Kebijakan Privasi
Kebijakan Privasi ini mengungkapkan kebijakan dalam penanganan data pribadi dari
pengguna laman situs HalloIndo.com. Dalam Kebijakan Privasi ini, kecuali dinyatakan lain,
apa yang dimaksud dengan "HalloIndo.com" adalah termasuk laman situs HalloIndo.com.

SITUS YANG TERCAKUP DALAM KEBIJAKAN PRIVASI
Kebijakan Privasi ini berlaku untuk situs HalloIndo.com:
Harap dicatat, di situs kami terdapat banyak tautan ke berbagai situs yang disediakan untuk
kenyamanan Anda. Namun kami tidak bertanggung jawab atas kebijakan dalam penanganan
data pribadi pada situs-situs tersebut. Kami sangat menyarankan Anda untuk selalu melihat
dan mempelajari kebijakan dalam menangani data pribadi pada situs-situs tersebut sebelum
Anda memberikan informasi pribadi.

INFORMASI YANG KAMI AMBIL DARI PENGGUNA
Informasi yang kami ambil dari pengguna kami dibagi menjadi dua kategori:
a) data pribadi yang Anda berikan secara sukarela saat berlangganan, memesan
barang atau layanan tertentu, mengisi dan melengkapi survei, mendaftar untuk
diskusi online, berpartisipasi dalam kontes atau kuis atau memberi alamat email dan
b) menelusuri informasi yang dikumpulkan saat Anda bernavigasi dalam situs kami.

Mendaftar pada Situs Web kami
Setiap orang dapat mengakses dan melihat situs kami, namun sebuah proses registrasi
gratis dibutuhkan untuk mengakses secara penuh layanan dan informasi yang ditawarkan
berbagai situs kami.
Untuk mendaftar pada HalloIndo.com Anda harus memberikan alamat e-mail dan informasi
demografis Anda (umur, jenis kelamin, nama kota dan kode pos). Dengan menggunakan
HalloIndo.com, Anda setuju pada Syarat dan Ketentuan Keanggotaan kami.

Kuis, Undian dan Penawaran Khusus
Dari waktu ke waktu, HalloIndo.com mengumpulkan informasi pribadi dari pembaca tentang
hal-hal yang berkaitan dengan undian, kuis atau penawaran khusus dari sponsor. Jika
informasi ini dibagikan dengan pihak ketiga selain HalloIndo.com, kami akan memberi tahu
Anda pada saat pengumpulan tersebut. Jika Anda tidak ingin data pribadi atau informasi
Anda berada di pihak selain HalloIndo.com, Anda dapat menolak untuk berpartisipasi pada
undian, kuis atau penawaran lainnya.
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Pembaca Pasar dan Survei Pasar
HalloIndo.com dapat mengumpulkan informasi dari pembaca bersama dengan berbagai
survei yang dilakukan. Data dapat dikumpulkan oleh situs web, telepon atau melalui email.
Informasi yang Anda berikan pada jawaban pertanyaan survei dapat dibagikan, namun
hanya secara keseluruhan, dengan pengiklan dan mitra kecuali sebelumnya diberitahukan
selama pengumpulan data.

Promosi dan acara khusus
Kami sering menerima informasi tentang promosi dan acara khusus yang diselenggarakan
oleh mitra dan sponsor kami. Karena itu kami juga menawarkan kepada pembaca kami yang
ingin diundang ke acara-acara tersebut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan
akan ditunjukkan pada saat pengumpulan.

Layanan Pesan Seluler
HalloIndo.com dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan dari hasil interaksi Anda
dengan HalloIndo.com menggunakan Layanan Pesan Singkat (SMS) ("Layanan SMS ")
hanya untuk tujuan meningkatkan layanan SMS. Informasi yang dikumpulkan tidak akan
tersedia, dijual, dilisensikan, disewakan atau diserahkan pada Pihak ketiga, kecuali jika
diperintahkan oleh hukum, dan kami tidak akan menggunakan nomor telepon Anda untuk
menghubungi atau mengirim SMS pada Anda tanpa pengetahuan dan persetujuan Anda.
Penyedia layanan telekomunikasi Anda dan penyedia layanan lainnya juga mengumpulkan
data dari penggunaan Layanan SMS Anda, kegiatan ini diatur oleh kebijakan penanganan
data pribadi mereka sendiri.
HalloIndo.com mengumpulkan data dari nomor telepon yang Anda gunakan ketika
mengirimkan pesan SMS dan konten pesan yang dikirim antara Anda dan HalloIndo.com.
Ketika Anda mengirimkan pesan teks pada HalloIndo.com atau melalui HalloIndo.com, kami
menyimpan nomor telepon pengirim, data penyedia telekomunikasi yang berkaitan dengan
nomor tersebut, dan tanggal dan waktu transaksi. Informasi yang kami kumpulkan secara
otomatis hanya berkaitan dengan penggunaan Layanan Seluler kami. HalloIndo.com
menggunakan data untuk menganalisa lalu lintas pesan untuk mengoperasikan,
mengembangkan dan meningkatkan Layanan SMS kami.

Cookies dan teknologi lainnya
Cookie adalah bagian data yang disimpan di komputer pengguna berkaitan dengan informasi
mengenai pengguna tersebut. Kami menggunakan session ID cookies, yang berarti bahwa
ketika pengguna menutup browser, cookie tersebut dihapus. Cookie juga digunakan untuk
sesi manajemen dari situs web kami. Pengguna harus mengaktifkan cookie untuk
menggunakan situs web kami.
Pengguna juga dapat menggunakan cookie untuk mengingat kata sandi mereka sehingga
mereka dapat secara otomatis masuk ke dalam situs kami. Kami tidak dan tidak akan
menggunakan cookie untuk mengumpulkan data pribadi dari pengguna manapun yang tidak
dimaksudkan atau dikomunikasikan pada kami.
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Alamat IP
HalloIndo.com menyimpan alamat IP (Internet Protocol), atau lokasi dari komputer Anda di
Internet, untuk tujuan administrasi sistem dan pemecahan masalah. Kami menggunakan
keseluruhan alamat IP (agregat) untuk mengetahui lokasi yang mengakses situs kami.

File Log
Data log hanya digunakan dalam bentuk agregat (keseluruhan) untuk menganalisa
penggunaan situs web kami.

PENGGUNAAN INFORMASI
Analisis Statistik
HalloIndo.com dapat melakukan analisis statistik, demografik dan pemasaran dari pengguna
dan pelanggannya serta kebiasaan dan pola penggunaan yang terjadi yang muncul untuk
pengembangan produk dan menarik pengiklan pada kebiasaan pengguna. Kami juga
menggunakan informasi ini untuk memperbolehkan iklan lebih ditargetkan kepada pengguna.
HalloIndo.com juga dapat membagikan informasi pengguna dengan perusahaan dalam
HalloInvest Pty LTD. group untuk tujuan analisis, termasuk analisis untuk meningkatkan
hubungan pelanggan.

Produk dan Layanan HalloIndo.com
Secara berkala, kami akan menyediakan berbagai informasi dan penawaran produk dan
layanan lainnya dari HalloIndo.com untuk pembaca kami. Informasi ini hanya akan dibagikan
secara internal. Anda dapat memilih untuk tidak menerima penawaran ini.

Spanduk Iklan
Kami dapat menggunakan informasi demografi dan preferensi kami untuk memungkinkan
iklan pada situs web kami lebih terarah. Ini artinya bahwa pengguna dapat melihat iklan yang
hanya menarik bagi mereka, dan pengiklan dapat mengirim pesan hanya pada target yang
tepat untuk produk mereka. Ini meningkatkan pengalaman pengguna dan efektifitas dari
iklan. Kami hanya memberikan informasi kepada pihak ketiga dalam format agregat
(keseluruhan).

Konten Buatan Pengguna (Papan Pesan, Forum, Pembaca dan Ulasan Obrolan)
Kami menawarkan banyak fasilitas papan pesan untuk pembaca di beberapa area di situs
kami. Setiap informasi yang Anda kirimkan dan publikasikan pada papan pesan bersamaan
dengan nama pengguna (nama layar atau ID), berada di area publik dan dapat digunakan
oleh HalloIndo.com untuk tujuan promosi di seluruh media online dan offline. Untuk informasi
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lebih lanjut, harap lihat Kesepakatan Pengguna pada fasilitas dan layanan kami masingmasing.

PENANGANAN KEBIJAKAN ALAMAT EMAIL
Kami tidak akan membagikan, menjual, menyewakan, menukar atau mengotorisasi pihak
ketiga tanpa persetujuan Anda. Jika Anda merasa kami telah menerima sebuah e-mail dari
kami untuk suatu kesalahan harap hubungi info@halloinvest.com.
E-mail berkaitan dengan Layanan dan Akun: HalloIndo.com berhak untuk mengirim e-mail
kepada Anda terkait status akun Anda. Ini termasuk konfirmasi pemesanan, pembaruan /
pemberitahuan kadaluarsa, pembayaran atau metode pembayaran, email transaksi lain dan
pemberitahuan perubahan menyeluruh pada situs web kami dan / atau Kebijakan Privasi.
Jika Anda terdaftar dalam sebuah fasilitas diskusi online atau layanan lainnya, Anda akan
menerima sebuah email khusus tentang partisipasi Anda dalam acara tersebut.

BERBAGI INFORMASI DENGNA PIHAK KETIGA
HalloIndo.com
Jika Anda telah terdaftar dengan salah satu layanan situs kami, HalloIndo.com tidak akan
menjual, menyewakan, menukar atau mengotorisasi pihak ketiga untuk menggunakan
alamat e-mail Anda atau informasi lain yang secara pribadi mengidentifikasi Anda tanpa
izin. Namun kami membagikan informasi tentang pengguna kami dalam bentuk keseluruhan
(agregat).

Penyedia Layanan
Kami terikat oleh kontrak dengan banyak perusahaan lain untuk memberikan layanan yang
memperkaya pengalaman Anda dalam menggunakan situs web HalloIndo.com, termasuk
kartu kredit dan pemrosesan dan penagihan transaksi, pengiriman dan dokumen pengiriman,
biro iklan dan pemasaran atau manajemen promosi.
Kami menyediakan perusahaan dengan informasi tentang apa yang mereka butuhkan untuk
melakukan layanan mereka. Perusahaan-perusahaan ini dilarang menyalahgunakan data
yang kami sediakan selain layanan yang terkait dengan HalloIndo.com, dan mereka tidak
boleh berbagi atau menjual kembali data ini.

INFORMASI PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN
Keamanan Data: Untuk mencegah akses data oleh orang yang tidak berwenang, untuk
menjaga keakuratan data dan untuk memastikan penggunaan informasi yang tepat, kami
menggunakan prosedur fisik, elektronik dan manajerial untuk melindungi informasi yang
kami kumpulkan secara online.
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INFORMASI LAINNYA: Kepatuhan dengan Proses Hukum
Kami dapat mengungkapkan informasi pribadi jika diperintahkan oleh hukum atau percaya
bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk (1) mematuhi hukum atau litigasi; (2) melindungi
dan membela hak cipta dan hak milik kami; (3) melindungi terhadap penggunaan yang tidak
sah atau penggunaan situs web kami; atau (4) melindungi keamanan pribadi atau properti
dari pengguna kami atau publik (antara lain, ini berarti jika Anda memberikan informasi palsu
atau berpura-pura menjadi orang lain, informasi tentang diri Anda dapat disampaikan
sebagai bagian dari penyelidikan atas tindakan Anda).

INFORMASI LAINNYA: Mengubah Kebijakan Privasi
Kebijakan Privasi ini dapat diubah atau ditambahkan kapan saja. Setiap perubahan akan
ditampilkan pada laman ini.
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