpulkan, atau meminta Anda untuk memberikan informasi kontak dan identifikasi Anda dan tamu 

Anda, dan informasi relevan lain termasuk informasi biografi, data registrasi, informasi penagihan dan 

keuangan; 

- Saat Anda menggunakan beberapa Aplikasi kami dengan masuk sebagai Brand Affiliate, kami juga akan 

meminta Anda untuk memberikan informasi yang relevan dengan Aplikasi, yang dapat memuat etnis dan data 

kesehatan jika data tersebut penting untuk memberi Anda fungsionalitas yang Anda minta saat menggunakan 

Aplikasi; 

- Saat Anda melaporkan kasus kejadian yang tidak diharapkan, kami akan mengumpulkan, atau meminta Anda 

untuk memberikan informasi kontak Anda, juga informasi mengenai kejadian yang tidak diharapkan tersebut 

yang Anda derita, yang dapat memuat data kesehatan; 

- Saat Anda menggunakan sistem atau peralatan IT perusahaan kami, kami dapat mengumpulkan data terkait 

dengan penggunaan peralatan tersebut oleh Anda; dan 

- Saat Anda berinteraksi dengan Nu Skin menggunakan cara lain, sebagai contoh dengan menghubungi kami 

melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam hal ini, kami akan mengumpulkan Data Pribadi yang Anda berikan 

kepada kami atas inisiatif Anda sendiri, dan Data Pribadi apapun yang kami butuhkan untuk membantu 

menyelesaikan pertanyaan. Jika Anda menelepon pusat panggilan kami, kami akan merekam panggilan 

tersebut. 

 
III. Sebagai Pelamar Pekerjaan: 

 
- Saat Anda mengirim lamaran pekerjaan kepada kami, kami akan meminta kepada Anda informasi yang 

relevan dengan lamaran Anda seperti nama, detail kontak, riwayat pekerjaan, dan latar belakang pendidikan 

Anda. Kami dapat meminta Anda untuk melamar via sistem rekrutmen kami apabila pemberitahuan privasi 

tertentu tersedia; 

- Saat Anda berinteraksi dengan Nu Skin menggunakan cara lain, sebagai contoh dengan menghubungi kami 

melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam hal ini, kami akan mengumpulkan Data Pribadi yang Anda berikan 
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kepada kami atas inisiatif Anda sendiri, dan Data Pribadi apa pun yang kami butuhkan untuk membantu 

menyelesaikan pertanyaan. Jika Anda menelepon pusat panggilan kami, kami akan merekam panggilan 

tersebut. 

 
IV. Sebagai Pengunjung Kantor: 

 
- Saat Anda mengunjungi salah satu gedung kami, kami dapat mengumpulkan informasi yang kami butuhkan 

untuk mengidentifikasi Anda, dan menyelesaikan pengecekan keamanan yang diperlukan, seperti nama Anda 

dan nama perusahaan Anda. Kami juga dapat mengumpulkan rekaman CCTV yang memudahkan identifikasi 

diri Anda. 

 
V. Sebagai Pengunjung Situs Web: 

 
- Saat Anda mengunjungi Situs Web kami atau menggunakan Aplikasi kami, kami secara otomatis 

mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi teknis tentang peralatan dan interaksi Anda 

dengan Situs Web dan Aplikasi kami (“Informasi Umum”). Informasi Umum ini dikirim dari komputer atau 

perangkat pribadi Anda kepada kami menggunakan bermacam kuki dan cara teknis lain. Beberapa web dapat 

mentransmisikan sinyal“jangan-melacak”n.   Situs web kami saat ini tidakmenanggapi sinyal “jangan-melacak” 

ini. 

Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kuki oleh kami dan cara menonaktifkannya. 

Anda tidak wajib memberikan Data Pribadi Anda kepada kami. Namun, kami mungkin tidak dapat melaksanakantujuan 

yang diuraikan di atas jika Anda memilih untuk tidak memberikan data pribadi Anda kepada kami. 

 

c. Kewajiban Anda 
 

Kami meminta agar Anda hanya menyampaikan Data Pribadi tentang diri Anda kepada kami. Jika Anda juga 

menyampaikan Data Pribadi orang lain kepada kami, maka Anda harus memastikan bahwa Anda mematuhi kewajiban 

hukum apapun yang mungkin berlaku bagi penyediaan informasi oleh Anda kepada kami, dan memperkenankan kami, 

apabila diperlukan, untuk menggunakan, memproses, dan mentransfer informasi tersebut. Secara khusus, dan tunduk 

pada hukum setempat yang berlaku, jika Anda menggunakan kartu kredit yang tidak diterbitkan untuk Anda, Anda 

mengonfirmasi bahwa pemegang kartu kredit tersebut telah menyetujui penggunaan kartu kredit miliknya berkenaan 

dengan pembelian Anda dan telah bersepakat bahwa Nu Skin dapat mengumpulkan, menggunakan, dan 

mengungkapkan Data Pribadi miliknya untuk tujuan pemrosesan pembelian Anda. 

Kami juga meminta agar Data Pribadi yang Anda sampaikan kepada kami adalah benar dan bahwa, jika Data Pribadi 

Anda memerlukan pemutakhiran, Anda akan segera mengabari kami. 

 

d. Data Pribadi yang kami kumpulkan dari pihak ketiga 
 

Sebagian besar Data Pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda adalah informasi yang Anda berikan kepada kami 

secara langsung. Dalam beberapa keadaan, kami juga dapat menerima Data Pribadi tentang Anda dari: 

- Brand Affiliate; 

- Individu yang memberi kepada kami Data Pribadi Anda (msl., anggota keluarga Anda); 

- badan atau institusi regulasi; 

- perusahaan lain yang menyediakan jasa untuk kami. 

Beberapa sumber dari pihak ketiga ini dapat memasukan sumber informasi yang tersedia secara umum. Secara 
khusus, kami mungkin dapat menerima Data Pribadi dari sosial media ketika Anda berhubungan dengan konten 
kami, merujuk kepada Situs atau Servis kami, atau memberikan kami izin untuk mengakses informasi dari jaringan 
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sosial media. 

Sebagai tambahan, kami dapat mengumpulkan, baik secara langsung atau dengan bantuan penyedia pihak ketiga, 
informasi yang tersedia untuk umum di internet (sebagai contoh dari website, blog, media sosial). 

 

e. Anak-anak 
 

Nu Skin tidak mengarahkan penjualan produk atau jasanya kepada anak-anak, dan juga tidak memperkenankan Brand 

Affiliatenya berusia di bawah umur (di bawah 22 tahun di Tiongkok Daratan). 

Produk Nu Skin untuk anak-anak hanya bisa dibeli oleh orang dewasa. Jika Anda di bawah umur, Anda hanya dapat 

menggunakan Situs Web dengan bantuan orang tua atau wali. 

Kami tidak memiliki niat untuk mengumpulkan atau dengan kata lain memproses Data Pribadi apapun dari anak 

berusia di bawah 13 tahun, dan tidak mengarahkan jasa, Situs Web, atau Aplikasi kami kepada anak berusia di bawah 

16 tahun. Jika Anda merasa bahwa anak yang menjadi tanggung jawab Anda memberikan Data Pribadi kepada kami, 

kami sangat menganjurkan Anda untuk mengontak kami segera, dan kami akan bekerja bersama Anda untuk mencari 

solusi terhadap hal ini. 

Kami menganjurkan Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan anak Anda di Internet, dan meninjau kiat keamanan 

penting bersama setiap anak sebelum dia menjelajahi Internet. 

jika Anda meregistrasikan anak Anda pada acara atau perjalanan insentif Nu Skin, kami memproses Data Pribadi anak 

Anda untuk tujuan menghadiri acara atau perjalanan insentif tersebut. Jika acara tersebut memerlukan pemrosesan 

kategori data spesial anak Anda, kami akan meminta persetujuan secara eksplisit dari Anda. 

 
 

  Cara kami menggunakan Data Pribadi Anda 

Kami memproses Data Pribadi Anda berdasarkan alasan sah sebagai berikut, sebagaimana diizinkan oleh hukum yang 

berlaku: (i) memenuhi kewajiban kami dalam kontrak bersama Anda, atau mengambil sejumlah langkah sebelum 

mengadakan kontrak bersama Anda, (ii) mematuhi kewajiban hukum, (iii) apabila kami memiliki kepentingan bisnis 

sah untuk menggunakan Data Pribadi Anda, atau (iv) berdasarkan persetujuan Anda. Kepentingan sah kami mencakup 

mengoperasikan, mengevaluasi, danmemperbaiki organisasi kami; mencegah dan melindungi kami dan pihak lain dari 

penipuan, transaksi tanpa izin, klaim dan pertanggungjawaban lain; dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan 

perusahaan dan standar industri. Bagi perusahaan seperti Nu Skin yang memiliki pengoperasian bisnis global, 

pemrosesan Data Pribadi Anda untuk tujuan administratif internal biasanya juga masuk dalam kepentingan sah. 

Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, kami telah menyeimbangkan secara hati-hati kepentingan bisnis sah kami 

dengan hak perlindungan data Anda. Silakan kontak Tim Privasi jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut 

tentang hal ini. 

Penggunaan Data Pribadi Anda oleh kami bergantung pada siapa Anda dan cara Anda berinteraksi dengan kami. Klik 

di sini untuk daftar cara kami menggunakan Data Pribadi Anda, dan alasan apa yang kami andalkan untuk melakukan 

hal tersebut. 

Kami hanya akan memproses kategori spesial Data Pribadi (msl., ras atau etnis; data terkait kesehatan) dalam keadaan 

luar biasa dan apabila kami memiliki dasar hukum untuk melakukan hal tersebut (msl., persetujuan secara eksplisit 

dari Anda). 

Silakan kontak Tim Privasi jika Anda memiliki pertanyaan tentang cara kami mengumpulkan dan menggunakan Data 

Pribadi Anda. 
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  Berbagi dan mentransfer Data Pribadi Anda 
 

a. Berbagi Data Pribadi 
 

Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada: 

- badan hukum lain Nu Skin, termasuk direktur, karyawan, agen, dan perwakilan mereka untuk tujuan 

operasional, pengelolaan, administrasi, pengawasan atau evaluasi atau pendidikan. Anda dapat melihat daftar 

badan hukum Nu Skin yang dapat menerima data Anda di sini serta daftar tujuan dan kategori pemrosesan 

data di sini juga dalam Pasal 4 dan 5 di atas; 

- pengacara, auditor, penasihat keuangan, dan penyedia jasa pihak ketiga lain terkait dengan jasa mereka untuk 

Nu Skin. 

- pemasok dan penyedia jasa, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada penyedia jasa pengapalan dan 

pengiriman, penyedia jasa telekomunikasi, penyedia jasa pembayaran, penyelenggara acara, agen perjalanan, 

dan perusahaan asuransi; 

- pihak ketiga dalam hal Nu Skin menjual seluruh atau sebagian dari asetnya kepada pihak ketiga tersebut atau 

bermerger dengan atau diakuisisi oleh pihak ketiga; 

- otoritas, lembaga, atau badan atau institusi regulasi, pembuat undang-undang, pemerintah, atau lainnya yang 

relevan, dan badan pengatur industri, dan orang lain siapapun yang untuknya Nu Skin diminta, diwajibkan, 

atau diizinkan melakukan hal tersebut oleh hukum, ketentuan atau peraturan, proses hukum atau litigasi; 

- siapapun menurut perintah pengadilan di yurisdiksi yang berwenang atau proses hukum yang sebanding. 

Selain itu, jika Anda adalah Brand Affiliate atau pelanggan, kami dapat mentransfer Data Pribadi Anda ke upline Brand 

Affiliate dan/atau sponsor Anda apabila kami menilai hal itu penting guna memastikan dukungan upline yang tepat 

atau untuk tujuan pendidikan Brand Affiliate. 

Dalam keadaan tersebut, kami akan mengambil sejumlah langkah yang wajar guna memastikan penerima pihak ketiga 

telah mengimplementasikan mekanisme keamanan yang wajar untuk melindungi Data Pribadi Anda. 

Kami tidak mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga untuk kepentingan pemasaran langsung pihak 

ketiga tersebut. 

 

b. Mentransfer Data Pribadi 
 

Kami mentransfer Data Pribadi ke yurisdiksi lainsebagaimana perlu untuk tujuan yang diuraikan dalam Pemberitahuan 

Privasi ini, termasuk ke yurisdiksi yang mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan data yang setara dengan 

yurisdiksi tempat asal Data Pribadi Anda dikumpulkan. Sebagai contoh, kami dapat mentransfer data Anda ke A.S., 

karena perusahaan induk kami berlokasi di sana. 

Jika kami mentransfer Data Pribadi Anda ke negara-negara atau jurisdiksi-jurisdiksi lain, kami akan melindungi data 

tersebut seperti diuraikan dalam Pemberitahuan Privasi ini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila 

diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami akan menyiapkan kewajiban kontraktual mengikat dengan penerima data 

demi menjaga hak perlindungan data Anda. Lebih lanjut, kami akan memberi tahu transfer data dan/atau mekanisme 

transfer data apapun ke Otoritas Pengawas yang berwenang apabila diwajibkan oleh hukum yang berlaku. 

Berkenaan dengan transfer yang berasal dari Wilayah Ekonomi Eropa (“WEE”) ke Amerika Serikat dan yurisdiksi non- 

WEE lain, kami mengimplementasikan klausul kontraktual standar yang disetujui oleh Komisi Eropa, dan solusi yang 

tepat lainnya untuk menangani transfer lintas batas sebagaimana diwajibkan atau diizinkan oleh Pasal 46 dan 49 

Peraturan Perlindungan Data Umum. Silakan kontak Tim Privasi, jika Anda memiliki pertanyaan berkenaan dengan 

perlindungan yang telah kami siapkan untuk melindungi Data Pribadi Anda saat kami mentransfer hal ini (termasuk 

cara mendapatkan salinan atau membaca penjagaan ini). 
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c. Perlindungan Privasi Uni Eropa (UE)– Amerika dan Perlindungan Privasi Swiss – Amerika

Nu Skin International Inc. (Nu Skin) berpartisipasi dalam dan telah tersertifikasi kepatuhannya dengan Perlindungan Privasi 

UE-Amerika dan Perlindungan Privasi Swiss-Amerika. Kami berkomitmen untuk menundukkan semua data pribadi yang 

diterima dari negara-negara anggota UE dan Swiss, masing-masing, dengan bergantung pada masing-masing Perlindungan 

Privasi, dengan Kerangka Prinsip Perindungan yang berlaku. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kerangka Perlindungan 

Privasi, dan untuk melihat sertifikasi kami, Anda dapat mengunjungi the U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield 

List. [https://www.privacyshield.gov] 

Nu Skin bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi yang diterimanya, di bawah masing-masing Kerangka 

Perlindungan Privasi, dan selanjutnya mentransfer ke pihak ketiga yang bertindak sebagai agen atas namanya. Nu Skin 

mematuhi Prinsip-prinsip Perlindungan Privasi untuk semua transfer data pribadi dari UE dan Swiss, termasuk ketentuan 

tanggung jawab untuk selanjutnya. 

Sehubungan dengan data pribadi yang diterima atau ditransfer sesuai dengan Kerangka Perlindungan Privasi, Nu Skin 

tunduk pada penegakan peraturan Komisi Perdagangan Federal A.S. Dalam situasi tertentu, kami mungkin diminta untuk 

mengungkapkan data pribadi sebagai tanggapan atas permintaan sah oleh otoritas publik, termasuk untuk memenuhi 

persyaratan keamanan nasional atau penegakan hukum. 

Jika Anda memiliki masalah privasi atau penggunaan data yang belum terselesaikan atau yang belum kami atasi dengan 

memuaskan, silakan hubungi penyedia penyelesaian sengketa pihak ketiga yang berbasis di Amerika Serikat (gratis) di 

https: // feedback- form.truste.com/watchdog/request. 

Dalam kondisi tertentu, lebih lengkap dijelaskan di situs web Privacy Shield 

[https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], Anda mungkin berhak untuk mengajukan 

arbitrase yang mengikat ketika tidak ada lagi prosedur penyelesaian sengketa lainnya. 

Cara kami melindungi Data Pribadi Anda 

Kami melindungi Data Pribadi Anda dan mengimplementasikan langkah fisik (msl., kabinet berkas yang aman), teknis, 

dan organisasi guna melindunginya dari pemrosesan tanpa izin atau melanggar hukum serta terhadap kehilangan, 

pemusnahan, atau kerusakan. 

Secara khusus, kami mengoperasikan jaringan data yang dilindungi oleh tembok api sesuai standar industri dan sistem 

perlindungan kata sandi. Kami juga menggunakan transport layer security (TLS) untuk melindungi transmisi Data 

Pribadi Anda. Akses ke informasi ini akan diberikan hanya kepada individu yang berwenang dengan tujuan bisnis sah. 

Selain itu, akses ke Data Pribadi Anda dibatasi untuk staf dan penyedia jasa yang perlu mengetahui saja. 

Meski kami berusaha untuk senantiasa melindungi sistem, situs, pengoperasian, dan informasi kami dari akses, 

penggunaan, modifikasi, dan pengungkapan tanpa izin, mengingat sifat inheren Internet sebagai sarana komunikasi 

global terbuka dan faktor risiko lain, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi apapun, selama transmisi atau saat 

disimpan pada sistem kami, akan sepenuhnya aman dari penerobosan oleh pihak lain. 

Silakan kontak Tim Privasi jika Anda memiliki pertanyaan apapun tentang cara kami melindungi Data Pribadi Anda. 

https://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint
http://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=fa285719-c8a4-479e-8eb1-aae0ff895ab1
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  Berapa lama kami menyimpan Data Pribadi Anda 
 

Kami menyimpan Data Pribadi Anda sepanjang diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan seperti tercantum di 

atas dalam “Data Pribadi yang kami kumpulkan dari Anda dan alasannya”. Ini berarti, sebagai contoh, kami tidak lagi 

menyimpan Data Pribadi Anda saat hubungan (kontraktual) kami bersama Anda berakhir, kecuali penyimpanan lebih 

lama diizinkan atau diwajibkan oleh hukum yang berlaku. 

 
 

  Apa saja hak Anda terkait Data Pribadi Anda 

Anda memiliki sejumlah hak tertentu terkait cara kami menggunakan dan menyimpan Data Pribadi Anda. Hak tersebut 

adalah: 

- Pembetulan. Anda memiliki hak untuk meminta agar Data Pribadi tidak lengkap atau tidak akurat yang kami 

proses tentang Anda diperbaiki; 

- Penghapusan. Anda memiliki hak untuk meminta agar kami menghapus Data Pribadi yang kami proses tentang 

Anda dalam kondisi tertentu; 

- Pencabutan Persetujuan. Jika Anda telah menyetujui pemrosesan Data Pribadi Anda oleh kami, Anda memiliki 

hakuntukmencabut persetujuan Anda kapanpun. Ini tidakmemengaruhi keabsahanpemrosesan berdasarkan 

pada persetujuan Anda sebelum pencabutan. Ini mencakup kasus ketika Anda ingin berhenti berlangganan 

pesan pemasaran yang Anda terima dari kami; 

- Akses. Tunduk pada pengecualian tertentu, Anda memiliki hak untuk mengakses dan meminta salinan Data 

Pribadi yang kami proses tentang Anda, yang akan kami berikan kepada Anda dalam format elektronik 

dan/atau tertulis, atau secara lisan apabila diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Apabila diperbolehkan 

oleh hukum yang berlaku, kami dapat mengenakan biaya yang wajar kepada Anda untuk permintaan akses ini; 

Selain itu, jika Anda berada di WEE, Anda memiliki hak sebagai berikut: 

- Pembatasan. Anda memiliki hak untuk meminta agar kami membatasi pemrosesan Data Pribadi Anda oleh 

kami dalam kondisi tertentu (juga berlaku jika Anda berada di Makau); 

- Portabilitas. Anda memiliki hak untuk meminta agar kami mentransmisikan Data Pribadi yang kami pegang 

berkenaan dengan Anda kepada Anda atau kepada pengendali data lain dalam kondisi tertentu; 

- Keberatan. Apabila pembenaran hukum bagi pemrosesan Data Pribadi Anda oleh kami merupakan 

kepentingan sah kami, Anda memiliki hak untuk berkeberatan atas pemrosesan tersebut dengan alasan terkait 

situasi khusus Anda. Kami akan mengikuti permintaan Anda, kecuali kami memiliki alasan yang sah dan 

meyakinkan bagi pemrosesan tersebut yang mengesampingkan kepentingan dan hak Anda, atau jika kami 

perlu melanjutkan pemrosesan data untuk pembentukan, penggunaan, atau pembelaan tuntutan hukum. 

Apabila kami memproses Data Pribadi Anda untuk tujuan pemasaran langsung, Anda memiliki hak untuk 

berkeberatan kapanpun atas pemrosesan tersebut, termasuk tujuan pemeriksaan profil sejauh hal tersebut 

terkait dengan pemasaran langsung. Jika Anda berkeberatan atas pemrosesan untuk tujuan pemasaran 

langsung, kami tidak akan lagi memproses Data Pribadi Anda untuk tujuan tersebut. 

Anda bisa menggunakan semua hak di atas, mana saja yang sesuai, dengan mengontak Tim Privasi atau menggunakan 

alat daring kami di pasar apabila alat tersebut tersedia. Kami akan merespons segala permintaan Anda untuk 

menggunakan hak subjek data di atas ini dalam periode yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan 

diskresi kami, kami dapat meminta Anda untuk membuktikan identitas Anda sebelum menyediakan informasi yang 

diminta. Hal ini untuk memastikan bahwa Data Pribadi Anda diungkapkan hanya kepada Anda. Kami tidak dapat 

menangani permintaan Anda secara tepat jika Anda memutuskan untuk tidak memberi kami Data Pribadi yang kami 

perlukan untuk menangani permintaan Anda. Jika Anda tidak puas dengan cara kami menangani permintaan Anda, 

atau karena pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data yang berlaku, Anda dapat mengajukan aduan 
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atau klaim ke Otoritas Pengawas yang berwenang (sebagai contoh, ke Otoritas Pengawas di negara atau market 

tempat tinggal Anda). 
 

Kami berkomitmen untuk menyediakan kepada Anda kontrol terhadap Data Pribadi Anda. Jika anda menggunakan salah satu 
dari hak – hak yang dijelaskan pada bagian Pemberitahuan Privasi ini, kami tidak akan merugikan anda. Anda tidak akan 
ditolak atau dibebankan dengan harga atau tarif yang berbeda untuk barang atau layanan yang disediakan pada tingkatan 
yang berbeda. 

 

      Pilihan pemasaran Anda 

Anda bisa mengendalikan apakah ingin menerima pemasaran langsung dari kami (msl., yang mungkin kami kirim 

menggunakan sarana elektronik, seperti email (surel) promosi. Dalam market tertentu, Anda perlu memberi kami 

persetujuan Anda sebelum menerima pemasaran. Sebagai contoh, kami dapat meminta Anda untuk mencentang 

kotak yang menyatakan “menerima email (surel) promosi” saat Anda mendaftar sebagai pelanggan atau Brand 

Affiliate baru. Di seluruh market, Anda bisa memilih untuk tidak menerima komunikasi tersebut kapanpun. Jika Anda 

tidak ingin lagi menerima segala komunikasi pemasaran, berada dalam daftar surat-menyurat yang sebelumnya Anda 

berlangganan, atau menerima komunikasi pemasaran lain, silakan ikuti tautan berhenti berlangganan pada 

komunikasi terkait atau kontak Tim Privasi. 

 

     Perubahan pada Pemberitahuan Privasi 
 

Kami dapat memutakhirkan Pemberitahuan Privasi ini sewaktu-waktu. Kami akan memberi tahu Anda segala 

perubahan yang signifikan dengan mengumumkan perubahan tersebut di sini, atau dengan memberi tahu Anda 

melalui saluran komunikasi lain yang tepat yang biasa kami gunakan untuk Anda. Setiap perubahan pada 

Pemberitahuan Privasi ini dianggap berlaku seketika setelah perubahan tersebut diumumkan pada Situs Web, kecuali 

dinyatakan lain. 

Pemberitahuan Privasi ini terakhir direvisi pada tanggal 20 Maret 2020. 



11 
11  

Untuk mengetahui badan hukum Nu Skin mana yang menjadi pengendali data yang bertanggung jawab atas Data Pribadi Anda, Anda perlu menentukan: 

 
1) Anda masuk ke dalam kategori subjek data mana: 

− Pelanggan (pelanggan mencakup penerima newsletter atau komunikasi pemasaranlain) 

− Brand Affiliate (yaitu distributor terdaftar) 

− Kandidat Pekerjaan 

− Pengunjung Kantor 

 
2) Negara atau market Anda: 

o Jika Anda Pelanggan, cari negara/market tempat Anda telah meregistrasi akun daring Nu Skin Anda atau melakukan pembelian Anda. 

o Jika Anda Brand Affiliate, cari negara/market tempat Anda telah meregistrasi akun Brand Affiliate Nu Skin Anda. 
o Jika Anda Kandidat Pekerjaan, cari negara/market tempat kantor Nu Skin yang menjadi tujuan lamaran pekerjaan Anda berada. 
o Jika Anda Pengunjung Kantor, cari negara/market tempat kantor Nu Skin yang Anda kunjungi berada. 

 

Lampiran 1 – Daftar badan hukum Nu Skin yang bertanggung jawab atas pemrosesan 

Data Pribadi Anda 

Tabel di bawah mencantumkan badan hukum Nu Skin yang bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi berkaitan dengan Anda sebagai pelanggan, Brand Affiliate, Kandidat 

Pekerjaan, atau Pengunjung Kantor, per negara/market (seperti diuraikan pada Pemberitahuan Privasi Global kami dalam “Data Pribadi yang kami kumpulkan dari Anda dan alasannya”). 

Harap dicatat bahwa apabila bidang memuat “/”, ini berarti kami tidak mengumpulkan atau dengan kata lain memproses data pribadi untuk kategori subjek data tersebut di 

negara/market bersangkutan. 

Apabila suatu bidang memuat lebih dari satu pengendali data, ini berarti kami memiliki lebih dari satu badan hukum Nu Skin di negara/market tersebut dan pengendali yang bertanggung 

jawab akan menjadi badan hukum yang akan menjalin hubungan bersama Anda (msl., karena Anda mengunjungi atau melamar ke kantor Nu Skin tertentu tersebut). 
 

 

Jika Anda tidak termasuk di dalam kategori di atas, sebagai contoh karena Anda tidak memiliki, atau sudah tidak memiliki hubungan dengan kami, maka Nu Skin International Inc. akan 

bertanggung jawab terhadap Data Pribadi Anda. 

Halaman terakhir dari Lampiran 1 ini memuat detail kontak semua badan hukum yang dicantumkan di sini. Silakan kontak Tim Privasi jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran 

tentang hal ini. 
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Negara CUSTOMER BRAND AFFILIATE JOB CANDIDATE Pengunjung Kantor 

Argentina Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Argentina as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Argentina as joint controllers 

  

Australia Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Australia, Inc as 
joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Australia, Inc as 
joint controllers 

Nu Skin Enterprises Australia, Inc. Nu Skin Enterprises Australia, Inc. 

Austria Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Belgia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin Belgium NV and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin Belgium NV or NSE 
Products Europe BVBA 

Nu Skin Belgium NV or NSE 
Products Europe BVBA 

Brunei Nu Skin International Inc. and 
NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd as 
joint controllers 

Nu Skin International Inc. and 
NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd as 
joint controllers 

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd 

Kanada Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Canada 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Canada 

  

Chile Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Chile 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Chile 

  

Kolombia Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Colombia 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Colombia 

  

Republik Ceko Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Denmark Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin Scandinavia A/S Nu Skin Scandinavia A/S 
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Finlandia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Perancis Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

French Polynesia Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin French Polynesia 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin French Polynesia 

  

Jerman Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin Germany GmbH Nu Skin Germany GmbH 

Hong Kong/Macau Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Hong Kong, LLC 
as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Hong Kong, LLC 
as joint controllers 

Nu Skin Enterprises Hong Kong, 
LLC 

Nu Skin Enterprises Hong Kong, 
LLC 

Hungaria Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin Eastern Europe kft. Nu Skin Eastern Europe kft. 

Islandia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Indonesia Nu Skin International Inc. and PT 
Nusa Selaras Indonesia as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and PT 
Nusa Selaras Indonesia as joint 
controllers 

PT Nusa Selaras Indonesia or PT 
Nu Skin Distribution Indonesia 

PT Nusa Selaras Indonesia or PT 
Nu Skin Distribution Indonesia 

Irlandia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Israel Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Israel Inc. as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Israel Inc. as joint controllers 

  

Italia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 
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Jepang Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin 
International Inc. and Nu Skin 
Japan as joint controllers 

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin 
International Inc. and Nu Skin 
Japan as joint controllers 

Nu Skin Japan Nu Skin Japan 

Luxembourg Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Cina Daratan Nu Skin (China) Daily-Use & 
Health Products Co., Ltd 

Nu Skin (China) Daily-Use & 
Health Products Co., Ltd 

Nu Skin (China) Daily-Use & 
Health Products Co., Ltd; 

Shanghai Nu Skin Chuang Xing 
Daily-Use & Health Products Co 
Ltd; 

Nu Skin Beauty and Wellness Co. 
Ltd; 

Guangdong Xing Chuang Daily- 
Use & Health Products Co Ltd; 

Pharmanex (Huzhou) Health 
Products Co., Ltd. 

Pharmanex Electronic-Optical 

Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

Nu Skin (China) Daily-Use & 
Health Products Co., Ltd; 

Shanghai Nu Skin Chuang Xing 
Daily-Use & Health Products Co 
Ltd; 

Nu Skin Beauty and Wellness Co. 
Ltd; 

Guangdong Xing Chuang Daily- 
Use & Health Products Co Ltd; 

Pharmanex (Huzhou) Health 
Products Co., Ltd. 

Pharmanex Electronic-Optical 

Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

Malaysia Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin (Malaysia) Sdn. Bhd as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin (Malaysia) Sdn. Bhd as joint 
controllers 

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd 

Meksico Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Mexico as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Mexico as joint controllers 

  

Belanda Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin Netherlands BV Nu Skin Netherlands BV 

Caledonia Baru Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin New Caledonia as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin New Caledonia as joint 
controllers 
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Selandia Baru Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises New Zealand, Inc 
as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises New Zealand, Inc 
as joint controllers 

Nu Skin Enterprises New Zealand, 
Inc 

Nu Skin Enterprises New Zealand, 
Inc 

Norwegia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Filipina Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Philippines, LLC 
as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Philippines, LLC 
as joint controllers 

Nu Skin Enterprises Philippines, 
LLC 

Nu Skin Enterprises Philippines, 
LLC 

Polandia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Romania Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises SRL as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises SRL as joint 
controllers 

  

Singapura Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Singapore Pte Ltd 
as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Singapore Pte Ltd 
as joint controllers 

Nu Skin Enterprises Singapore 
Pte. Ltd or NSE Asia Products Pte 
Ltd 

Nu Skin Enterprises Singapore 
Pte. Ltd or NSE Asia Products Pte 
Ltd 

Slovakia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Africa Selatan Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises South Africa 
(PTY) Ltd. as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises South Africa 
(PTY) Ltd. as joint controllers 

Nu Skin Enterprises South Africa 
(PTY) Ltd. 

Nu Skin Enterprises South Africa 
(PTY) Ltd. 

Spanyol Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Swedia Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 
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Swiss Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Taiwan Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch 
as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch 
as joint controllers 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan 
Branch 

 

Thailand Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises (Thailand) 
Limited as joint controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises (Thailand) 
Limited as joint controllers 

Nu Skin Enterprises (Thailand) 
Limited 

Nu Skin Enterprises (Thailand) 
Limited 

Ukraina Nu Skin Enterprises Ukraine LLC Nu Skin Enterprises Ukraine LLC Nu Skin Enterprises Ukraine LLC Nu Skin Enterprises Ukraine LLC 

United Kingdom Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and NSE 
Products Europe BVBA as joint 
controllers 

  

Amerika Serikat Nu Skin International Inc. Nu Skin International Inc. Nu Skin International Inc. Nu Skin International Inc. 

Vietnam Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Viet Nam Limited 
Liability Company as joint 
controllers 

Nu Skin International Inc. and Nu 
Skin Enterprises Viet Nam Limited 
Liability Company as joint 
controllers 

Nu Skin Enterprises Viet Nam 
Limited Liability Company 

Nu Skin Enterprises Viet Nam 
Limited Liability Company 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 



17 
 

Kontak Informasi 
Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Nu Skin Argentina Inc. NSE Australia Inc. Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd 
Health Products Co Ltd Italia 701 Rosario, 2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park Factory No. 29 and first floor of Factory No. 
Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 S2000DEO Provincia Santa Fe. NSW 2113 23, Longyang Industrial Park, No. 
Zhongshan Six Rd., Yuexiu District, ARGENTINA AUSTRALIA 1515 Yuan East Rd., Fengxian District, 
Guangzhou, Guangdong, PRC 
48hrs_reply_china@nuskin.com 

Tel: +54 801.45.0137 
infoargentina@nuskin.com 

Tel: +64 2 9491 0900 
australiainfo@nuskin.com 

Shanghai, PRC 
48hrs_reply_china@nuskin.com 

Nu Skin Belgium NV Nu Skin Canada, Inc. 75 Nu Skin Chile Nu Skin (China) Daily-Use & Health 
Da Vincilaan 9 West Center St. Provo, Alonso de Córdova 5320 - Local 17, Products Co., Ltd 
The Corporate Village, Building Elsinore UT 84601, USA Tel: +1 Piso 1, Las Condes, Región Factory No. 29 and first floor of Factory No. 
1930 Zaventem 801-345-1000 Metropolitana 23, Longyang Industrial Park, Fengxian 
BELGIUM  CHILE District, Shanghai, PRD 
Tel: +32 2 342 04 75  Tel: +56 123 0 020 8520 48hrs_reply_china@nuskin.com 
belgiumweb@nuskin.com  infochile@nuskin.com  

Nu Skin Colombia 
Carrera 15 #93A-62 
Bogotá 
BOGOTA 

Tel: +57 801 345 0264 
infocolombia@nuskin.com 

Nu Skin Eastern Europe Kft. 
Kft. Alkotás utca 48-50 1123 
Budapest 
HUNGARY 

Tel: +36 21 200 78 27 
hungaryweb@nuskin.com 

Nu Skin Enterprises Inc. 
75 West Center 
Provo, UT 84601 
UNITED STATES OF AMERICA 
Tel: +1 800 487 1000 

NSE Asia Products Pte Ltd 
1 Temasek Avenue 
#23-02/03 
Millenia tower 
SINGAPORE (039192) 
Tel: +65 6837-3363 
48hrs_reply_singapore@nuskin.com 

NSE Hong Kong, LLC 
5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, 
Causeway Bay 
Hong Kong 
CHINA 
Tel: +852 2837 7700 
48hrs_reply_nshk@nuskin.com 

NSE New Zealand, Inc 
Unit 16/180 Montgomerie Road 
Airport Oaks, 
2022 Auckland 
NEW ZEALAND Tel: 
0800 687 456 
nzad@nuskin.com 

NSE Philippines, LLC 
41 San Miguel Avenue 
15th floor, Octagon Center, Ortigas 
Center 
1605 Pasig City 
PHILIPPINES 
Tel: +63 2 868 75 46 
48hr_reply_phils@nuskin.com 

NSE Products Europe BVBA 
Da Vincilaan 9 
The Corporate Village, Building Elsinore 
1930 Zaventem 
BELGIUM 
Tel: +32 2 342 04 75 
belgiumweb@nuskin.com 

NSE (Romania) SRL Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd NSE South Africa (PTY) Ltd. NSE (Thailand) Limited 

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 
46, mansard, Camera 13, sector 1. 

8 Eu Tong Sen Street 
#25-89 The Central 

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 
Corporate Park, Nellmapius Drive 

319 Antelope Square Building, 15th Fl., 
Phayathai Road, Pathumwan, 

ROMANIA 

Tel: +40 312 294 653 

059818 

SINGAPORE 

0157 Irene 
SOUTH AFRICA 

10330 Bangkok 
THAILAND 

romaniaweb@nuskin.com Tel: +65 6837 3363 Tel: +27 875 503 103 Tel: +66 0 2791 8500 

17  southafricasupport@nuskin.com 48hr_reply_thailand@nuskin.com 
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mailto:romaniaweb@nuskin.com
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 48hrs_reply_singapore@nuskin.com   

NSE Ukraine LLC 
Velika Vasilkovska street 72A 
floor 8, office 174 
03680 Kiev 
UKRAINE 
Tel: +380 0 800 30 19 84 

ukraine@nuskin.com 

NSE Viet Nam, LLC 
201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh 
VIETNAM 
Tel: +84 028 3932 4300 

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com 

Nu Skin French Polynesia 
2/2 Eden Park Dr. Macquarie 
Park NSW 2113 
AUSTRALIA 
Tel: +64 2 9491 0934 

pacifiquesud@nuskin.com 

Nu Skin Germany GmbH 

Taunusstrasse 57 

55118 Mainz 
GERMANY 

Tel: +49 613149 09 108 

germanyweb@nuskin.com 

Nu Skin International Inc. 
75 West Center 

Provo, UT 84601 

UNITED STATES OF AMERICA 
Tel: +1 800 487 1000 

Nu Skin Israel Inc. 
Omarim Street 11, Building Menivim, 
Industrial Park 

8496500 Omer 
ISRAEL 

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd 
Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana 
(Commercial Centre), No. 10, Jalan 
Binja 50450 Kuala Lumpur 

MALAYSIA 
Tel: +60 3 2170 7700 

Nu Skin Netherlands BV 
Amundsenweg 2 

5928 LT Venlo 

THE NETHERLANDS 
Tel: +31 850 02 18 53 
netherlandsweb@nuskin.com 

  48hrs_reply_malaysia@nuskin.com  

Nu Skin New Caledonia 

Unit 16/180 Montgomerie Road 
Airport Oaks, 

2022 Auckland 
NEW ZEALAND 
Tel: 0800 687 456 

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd (Nu 
Skin Brunei Experience Center) D2, Blk 
D, Lot 11620, Jalan Gadong BE1718 
Bandar Seri Begawan BRUNEI 
DARUSSALAM 

Tel: +673 2 422 225 

Nu Skin Scandinavia A/S 

Havneholmen 25 

1561 
Copenhagen 
DENMARK 
Tel: +45 78 73 06 02 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch 

7F-1, No. 189, Section 2 
Jiuzong Road 

Neihu District 
Taipei City, 114 
TAIWAN 

pacifiquesud@nuskin.com 48hrs_reply_brunei@nuskin.com neucustomerservice@nuskin.com Tel: +886 02 8752 - 8555 

   nstwinfo@nuskin.com 

Pharmanex (Huzhou) Health Products 
Co., Ltd 

No. 819-1, Xinzhu Road, 
Zhejiang, PRC 
48hrs_reply_china@nuskin.com 

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin 
Distribution Indonesia) 

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat 

Area Gd. City Plaza 

10th Fl., Suite 1001-1002 

Mampang Prapatan Jakarta Selatan 
DKI Jakarta 12710 

Shanghai Nu Skin Chuang Xing 
Daily- Use & Health Products Co 
Ltd 

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin 
East Road, Xuhui District, Shanghai, 
PRC 
48hrs_reply_china@nuskin.com 

Pharmanex Electronic-Optical 
Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

Room 206, Building T3-11, No. 5001 
Huadong Road, Jinqiao Export 
Processing Zone (South District), Pudong 
New Area, Shanghai, PRC 
48hrs_reply_china@nuskin.com 

 INDONESIA   

 Tel: +62 21 300 300 10   

 48hrs_reply_indonesia@nuskin.com   

 

mailto:48hrs_reply_singapore@nuskin.com
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Lampiran 2 - Cara kami menggunakan Data Pribadi Anda 
Informasi dan dokumen pribadi yang mungkin sudah atau akan kami kumpulkan dari Anda, atau yang mungkin sudah atau akan Anda berikan kepada kami, akan diproses (yang 

mencakup pengumpulan, perekaman, penyusunan, penstrukturan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui 

transmisi, penyebaran atau dengan kata lain menjadikan tersedia, penyelarasan atau penggabungan, pembatasan, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi Anda) untuk, 

antara lain, tujuan dan alasan sah berikut apabila diizinkan oleh hukum yang berlaku. 

 
 

Sebagai Kami menggunakan Data Pribadi Anda untuk Kami mengandalkan alasan sah berikut untuk menggunakan Data Pribadi 

Anda: 

Pelanggan membuat dan mengelola akun Anda; memproses pembelian Anda dan 

mengelola retur produk Anda; menyampaikan kepada Anda tentang 

pesanan produk atau jasa oleh Anda. 

memenuhi kontrak kami bersama Anda dan mematuhi kewajiban menurut 

peraturan perundang-undangan termasuk akuntansi, pajak, dan privasi 

data. 

memberi kabar dan layanan informasi termasuk pengarahan email (surel) 

dan newsletter. 

apabila kami memiliki persetujuan Anda dan/atau ketika Anda telah 

menyatakan preferensi untuk menerima komunikasi pemasaran tersebut; 

atau apabila itu merupakan kepentingan sah kami untuk memberi Anda 

pemasaran. 

menjalankan daftar pengecualian guna memastikan agar Anda tidak 

menerima komunikasi jika Anda berkeberatan atau berhenti 

berlangganan. 

mematuhi kewajiban hukum kami. 

melakukan riset dan pengembangan berdasarkan data agregat, termasuk, 

tetapi tidak terbatas pada statistik mengenai penjualan, analisis pasar, 

pengembangan produk dan jasa; untuk mempertahankan basis data 

global kami. 

menindaklanjuti kepentingan sah kami dalam meningkatkan pengalaman 

pelanggan, memperbaiki produk dan jasa kami, juga inovasi umum; dan 

menjaga serta mempromosikan kepentingan ekonomi, komersial, sosial, 

dan keuangan kami, atau atas persetujuan Anda, dalam pelaksanaan 

kontrak yang kami adakan bersama Anda, atau apabila diizinkan oleh 

hukum yang berlaku. 



 

 
 untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas melanggar hukum, seperti 

penyalahgunaan kartu kredit, dan untuk tujuan pengelolaan sengketa, 

sebagai contoh ketika Anda mengajukan aduan terkait penggunaan produk 

atau jasa kami. 

mematuhi kewajiban hukum dan peraturan, termasuk akuntansi dan 

pajak; menindaklanjuti kepentingan sah kami dalam menjaga dan 

menopang kepentingan ekonomi, komersial, sosial, dan keuangan kami 

juga berkomunikasi bersama Anda, atau dalam pelaksanaan kontrak yang 

kami adakan bersama Anda. 

mempertahankan keamanan dan mengelola akses ke sistem, Situs Web, 

dan Aplikasi kami. 

mematuhi kewajiban hukum, dan/atau untuk menindaklanjuti 

kepentingan sah kami dalam mempertahankan keamanan Situs Web, 

Aplikasi, dan jaringan, atau dalam pelaksanaan kontrak yang kami adakan 

bersama Anda. 

mengumpulkan wawasan tentang cara Anda berinteraksi dengan jasa 

kami sehingga kami bisa menyesuaikan komunikasi kami bersama Anda 

serta memperbaiki Situs Web dan Aplikasi kami. 

apabila kami memiliki persetujuan Anda, dalam pelaksanaan kontrak yang 

kami adakan bersama Anda, atau untuk menindaklanjuti kepentingan sah 

kami dalam menyajikan Situs Web dan Aplikasi kami secara efektif. 

Brand Affiliate membuat dan mengelola akun Anda dan memproses pembelian Anda, 

juga menyediakan bantuan dan dukungan pelanggan terus-menerus untuk 

Anda dan Akun Brand Affiliate Anda. 

memenuhi kontrak kami bersama Anda dan mematuhi kewajiban menurut 

peraturan perundang-undangan termasuk akuntansi, pajak, dan privasi 

data. 

memproses komisi dan pembayaran bonus Anda. memenuhi kontrak kami bersama Anda dan mematuhi kewajiban hukum 

dan peraturan termasuk akuntansi dan pajak. 

 

memberi layanan kepada Anda, sebagai contoh, (i) berbagi informasi 

dalam Materi Dukungan Bisnis Nu Skin, (ii) mengundang Anda ke acara 

serta mengirim pengingat tentang tempat, tanggal, dan waktu acara, dan 

(iii) mengatur perjalanan kesuksesan dan acara. 

memenuhi kontrak kami bersama Anda; atau untuk menindaklanjuti 

kepentingan sah kami guna melatih secara memadai dan memberi insentif 

kepada Brand Affiliate kami atau atas persetujuan Anda. 
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 memberi pengakuan kepada Anda sebagai Brand Affiliate, sebagai contoh 

dengan mengumumkan nama Anda, catatan penjualan, gambar, titel pin, 

donasi amal yang Anda berikan, dll., pada acara Nu Skin, dalam Materi 

Dukungan Bisnis, saluran media sosial, via email (surel), dll. 

apabila kami memiliki persetujuan Anda; atau karena kami memiliki 

kepentingan sah dalam mempromosikan merek kami dan pencapaian 

tenaga penjualan kami. 

mempromosikan merek kami, sebagai contoh dengan menggunakan Situs 

Web, dalam materi pemasaran atau dalam alat pemasaran lain, (i) 

testimoni yang diberikan oleh Anda selama acara Nu Skin, atau (ii) 

rekaman kehadiran dan/atau performa Anda pada acara Nu Skin. 

apabila kami memiliki persetujuan Anda; atau karena kami memiliki 

kepentingan sah dalam mempromosikan merek kami dan pencapaian 

tenaga penjualan kami. 

memberi kabar dan layanan informasi termasuk pengarahan email (surel) 

dan newsletter. 

apabila kami memiliki persetujuan Anda dan/atau ketika Anda telah 

menyatakan preferensi untuk menerima komunikasi pemasaran tersebut; 

atau untuk menindaklanjuti kepentingan sah kami untuk memberi Anda 

perihal pemasaran. 

menjalankan daftar pengecualian guna memastikan agar Anda tidak 

menerima komunikasi jika Anda berkeberatan atau berhenti 

berlangganan. 

mematuhi kewajiban hukum kami. 

melakukan riset dan pengembangan berdasarkan data agregat, termasuk, 

tetapi tidak terbatas pada statistik mengenai penjualan, analisis pasar, 

pengembangan produk dan jasa; untuk mempertahankan basis data 

global kami. 

menindaklanjuti kepentingan sah kami dalam meningkatkan pengalaman 

pelanggan, memperbaiki produk dan jasa kami, dan inovasi umum; dan 

untuk menindaklanjuti kepentingan sah kami dalam menjaga dan 

menopang kepentingan ekonomi, komersial, sosial, dan keuangan kami, 

atau apabila diizinkan oleh hukum yang berlaku. 

untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas melanggar hukum, seperti 

penyalahgunaan kartu kredit, dan untuk tujuan pengelolaan sengketa, 

sebagai contoh ketika Anda mengajukan aduan terkait penggunaan 

produk atau jasa kami. 

mematuhi kewajiban hukum dan peraturan, termasuk akuntansi dan 

pajak; menindaklanjuti kepentingan sah kami dalam menjaga dan 

menopang kepentingan ekonomi, komersial, sosial, dan keuangan kami 

juga berkomunikasi bersama Anda. 
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 mempertahankan keamanan dan mengelola akses ke sistem, Situs 

Web, dan Aplikasi kami. 

mematuhi kewajiban hukum, dan menindaklanjuti kepentingan sah 

kami dalam mempertahankan keamanan Situs Web, Aplikasi, dan 

jaringan. 

mengumpulkan wawasan tentang cara Anda berinteraksi dengan 

jasa kami sehingga kami bisa menyesuaikan komunikasi kami 

bersama Anda serta memperbaiki Situs Web dan Aplikasi kami. 

apabila kami memiliki persetujuan Anda, dalam pelaksanaan kontrak 

yang kami adakan bersama Anda, atau untuk menindaklanjuti 

kepentingan sah kami dalam menyajikan Situs Web dan Aplikasi kami 

secara efektif. 

Pelamar 
pekerjaan 

mempertimbangkan individu untuk ikatan kerja dan 

kesempatan kontraktor serta mengelola prosedur penerimaan 

kerja. 

mengambil langkah atas permintaan Anda sebelum mengadakan 

kontrak bersama Anda, mematuhi kewajiban hukum kami, dan/atau 

untuk menindaklanjuti kepentingan sah kami dalam 

mempertimbangkan kandidat yang memadai untuk ikatan kerja dan, 

apabila relevan, atas persetujuan Anda. 

Pengunjung 
kantor 

mempertahankan keamanan dan mengelola akses ke kantor kami. Apabila diizinkan oleh hukum yang berlaku, menindaklanjuti 

kepentingan sah kami dalam mempertahankan keamanan gedung, 

sistem, dan aset kantor kami atau atas persetujuan Anda apabila 

diwajibkan oleh hukum yang berlaku. 

Pengunjung Situs 
Web 

 menjaga keamanan dan mengelola akses ke sistem, Situs Web, dan Aplikasi  

 kami  

 Mematuhi kewajiban hukum, dan untuk mengejar kepentingan yang sah dari  

 kami dalam menjaga keamanan Situs Web, Aplikasi, dan jaringan.  

Pihak Ketiga  melakukan penelitian dan pengembangan berdasarkan data agregat,  

 termasuk tetapi tidak terbatas pada statistik tentang penjualan, analisis  

 pasar, pengembangan produk dan layanan; mendapatkan wawasan dari  

 berbagai audiens yang berbeda.  

 untuk mengejar minat kami untuk lebih memahami basis pelanggan kami,  

 interaksinya dengan kami dan keterlibatan dengan merek-merek kami.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 


