
Shenzhen Harvest Kang Technology Co., Ltd Kebijakan Privasi Seluler Tanggal Efektif:
2021/07/26 Diperbarui: 2021/07/26 Shenzhen Harvest Kang Technology Co., Ltd dan
anak perusahaan (“kami”, “kami”, “milik kami”, “Shenzhen Harvest Kang
Technology Co., Ltd”) berkomitmen untuk melindungi privasi Anda. Kebijakan Privasi
ini (“Kebijakan”) menjelaskan praktik kami sehubungan dengan privasi informasi
pada Data Pribadi yang kami proses melalui penggunaan pribadi Anda atas layanan,
produk, dan aplikasi seluler terkait berikut (secara bersama-sama disebut “Produk”):

• Aplikasi Seluler FNKvision Dalam Kebijakan Privasi ini, “Data Pribadi” berarti

informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, baik dari informasi itu
sendiri, atau dari informasi tersebut dan informasi lain yang kami akses tentang individu
tersebut. “Perangkat Cerdas” mengacu pada perangkat komputasi tidak standar yang
diproduksi atau diproduksi oleh produsen perangkat keras, dengan antarmuka
manusia-mesin dan kemampuan untuk mengirimkan data yang terhubung secara
nirkabel ke jaringan, termasuk: peralatan rumah pintar, perangkat yang dapat
dikenakan, perangkat pembersih udara pintar, dll. "Aplikasi" mengacu pada aplikasi
seluler yang dikembangkan oleh Shenzhen Harvest Kang Technology Co., Ltd yang
memberikan kendali jarak jauh kepada pengguna akhir ke Perangkat Cerdas dan
dengan kemampuan untuk terhubung ke Platform IoT pemasok. Untuk aplikasi seluler
bermerek lainnya yang didukung oleh Shenzhen Harvest Kang Technology Co., Ltd,
Klien kami mengontrol semua Data Pribadi yang dikumpulkan melalui Produk kami.
Kami mengumpulkan informasi di bawah arahan Klien kami dan pemrosesan informasi
tersebut akan dibatasi untuk tujuan menyediakan layanan yang mana Klien kami telah
melibatkan kami. Jika Anda adalah pelanggan salah satu Klien kami dan tidak ingin
lagi dihubungi oleh salah satu Klien kami yang menggunakan layanan kami, silakan
hubungi Klien yang berinteraksi dengan Anda secara langsung. Data Pribadi apa yang
kami kumpulkan Untuk memberikan layanan kami kepada Anda, kami akan meminta
Anda untuk memberikan Data Pribadi yang diperlukan yang diperlukan untuk
menyediakan layanan tersebut. Jika Anda tidak memberikan Data Pribadi Anda, kami
mungkin tidak dapat menyediakan produk atau layanan kami kepada Anda. 1. Informasi

yang Anda Berikan Secara Sukarela kepada Kami • Akun atau Data Profil: Saat Anda

mendaftarkan akun pada kami, kami dapat mengumpulkan nama dan detail kontak
Anda, seperti alamat email, nomor telepon, nama pengguna, dan kredensial login Anda.
Selama interaksi Anda dengan Produk kami, kami selanjutnya dapat mengumpulkan
informasi nama panggilan, gambar profil, kode negara, preferensi bahasa, atau zona

waktu Anda ke dalam akun Anda. • Umpan Balik: Saat menggunakan fitur umpan balik

dan saran di Produk kami, kami akan mengumpulkan alamat email, nomor ponsel, dan
konten umpan balik Anda untuk mengatasi masalah Anda dan menyelesaikan kegagalan

perangkat secara tepat waktu. 2. Informasi yang Kami Kumpulkan Secara Otomatis •

Informasi Perangkat: Saat Anda berinteraksi dengan Produk kami, kami secara otomatis
mengumpulkan informasi perangkat, seperti alamat MAC perangkat Anda, alamat IP,



informasi koneksi nirkabel, jenis dan versi sistem operasi, nomor versi aplikasi,

pengenal pemberitahuan push, file log, dan informasi jaringan seluler. • Data

Penggunaan: Selama interaksi Anda dengan Situs dan Layanan kami, kami secara
otomatis mengumpulkan data penggunaan yang berkaitan dengan kunjungan, klik,
unduhan, pesan yang dikirim/diterima, dan penggunaan lain dari Situs dan Layanan

kami. • Informasi Log: Saat Anda menggunakan aplikasi kami, sistem dan log

pengecualian dapat diunggah. • Informasi Lokasi: Kami dapat mengumpulkan informasi

tentang lokasi geografis yang tepat atau tidak tepat secara real-time saat Anda
menggunakan Produk atau Layanan khusus kami. 3. Informasi Terkait Perangkat Cerdas:

• Informasi Dasar Perangkat Cerdas: Saat Anda menghubungkan Perangkat Cerdas

Anda dengan Produk atau Layanan kami, kami dapat mengumpulkan informasi dasar
tentang Perangkat Cerdas Anda seperti nama perangkat, ID perangkat, status online,

waktu aktivasi, versi firmware, dan informasi peningkatan. • Informasi yang Dilaporkan

oleh Perangkat Cerdas: Tergantung pada Perangkat Cerdas yang berbeda yang Anda
pilih untuk dihubungkan dengan Produk atau Layanan kami, kami dapat
mengumpulkan informasi berbeda yang dilaporkan oleh Perangkat Cerdas Anda. Tujuan
dan dasar hukum pemrosesan Data Pribadi Tujuan kami memproses informasi tentang

Anda adalah sebagai berikut: • Memberikan Anda Layanan: Kami memproses akun dan

data profil Anda, informasi perangkat, data penggunaan, informasi lokasi, dan informasi
terkait Perangkat Cerdas untuk menyediakan Produk dan Layanan kami yang telah
Anda minta atau beli. Dasar hukum untuk pemrosesan ini adalah untuk melakukan

kontrak kami dengan Anda sesuai dengan Ketentuan Penggunaan kami., • Tingkatkan

Layanan Kami: Kami memproses informasi perangkat Anda, data penggunaan, informasi
lokasi, dan informasi terkait Perangkat Cerdas untuk memastikan fungsi dan keamanan
Produk kami, untuk mengembangkan dan meningkatkan Produk dan Layanan kami,
untuk menganalisis efisiensi operasi kami, dan untuk mencegah dan melacak
penggunaan yang curang atau tidak pantas. Dasar hukum untuk pemrosesan ini adalah
untuk melakukan kontrak kami dengan Anda sesuai dengan Ter . kami


