Kebijakan Privasi Rumponpin
Rumponpin memperlakukan hak pribadi anda secara serius. Harap membaca apa yang tertera
di bawah ini untuk mengetahui lebih banyak mengenai kebijakan hak pribadi kami.
Bagaimana Rumponpin Mendayagunakan Informasi Pribadi yang anda berikan
Kebijakan ini mencakup bagaimana Rumponpin memperlakukan informasi pribadi yang
dikumpulkan dan diterima oleh Rumponpin , termasuk informasi yang terkait dengan
penggunaan produk dan layanan Rumponpin sebelumnya. Informasi pribadi adalah
informasi mengenai anda yang secara pribadi dapat diidentifikasi seperti nama, alamat,
alamat e-mail, atau nomor telepon anda dan yang tidak tersedia dengan cara lain bagi
masyarakat umum dan sangat kami jaga kerahasiaanya.
Kebijakan mengenai hak pribadi ini hanya berlaku untuk Rumponpin
Kebijakan ini hanya berlaku untuk Situs yang dimiliki atau dikendalikan oleh PT
RUMPONPIN INDONESIA atau untuk situs situs yang berafiliasi dan dikelola oleh PT
RUMPONPIN INDONESIA

PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI
Umum
Rumponpin mengumpulkan informasi pribadi ketika anda mendaftar ke
www.Rumponpin.com dan situs lain yang terafiliasi dengan rumponpin, sewaktu anda
menggunakan produk atau layanan Rumponpin, sewaktu anda mengunjungi halaman
Rumponpin atau halaman-halaman para mitra tertentu dari Rumponpin, .Rumponpin dapat
menggabung informasi mengenai anda yang kami miliki dengan informasi yang kami
dapatkan dari para mitra usaha atau perusahaan-perusahaan lain.
Sewaktu anda mendaftar, kami meminta informasi seperti nama, alamat e-mail, tanggal lahir,
jenis kelamin, kode POS, jabatan, dan apa yang anda sukai secara pribadi. , kami mungkin
juga menanyakan informasi tambahan lain dari diri anda, Sewaktu anda mendaftar ke
Rumponpin, dan sign in ke layanan kami.
Rumponpin mengumpulkan informasi mengenai transaksi anda dengan kami dan dengan
sebagian dari para mitra usaha kami, termasuk informasi mengenai penggunaan anda atas
produk dan layanan yang kami tawarkan.
Rumponpin dengan sendirinya menerima dan mencatat informasi dari komputer dan browser
anda, termasuk alamat IP, informasi cookie, atribut piranti lunak dan piranti keras, serta
halaman yang anda minta.
Rumponpin menggunakan informasi untuk tujuan umum berikut: untuk menyesuaikan iklan
dan konten yang anda saksikan, memenuhi permintaan anda akan produk dan layanan,

meningkatkan layanan kami, menghubungi anda, melakukan penelitian, dan menyediakan
pelaporan tanpa mencantumkan nama untuk klien interen dan luar.
Mereka Yang Di Bawah Umur
Rumponpin tidak akan menghubungi seseorang yang di bawah usia 18 tahun mengenai
penawaran khusus atau untuk tujuan pemasaran tanpa ijin orang dewasa.
Rumponpin tidak meminta informasi pribadi lain kepada seseorang yang di bawah usia 18
tahun sebagai ketentuan keikutsertaan lebih dari yang secara wajar diperlukan untuk turut
serta dalam suatu kegiatan atau promosi.

BERBAGI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
Rumponpin menyatakan tidak menyewakan, menjual, atau berbagi informasi pribadi anda
kepada orang lain atau perusahaan yang tidak terafiliasi kecuali untuk menyediakan produk
atau layanan yang anda minta apabila kami mendapat ijin dari anda, atau dalam situasi
berikut:











Kami memberikan informasi kepada para mitra yang dapat dipercaya yang bekerja
atas nama atau bersama Rumponpin berdasarkan perjanjian kerahasiaan
Kami memiliki ijin dari orang tua untuk berbagi informasi apabila pengguna adalah
anak di bawah usia 18 tahun. Orang tua memiliki pilihan untuk mengijinkan
Rumponpin mengumpulkan dan menggunakan informasi mengenai anak mereka
tanpa memberikan persetujuan kepada Rumponpin untuk berbagi informasi ini
dengan orang-orang dan perusahaan yang dapat menggunakan informasi ini untuk
tujuan mereka sendiri.
Kami yakin perlu untuk berbagi informasi agar dapat menyelidiki, mencegah atau
menempuh tindakan berkenaan dengan kegiatan ilegal, dugaan penipuan, situasi yang
melibatkan kemungkinan ancaman terhadap keselamatan fisik siapapun, pelanggaran
terhadap syarat-syarat penggunaan Rumponpin atau sebagaimana yang disyaratkan
lain oleh hukum.
Kami memindah-tangankan informasi mengenai anda apabila Rumponpin diakuisisi
oleh atau melakukan merger dengan perusahaan lain. Dalam hal ini, Rumponpin akan
memberitahu anda sebelum informasi mengenai anda dipindah-tangankan dan
menjadi tunduk pada kebijakan mengenai hak pribadi yang berbeda.
Rumponpin tidak memberikan informasi pribadi apapun kepada pemasang iklan
sewaktu anda berinteraksi dengan atau melihat iklan sasaran. Namun, dengan
berinteraksi dengan atau melihat iklan, berarti anda memberikan persetujuan atas
kemungkinan dimana pemasang iklan mengambil asumsi bahwa anda memenuhi
kriteria sasaran yang digunakan untuk menampilkan iklan.
Rumponpin bekerjasama dengan para vendor, mitra, pemasang iklan, dan para
penyedia layanan lain dalam industri dan kategori usaha yang berbeda

KEMAMPUAN ANDA MENYUNTING DAN MENGHAPUS INFORMASI REKENING
ANDA DAN PREFERENSI
Umum
Anda dapat menyunting Informasi Rekening Rumponpin, anda, termasuk preferensi data
yang ingin anda tampilkan pada saat kapanpun.
Kami berhak mengirim komunikasi tertentu terkait dengan layanan Rumponpin kepada anda,
seperti pengumuman layanan, pesan administrasi dan Rumponpin Newsletter, pesan pendek
(SMS) yang dianggap sebagai bagian dari rekening Rumponpin anda, tanpa menawarkan
kepada anda kesempatan memilih untuk tidak menerimanya.
Anda dapat menghapus rekening Rumponpin anda dengan mengunjungi halaman
Penghapusan Rekening kami.
BERBAGI PENDAPAT MENGENAI KONTEN
Rumponpin menyediakan kolom khusus member rumponpin untuk saling berbagi
pengalaman, pendapat, cerita, hal hal lainnya mengenai sebuah konten dengan
memperhatikan etika dan tata cara yang berlaku dan peraturan yang berlaku umum
Rumponpin berhak melakukan pembekuan akun, penurunan posting pendapat dan hal lainnya
yang di anggap perlu jika komentar, pendapat , pengalaman dari user melanggar kebijakan
Rumponpin

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN
Kami membatasi akses ke informasi pribadi mengenai anda hanya untuk karyawan yang kami
yakini secara wajar perlu berhubungan dengan informasi tersebut dalam upaya menyediakan
produk atau layanan kepada anda atau agar dapat melaksanakan pekerjaan mereka.
Kami memiliki pengamanan fisik, elektronik dan prosedural yang memenuhi peraturan
tertentu untuk melindungi informasi pribadi mengenai anda.
PERTANYAAN DAN USULAN
Apabila anda memiliki pertanyaan atau usulan, harap melengkapi formulir umpan balik atau
PT Rumponpin Indonesia , Jalan raya Lenteng Agung no 101, Lantai 3, Jagakarsa, Jakarta
Selatan, Jakarta 12610, Indonesia.
Email : cs@rumponpin.com
Tanggal Berlaku: 1 November 2012

