ASIAN FOOD NETWORK

KEBIJAKAN COOKIE
Terakhir Diperbarui: 29 November 2019
Kami adalah Discovery Networks Asia-Pacific Pte. Ltd yang terdaftar di Singapura dengan nomor
perusahaan 201117439N yang berkantor pusat di 21 Media Circle #08-01 Infinite Studios, S(138562),
Singapura.
Kami mengoperasikan situs web Asian Food Network (“AFN”) yang menyediakan berbagai layanan konten
gratis (“Layanan”). Kebijakan Privasi kami menjelaskan cara kami mengumpulkan dan menggunakan
informasi dari dan tentang Anda saat Anda mengunjungi Layanan, membuat akun bersama kami, atau
berinteraksi dengan kami. Kebijakan Cookie ini menjelaskan lebih lanjut tentang cara kami dan penyedia
layanan kami menggunakan cookie dan teknologi serupa serta pilihan Anda terkait cookie tersebut.
Dengan terus menggunakan Layanan, Anda menyetujui penggunaan cookie dan teknologi pelacakan
lainnya yang tidak dinonaktifkan oleh Anda.
PENJELASAN TENTANG COOKIE DAN TEKNOLOGI PELACAKAN LAINNYA YANG KAMI GUNAKAN PADA
LAYANAN
Seperti banyak perusahaan lainnya, kami menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya untuk
memastikan Anda mendapatkan yang terbaik dari Layanan. Di bawah ini adalah beberapa contoh jenis
teknologi pelacakan yang dapat digunakan, tergantung pada cara Anda mengakses dan berinteraksi
dengan Layanan.
Cookie
“Cookie” adalah file teks kecil dari situs web yang disimpan pada komputer, ponsel, atau perangkat lain
milik Anda. Cookie umumnya berisi informasi yang terkait dengan peramban web Anda, informasi seperti
preferensi situs web, informasi login, atau ID pengguna. Informasi ini memungkinkan layanan online
mengenali Anda saat Anda berinteraksi dengan Layanan atau mengunjungi kembali Layanan.
Teknologi pelacakan lainnya
Seperti layanan online dan aplikasi seluler lainnya, kami menggunakan cookie dan teknologi lain seperti
suar web/GIF, piksel, tag laman, skrip tertanam, dan teknologi pelacakan lainnya. Teknologi ini terdiri atas
file gambar transparan berukuran kecil atau kode pemrograman web lainnya yang merekam cara Anda
berinteraksi dengan Layanan. Perangkat lunak ini sering digunakan bersama cookie peramban web atau
pengidentifikasi lain yang terkait dengan perangkat Anda. Di bawah ini adalah penjelasan yang lebih
terperinci tentang beberapa jenis teknologi pelacakan lainnya yang digunakan pada Layanan:
•

Piksel adalah gambar kecil pada laman web atau email. Piksel mengumpulkan informasi
tentang peramban atau perangkat Anda dan dapat mengatur cookie.

•

Penyimpanan lokal memungkinkan data disimpan secara lokal di peramban atau perangkat
Anda serta meliputi penyimpanan lokal HTML5 dan cache peramban.

CARA KAMI MENGGUNAKAN COOKIE DAN TEKNOLOGI PELACAKAN LAINNYA
Kami dan penyedia layanan kami dapat menggunakan cookie dan teknologi pelacakan saat Anda
berinteraksi dengan Layanan untuk berbagai alasan, sebagaimana dijelaskan secara terperinci di bawah
ini:
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Sangat Diperlukan

Kami menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya untuk
administrasi sistem, untuk memantau lalu lintas dan mencegah aktivitas
penipuan, untuk meningkatkan keamanan Layanan dan menyediakan
fungsi dasar Layanan seperti membuat akun dan login ke akun Anda, serta
memanfaatkan fitur penting Layanan.

Terkait Fungsi

Kami menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya untuk memberi
tahu kami jika Anda telah mengunjungi Layanan sebelumnya dan
memudahkan penggunaan Layanan, termasuk mengingat preferensi dan
pengaturan Anda.

Analisis dan Kinerja

Kami menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya untuk menilai
kinerja Layanan, menghitung pengunjung Layanan, serta memantau cara
pengguna menjelajahi dan menggunakan Layanan, untuk meningkatkan
kinerja Layanan, serta konten yang ditawarkan melalui Layanan.

Penyesuaian

Kami dapat menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya untuk
mengirimkan konten yang disesuaikan dan pemasaran “pihak pertama”
(yaitu pemasaran dari AFN) berdasarkan cara Anda berinteraksi dengan
Layanan.

Penargetan

Kami mungkin menggunakan cookie untuk merekam penggunaan Layanan
oleh Anda, laman yang telah Anda kunjungi, dan tautan yang telah Anda
ikuti. Kami akan menggunakan informasi ini untuk menjadikan Layanan dan
iklan yang ditampilkan di dalamnya lebih relevan dengan minat Anda. Kami
juga dapat membagikan informasi ini dengan pihak ketiga untuk tujuan ini.

CONTOH COOKIE DAN TEKNOLOGI PELACAKAN LAINNYA YANG DIGUNAKAN PADA LAYANAN
Tabel di bawah ini memberikan perincian tentang jenis cookie yang digunakan pada Layanan AFN:
Nama cookie
Contohnya meliputi:
- NID
- SID
- HSID
- Ibcs
- IDE
- DSID
- FLC
- AID
- TAID
- ‘__gads’
- ‘__gac’
- ‘__glc’
- ‘recently_watched_video_id_lis

Penyedia
Google
https://policies.google.com/techn
ologies/types?hl=en-US

Tujuan cookie
Cookie dari penyedia ini digunakan
untuk:
- mengingat preferensi Anda;
- keamanan
untuk
mengautentikasi
pengguna,
mencegah
penggunaan
kredensial login yang tidak sah,
dan melindungi data pengguna
dari
pihak
yang
tidak
berwenang;
- proses agar membuat situs web
berfungsi dan menyediakan
layanan
yang
diharapkan
pengunjung situs web;
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-

t’
‘__ga’
‘___gat_UA-147069375-2’
‘__gid’

-

Contohnya meliputi:
- apiDomain_<apiKey>
- gig_hasGmid
- gmid
- ucid

Gigya
https://developers.gigya.com/disp
lay/GD/Advanced+Cookie+Referen
ce

Contohnya meliputi:
- JSEESIONID
- NREUM
- NRAGENT
- login_idle_session_timeout

New Relic
https://docs.newrelic.com/docs/br
owser/new-relic-browser/pageload-timing-resources/new-reliccookies-used-browser

membuat iklan menjadi lebih
menarik bagi pengguna;
- ‘status
sesi’
untuk
mengumpulkan
informasi
tentang
cara
pengguna
berinteraksi dengan Layanan;
- analisis yang membantu kami
memahami cara pengunjung
menggunakan Layanan.
Cookie dari penyedia ini digunakan
untuk:
- pendaftaran pengguna;
- login pengguna;
- autentikasi pengguna;
- komentar pengguna;
- berbagi di media sosial;
- memberikan nilai;
- meninjau postingan.
Cookie dari penyedia ini digunakan
untuk:
- memantau penghitungan sesi;
- menetapkan agregat metrik
pengguna akhir;
- memantau waktu muat halaman
dan kinerja Layanan dari
perspektif front-end.

BERAPA LAMA COOKIE DIGUNAKAN?
Layanan menggunakan beberapa jenis cookie, termasuk:
•
•

•

•

•

Cookie sesi: Cookie sesi dibuat sementara dalam subfolder peramban saat Anda mengunjungi
situs web dan secara otomatis dihapus saat Anda meninggalkan situs web.
Cookie tetap: Berbeda dengan cookie sesi, cookie tetap diaktifkan kembali saat Anda kembali ke
situs web yang sama, dan tetap berada dalam subfolder peramban Anda hingga kedaluwarsa
(biasanya setelah 12 bulan).
Cookie aman: Cookie aman adalah jenis cookie yang ditransmisikan melalui koneksi HTTP
terenkripsi. Saat mengatur cookie, atribut Secure memberikan instruksi kepada peramban bahwa
cookie hanya boleh dikembalikan ke aplikasi melalui koneksi terenkripsi.
Cookie pihak ketiga: Cookie pihak ketiga adalah cookie yang ditempatkan di hard drive Anda oleh
situs web dari domain selain yang Anda kunjungi (misalnya, saat situs web menampilkan konten,
seperti iklan, dari domain pihak ketiga). Cookie pihak ketiga ditetapkan agar situs dapat mengingat
hal tentang Anda di lain waktu. Cookie ini diatur oleh pihak ketiga dan kami tidak mengendalikan
cara penggunaannya.
Cookie SameSite: Cookie SameSite memungkinkan server untuk menegaskan bahwa cookie tidak
akan dikirim bersamaan dengan permintaan lintas situs, yang memberikan perlindungan terhadap
serangan pemalsuan permintaan lintas situs. Cookie SameSite mungkin tidak didukung oleh semua
peramban.
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PILIHAN ANDA MENGENAI COOKIE DAN TEKNOLOGI PELACAKAN LAINNYA
Anda dapat mengendalikan pengaturan cookie pada perangkat Anda menggunakan pengaturan peramban
dan, dalam beberapa kasus, pengaturan pada perangkat seluler Anda.
Apabila Anda tidak menolak atau tidak menonaktifkan cookie sebagaimana dijelaskan di bagian ini dan
melanjutkan penggunaan Layanan dan/atau secara sukarela memberikan informasi seperti perincian akun
media sosial, Anda secara tegas menyetujui pengaturan dan akses cookie oleh kami dan pihak ketiga yang
disebutkan di atas, sesuai dengan kebijakan privasi mereka.
Pengaturan peramban
Anda dapat mengizinkan, menolak, atau menonaktifkan cookie situs web dengan mengubah pengaturan
peramban Anda. Apabila Anda menonaktifkan cookie yang telah terpasang pada perangkat atau peramban
Anda, cookie tersebut tidak akan aktif lagi, namun tidak akan hilang dari perangkat atau peramban Anda
hingga akhir masa pakainya. Harap diperhatikan bahwa memblokir semua cookie dapat membuat
beberapa Layanan tidak tersedia bagi Anda atau memberikan efek negatif pada kinerja, efisiensi, atau
penyesuaian Layanan.
Setiap peramban dikonfigurasikan secara berbeda. Anda harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh
penyedia peramban Anda. Apabila Anda menggunakan perangkat yang berbeda, pastikan Anda
mengonfigurasi pengaturan peramban terkait sesuai dengan preferensi Anda.
Login media sosial
Kebijakan privasi jejaring sosial memungkinkan Anda untuk menggunakan pilihan Anda terkait cookie,
biasanya dengan mengonfigurasikan pengaturan akun pengguna Anda pada setiap jejaring tersebut.
Pengaturan perangkat seluler
Perangkat seluler Anda dapat menyediakan pengaturan yang memungkinkan Anda menentukan pilihan
untuk tidak memiliki informasi tentang penggunaan Anda atas iklan seluler yang digunakan untuk tujuan
iklan berbasis minat. Pada perangkat iOS, ini disebut “Membatasi Pelacakan Iklan,” dan pada perangkat
Android Anda, perangkat ini disebut “Menghentikan Personalisasi Iklan” atau “Menghentikan iklan
berbasis minat.”
Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cookie
Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang cara melihat cookie yang telah ditetapkan dan cara
mengelolanya dengan mengunjungi https://www.allaboutcookies.org dan https://www.ghostery.com/.
HUBUNGI KAMI
Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait Kebijakan Cookie ini, hubungi Kantor Privasi dan Pejabat
Pengaduan kami di DPO@discovery.com.
Kami dapat mengubah dan memperbarui daftar cookie kami (atau teknologi serupa) dari waktu ke waktu.
Versi paling terbaru diterbitkan pada Layanan. Kami menyarankan agar Anda membaca Kebijakan Cookie
ini secara berkala. Apabila kami membuat perubahan besar atas Kebijakan Cookie ini, kami akan
mengambil langkah tambahan guna memastikan Anda mengetahui perubahan tersebut.

