
 

 

PT. Architas Asset Management Indonesia 

Registered office: AXA Tower Lt.17 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia 
Tel : +62 21 5085 3535 | Fax : + 62 21 3005 8810  
Website: id.architas.com  

 
Public 

Kebijakan Data Privasi 
 
 
Deklarasi Data Privasi Architas Indonesia  
 
Menjaga Data privasi adalah tanggung jawab yang besar. Architas Indonesia yang merupakan bagian 
dari AXA Group dan memiliki beragam jalur distribusi di bawah PT AXA Mandiri Financial Services, PT 
AXA Financial Indonesia dan PT Mandiri AXA General Insurance serius dalam mengambil tanggung 
jawab tersebut. Kami merujuk aturan data privasi secara internasional dan nasional1 untuk 
melindungi anda. 
 
Misi Architas Indonesia adalah untuk membantu anda menjalani kehidupan anda dengan 
ketenangan pikiran dalam melindungi keluarga, properti dan aset Anda terhadap risiko. Dengan 
melibatkan pengumpulan data, kami dapat menyediakan anda dengan informasi produk dan 
layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan Anda. 
 
Kami percaya bahwa melindungi informasi pribadi Anda adalah penting. Inilah mengapa kami 
menganggap berbagi prinsip-prinsip data privacy dengan Anda akan membimbing kami terkait 
dengan perlakuan informasi pribadi. 
 
Komitmen kami untuk Melindungi informasi Pribadi 
 
Kami tahu bahwa menghormati kerahasiaan informasi pribadi Anda adalah penting untuk menjaga 
kepercayaan Anda dan oleh karena itu telah dikembangkan prosedur keamanan dan kami 
menggunakan berbagai organisasi dan teknis langkah-langkah keamanan yang dirancang untuk 
melindungi informasi pribadi anda dari penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan. 
 
Kami memiliki Tim Data Privacy di tingkat lokal dan tingkat global serta jaringan fungsi yang terkait 
di seluruh bisnis kami untuk mengawasi keamanan data. 
 
Aturan ini kami adaptasi dari AXA Group Binding Corporate Rules, dimana ini merupakan aturan 
standar internasional yang diakui untuk perlindungan informasi pribadi. Mereka disetujui oleh 
Otoritas Perlindungan Data (CNIL) dan 15 Otoritas Perlindungan Data UNI eropa lainnya. 
 
                                                             
1 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Permenkominfo) No. 20 tahun 2016  tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik 
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Komitmen kami dalam Penggunaan informasi Pribadi 
 
Kami menyediakan anda pencegahan dan solusi perlindungan melalui pemahaman mendalam 
tentang risiko yang anda hadapi. Untuk melakukan ini, kami mengumpulkan informasi pribadi anda 
dan menggunakannya sesuai dengan undang-undang perlindungan data. 
 
Pelanggan kami telah mempercayakan kami dengan informasi pribadi yang memiliki kaitan dalam 
melakukan investasinya di Architas Indonesia. Kami melihat diri kita sendiri sebagai penjaga dari data 
ini dan tidak menjualnya kepada pihak ketiga di luar Architas Indonesia. 
 
Komitmen kami untuk transparansi 
 
Kami memainkan peran aktif dalam kebijakan publik dan peraturan perlindungan informasi pribadi. 
Ini adalah komitmen kami untuk Anda. Kami akan mengikuti perkembangan privasi data untuk 
menyesuaikannya dengan kebutuhan yang berkembang. 
 
  
 


