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印
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印
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Informasi TeknisiSistem Pembangunan Karir Konstruksi Formulir Pendaftarank

Selain hal-hal di atas, kami meninjau dan menyetujui isi Kebijakan 

Perlindungan Informasi Pribadi dalam Sistem Pembangunan Karir 

Konstruksi, dll yang tertera dalam situs web yayasan ini.

上記に記載の他、本財団ホームページに記載されている建設キャリ 

アアップシステム個人情報保護方針等の内容を確認し、これに同意 

します。

Formulir Persetujuan Penanganan Informasi Pribadi Sistem Pembangunan Karir Konstruksi

* Wajib bagi Semua Pendaftar

Thn

年
Thn

年
Bln

月

Tgl

日
Bln

月

(4) Untuk memastikan pengelolaan yang baik dan lancar dari sistem ini, dengan cara prosedur 

pendaftaran, komunikasi, verifikasi identitas, identifikasi perusahaan, dll.

(5) Untuk mensosialisasikan sistem ini, mempublikasikan terhadap pihak yang bersangkutan, dan 

melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem ini.

(6) Untuk menyelidiki dan menganalisis masalah dll dalam industri konstruksi.

2. Penggunaan Bersama Informasi Pribadi 

Yayasan ini akan membagikan informasi pribadi pengguna terdaftar sesuai berikut:

(1) Tujuan

Sama seperti Tujuan Penggunaan (1) hingga (3)

(2) Hal-hal informasi pribadi yang digunakan bersama

① “Informasi Dasar Teknis”

②  “Informasi Riwayat Kerja Teknis”

③  “Informasi Perusahaan”

④  “Informasi Kontrak dan Lapangan”

Namun, berkenan dengan tujuan penggunaan (2)-1, bagi perusahaan yang selain dari perusahaan 

penerima teknisi, isi informasi yang tidak disetujui untuk dibagi oleh teknisi sendiri atau perusahaan 

penerima dalam informasi dasar teknisi dan informasi riwayat kerja teknisi tidak termasuk.

(3) Lingkup dan tujuan penggunaan bagi pihak yang menggunakan bersama

① Untuk kelangsungan pekerjaan konstruksi, perusahaan yang menggunakan dan 

mengelola (tujuan penggunaan (1)-4 dan (3)-2) sistem manajemen masuk / keluar lapangan dan 

sistem keamanan swasta (dibatasikan pada pihak yang mendapatkan sertifikasi dari yayasan ini 

dalam memenuhi kriteria untuk menggunakan bersama sistem ini) yang memiliki atau ingin 

memiliki semua ataupun sebagian informasi dasar teknisidan informasi riwayat kerja teknisi sendiri 

yang terlibat ataupun akan terlibat dalam pekerjaan konstruksi tersebut. 

②　Pendaftar dalam sistem ini (tujuan penggunaan (2)-1 dan (3)-1). Namun, untuk 

tujuan penggunaan (3)-1, terbatas pada kontraktor utama, pemborong bawahan yang 

atas, dan perusahaan penerima teknisi yang memiliki lapangan kerja yang dimasuki 

atau dikerjakan oleh teknisi.

(4) Orang yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi pribadi

① Manajer, Sistem Pembangunan Karir Konstruksi

② Sistem oleh sektor swasta yang disertifikasi oleh yayasan ini

    * Nama sistem yang disertifikasi ditunjukkan secara terpisah

3. Pemberian Informasi Pribadi Kepada Pihak Ketiga 

Yayasan ini tidak akan memberikan informasi pribadi milik pengguna terdaftar kepada pihak ketiga 

kecuali hal-hal berikut:

① Ketika persetujuan diperoleh sebelumnya dari pengguna terdaftar

② Ketika diminta berdasarkan hukum dan peraturan lainnya.

③ Ketika diperlukan untuk perlindungan kehidupan manusia, tubuh atau properti dan sulit untuk 

mendapatkan persetujuan dari pengguna terdaftar

④ Ketika penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat atau mensosialisasikan 

perkembangan anak yang sehat dan sulit untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna terdaftar

⑤ Ketika pemerintah negara / daerah atau organisasi swasta perlu bekerja sama dalam 

melaksanakan urusan yang ditentukan oleh hukum dan peraturan, dan ketika dengan mendapatkan 

persetujuan dari pengguna terdaftar, dapat menghambat kinerja urusan diatas.

⑥ Ketika mengalihdayakan informasi peribadi selama dalam kinerja yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan penggunaan.

⑦ Ketika memberikan kepada pengguna bersama yang tercantum dalam nomor 2 di atas.

Untuk perincian, silakan menbaca "Kebijakan Perlindungan Informasi Pribadi", "Penanganan 

Informasi Pribadi dalam Sistem Pembangunan Karir Konstruksi (Tujuan Penggunaan)", "Tentang 

Penggunaan Bersama", "Pemberian Informasi Pribadi kepada Pihak Ketiga".

Selain hal-hal di atas, kami meninjau isi Kebijakan Perlindungan Informasi Pribadi dalam Sistem 

Pembangunan Karir Konstruksi, dll yang tertera dalam situs web yayasan ini dan disetujui oleh 

orang yang tercantum di kolom sebelah kiri. 

* Jika pemohon masih di bawah umur, tanda tangan atau cap perwakilan hukum diperlukan di 

bawah kolom.

Perwakilan hukum (□Orang tua wali, □Wali atau penanggung jawab, □Wali atau bantu 

pertanggung jawab, □asisten, □dll.)

上記に記載の他、本財団ホームページに記載されている建設キャリ アアップシステム個人情報

保護方針等の内容を確認し、左記の者が 申請することに同意します。

 ※申請者が未成年者の場合は、法定代理人の署名または記名押印が必須となります。 法定代

理人（ □ 親権者  □ 後見人  □ 保佐人  □ 補助人  □ その他）

Tgl

日

1 Tujuan penggunaan

■Mengenai Penanganan Informasi Pribadi ( seleksi )

(1) Agar Teknisi dapat menerima penilaian yang layak sesuai dengan keterampilan dan 

pengalaman, sehingga dapat memperbaiki perlakuan yang diterima, teknisi, perusahaan penerima, 

perusahaan kontraktor utama, dll bekerja sama untuk mendaftar, menyimpan, membaharui 

“Informasi Dasar Teknisi” (informasi pribadi yang tertera dalam tabel 1, selanjutnya juga sama) 

dan “Informasi Riwayat Kerja Teknisi” (informasi pribadi yang tertera dalam tabel 2, selanjutnya 

juga sama) dalam sistem ini.

(1)-1. Mendaftar dan membaharui informasi dasar teknisi oleh teknisi (atau perusahaan penerima, 

asosiasi bisnis, dll yang diminta oleh teknisi sendiri) pada sistem ini.

(1)-2. Mendaftar, menyimpan, membaharui informasi riwayat kerja teknisi oleh teknisi, 

perusahaan penerima, atau perusahaan kontraktor utama pada sistem ini.

(1)-3. Mendaftar dan membaharui informasi riwayat kerja teknisi yang terdiri dari "Informasi 

perusahaan" (informasi pribadi yang tertera dalam tabel 3, selanjutnya juga sama) dan "Informasi 

Kontrak dan Lapangan" (informasi pribadi yang tertera dalam tabel 4, selanjutnya juga sama) 

dalam sistem ini.

(1)-4. Yayasan ini bekerja sama (penggunaan bersama) untuk mendaftar, menyimpan, dan 

membaharui informasi riwayat kerja teknisi, informasi dasar teknisi, informasi perusahaan, dan 

informasi kontrak dan lapangan dalam sistem ini dengan sistem manajemen masuk / keluar 

lapangan dan sistem keamanan swasta.

(2) Dapat memahami dan menilai teknisi dan perusahaan penerima secara layak dengan 

memanfaatkan informasi dasar teknisi, informasi riwayat kerja teknisi, informasi perusahaan, dan 

informasi kontrak dan lapangan yang terdaftar serta tersimpan oleh nomor (1). Dan menstabilisasi 

pekerjaan dan memperbaiki perlakuan terhadap teknisi dengan cara bekerja sama dengan sistem 

evaluasi keterampilan teknisi dan evaluasi kemampuan konstruksi oleh perusahaan yang akan 

diselenggarakan di masa depan.

(2)-1. Membagi (penggunaan bersama) informasi dasar teknisi, informasi riwayat kerja teknisi, 

informasi perusahaan, dan informasi kontrak dan lapangan sesama pengguna terdaftar. Namun, 

bagi perusahaan yang selain dari perusahaan penerima teknisi, isi informasi yang tidak disetujui 

untuk dibagi oleh teknisi sendiri atau perusahaan penerima dalam informasi dasar teknisi dan 

informasi riwayat kerja teknisi tidak termasuk.

(2)-2. Dalam informasi dasar teknisi dan informasi riwayat kerja teknisi, mengenai hal-hal yang 

disetujui oleh teknisi sendiri, dapat membagi informasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan 

prosedur sistem evaluasi keterampilan teknisi serta evaluasi kemampuan konstruksi oleh 

perusahaan.

(3) Untuk mengefisiensikan pengelolaan dan prosedur kerja sehingga dapaat meningkatkan 

kualitas pekerjaan, dengan memanfaatkan informasi dasar teknisi, informasi riwayat kerja teknisi, 

informasi perusahaan, dan informasi kontrak dan lapangan yang terdaftar serta tersimpan oleh 

nomor (1), dapat melancarkan teknisi untuk masuk lapangan, menjamin keamanan pada lapangan 

kerja bagi kontraktor utama dan pemborong bawahan atas, mengkonfirmasi pendaftaran asuransi 

sosial, pemberian sertifikat bantuan tunjangan pada sistem bantuan tunjangan pensiun dibidang 

konstruksi.. 

(3)-1. Membagi (penggunaan bersama) informasi dasar teknisi, informasi riwayat kerja teknisi, 

informasi perusahaan, dan informasi kontrak dan lapangan yang diperlukan kepada kontraktor 

utama, pemborong bawahan atas dan perusahaan penerima di lapangan kerja.

(3)-2. membagi (penggunaan bersama) informasi dasar teknisi, informasi riwayat kerja teknisi, 

informasi perusahaan, dan informasi kontrak dan lapangan dengan sistem manajemen masuk / 

keluar lapangan dan sistem keamanan swasta yang disertifikasi oleh sistem ini dan yayasan ini.

Untuk menerapkan penggunakan Sistem Pembangunan Karir Konstruksi, wajib menyetujui 

"Ketentuan Penggunaan Sistem Pembangunan Karir Konstruksi". Serta, berdasarkan Undang-

undang Mengenai Perlindungan Informasi Pribadi, undang-undang dan peraturan lainnya, dan 

peraturan yayasan, yayasan ini  memberikan penanganan informasi pribadi yang terdaftar dalam 

sistem ini sebagai berikut.


