SYARAT DAN KETENTUAN SITUS WEB CARTRACK
Semua referensi ke "Perusahaan", "kami", "kita" dan "milik kami" dalam syarat dan ketentuan ini dianggap
merujuk ke PT Cartrack termasuk anak perusahaan, perusahaan induk, dan afiliasinya.
Semua referensi ke "Anda" dan "milik Anda" dianggap merujuk ke setiap pengguna dan/atau pengunjung
www.cartrack.id ("Situs Web").
1. PERSETUJUAN PERSYARATAN
Perusahaan mengizinkan penggunaan Situs Web ini berdasarkan Syarat dan Ketentuan (“Syarat dan
Ketentuan”). Dengan menggunakan Situs Web ini dalam cara apa pun, Anda akan dianggap telah menerima
semua Syarat dan Ketentuan tanpa syarat. Anda tidak boleh menggunakan Situs Web ini jika Anda tidak
menyetujui Syarat dan Ketentuan.
2. PENGGUNAAN SITUS WEB
Anda hanya dapat menggunakan Situs Web jika Anda berusia 18 tahun atau lebih. Jika Anda berusia di
bawah 18 tahun, Anda dapat menggunakan Situs Web hanya dengan persetujuan dan keterlibatan orang
tua atau wali sah Anda.
Anda setuju bahwa Anda tidak akan menggunakan alat, perangkat lunak, atau instrumen lain untuk
mengganggu atau berusaha mengganggu fungsi Situs Web ini. Selain itu, Anda setuju bahwa Anda tidak
akan menggunakan robot, spider, dan perangkat otomatis atau proses manual lainnya untuk memantau,
menyalin, mendistribusikan, atau memodifikasi Situs Web atau informasi yang terkandung di sini, tanpa
persetujuan tertulis sebelumnya dari perwakilan resmi Perusahaan (persetujuan diberikan untuk teknologi
mesin pencarian umum yang digunakan oleh situs web pencarian untuk mengarahkan pengguna internet ke
Situs Web ini).
Anda tidak boleh menggunakan Situs Web untuk mendistribusikan materi yang memfitnah, menyinggung,
atau mengandung perkataan yang mendorong kebencian atau melanggar hukum.
Anda tidak boleh menampilkan, mempublikasikan, menyalin, mencetak, mem-posting, atau menggunakan
Situs Web dan/atau informasi yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan situs web lain tanpa
persetujuan tertulis sebelumnya dari perwakilan resmi Perusahaan.
3. KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA
Konten Situs Web ini, mencakup informasi, perangkat lunak, ikon, teks, grafik, tata letak, gambar, klip suara,
nama dagang, logo, merek dagang, dan merek layanan dilindungi oleh undang-undang, termasuk (tetapi
tidak terbatas pada) hak cipta dan merek dagang hukum, serta dimiliki oleh atau dilisensikan kepada
Perusahaan.
Tidak ada lisensi atau hak dalam konten tersebut yang diberikan kepada Anda. Setiap penggunaan yang
tidak sah, termasuk distribusi atau reproduksi dari konten tersebut, dilarang.
4. SANGGAHAN
Meskipun Perusahaan memastikan konten Situs Web ini akurat dan lengkap, Perusahaan tidak membuat
pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, mengenai kualitas, ketepatan waktu, operasi,
integritas, ketersediaan, atau fungsi Situs Web ini; atau mengenai keakuratan, kelengkapan, atau keandalan
informasi apa pun di Situs Web ini.
Semua informasi yang ada di situs web ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan apa pun, baik
tersurat maupun tersirat, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) jaminan tersirat tentang kelayakan jual,
kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelengkapan, atau kepatuhan, seperti yang diperbolehkan dalam hukum.
Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang ada di Situs Web ini.
Selain sanggahan yang terdapat di dalam Syarat dan Ketentuan ini, Perusahaan juga tidak memberikan
jaminan atau pernyataan, baik tersurat maupun tersirat, bahwa informasi atau berkas yang tersedia di Situs
Web ini bebas dari virus, spyware, malware, Trojan, materi perusak, serta data atau kode lainnya yang dapat
merusak, menghancurkan, mengganggu, atau membahayakan operasi, stabilitas, fungsi atau konten
keamanan sistem komputer, jaringan komputer, perangkat keras, atau perangkat lunak Anda dengan cara

apa pun.
5. SITUS WEB PIHAK KETIGA
Situs Web ini mungkin berisi tautan atau referensi ke situs web lain ("Situs Web Pihak Ketiga") di luar kendali
kami, termasuk milik para pengiklan. Syarat dan Ketentuan tidak berlaku untuk Situs Web Pihak Ketiga
tersebut dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas praktik dan/atau kebijakan privasi Situs Web Pihak
Ketiga atau cookies yang mungkin digunakan situs tersebut.
Terlepas dari Situs Web ini dapat merujuk atau menyediakan tautan ke Situs Web Pihak Ketiga, penggunaan
Situs Web Pihak Ketiga sepenuhnya merupakan risiko Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian,
biaya, klaim, atau kerusakan; baik langsung, tidak langsung, ataupun kausal, yang timbul dari penggunaan
Situs Web Pihak Ketiga atau keterikatan Anda pada informasi apa pun yang terkandung di dalamnya.
6. RAHASIA PRIBADI
Kami menghormati privasi Anda. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan Situs Web kami, informasi
pribadi yang kami perlukan dari Anda hanyalan nama depan dan belakang Anda, alamat surel Anda, dan
alamat tempat tinggal Anda.
Adalah tanggung jawab Anda untuk segera memperbarui informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami
setelah informasi tersebut tidak lagi akurat dan lengkap.
Situs Web ini menggunakan cookies untuk mengumpulkan informasi dan data secara otomatis melalui
operasi standar dari server internet. Cookies adalah berkas teks yang memungkinkan sebuah situs web
mengenali pengguna berulang dan memfasilitasi akses berkelanjutan pengguna maupun penggunaan situs
web tersebut. Cookies juga memungkinkan sebuah situs web untuk melacak perilaku penggunaan dan
mengumpulkan data keseluruhan sehingga operator situs web tersebut dapat meningkatkan fungsionalitas
situs web dan kontennya.
Jenis informasi yang dikumpulkan oleh cookies tidak digunakan untuk mengidentifikasi Anda secara pribadi.
Jika Anda tidak ingin informasi dikumpulkan melalui penggunaan cookies, terdapat prosedur sederhana di
sebagian besar browser yang memungkinkan Anda menolak atau menerima fitur cookies. Namun, harap
diperhatikan bahwa cookies mungkin diperlukan untuk memberi Anda fitur tertentu yang tersedia di Situs
Web kami, dan dengan demikian, jika Anda menonaktifkan cookies di browser Anda, Anda mungkin tidak
dapat menggunakan fitur-fitur tersebut dan akses Anda ke Situs Web kami akan dibatasi.
Anda dapat memilih untuk memberikan informasi pribadi tambahan kepada kami. Dalam hal ini, Anda setuju
untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, tidak meniru atau salah merepresentasikan orang atau
entitas mana pun, dan tidak menyatakan atau merepresentasikan afiliasi Anda secara salah dengan siapa
pun atau apa pun.
Tujuan kami akan menggunakan informasi pribadi Anda adalah untuk menghubungi Anda mengenai produk
atau layanan saat ini atau terbaru; memberi tahu Anda mengenai fitur-fitur baru, penawaran khusus, dan
persaingan promosi (asalkan Anda setuju menerima materi pemasaran tersebut); dan untuk meningkatkan
pengalaman Anda di Situs Web kami, antara lain dengan memantau kebiasaan penelusuran statistik nonpribadi.
Perusahaan tidak akan menggunakan informasi pribadi Anda untuk tujuan apa pun (selain yang disebutkan
di atas) tanpa persetujuan Anda. Kami tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi
Anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda, kecuali jika penggunaan atau pengungkapan tersebut:
-

diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku, perintah pengadilan atau proses hukum yang
dijalankan oleh Perusahaan; dan/atau

-

diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan hak atau properti Perusahaan.

Kami berhak untuk mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada karyawan kami dan/atau penyedia
layanan pihak ketiga yang membantu kami berinteraksi dengan Anda melalui Situs Web atau surel
kami―orang-orang ini perlu mengetahui informasi pribadi Anda untuk membantu kami berkomunikasi
dengan Anda secara baik dan efisien. Kami akan memastikan bahwa semua karyawan dan/atau penyedia
layanan pihak ketiga yang memiliki akses ke informasi pribadi Anda tersebut terikat oleh kewajiban
kerahasiaan dan non-penggunaan yang sesuai dan mengikat secara hukum terkait dengan informasi
pribadi Anda. Kami akan:
-

memperlakukan informasi pribadi Anda sebagai rahasia

-

mengambil tindakan teknis dan pertimbangan organisasi yang sesuai untuk memastikan bahwa
informasi pribadi Anda disimpan dengan aman dan dilindungi dari pemrosesan yang tidak sah atau
melanggar hukum, kerugian yang tidak disengaja, penghancuran atau perusakan, perubahan, serta
pengungkapan

-

segera memberi tahu Anda jika kami mengetahui adanya penggunaan, pengungkapan, atau
pemrosesan informasi pribadi Anda yang tidak sah

-

memberi Anda bukti tentang kepatuhan kami terhadap kewajiban dalam kebijakan ini atas
pernyataan dan permintaan yang beralasan dari Anda; dan

-

atas permintaan Anda, segera mengembalikan atau menghancurkan setiap dan semua informasi
pribadi Anda yang kami miliki atau awasi.

Kami tidak akan menyimpan informasi pribadi Anda lebih lama dari periode yang semula diperlukan, kecuali
kami diwajibkan oleh hukum untuk melakukannya, atau Anda mengizinkan kami untuk menyimpan informasi
tersebut untuk periode yang lebih lama.
Jika Anda mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga, seperti entitas yang mengoperasikan
situs web yang ditautkan ke Situs Web ini atau siapa pun selain Perusahaan, Perusahaan tidak akan
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan―bagaimana pun itu terjadi―yang diderita oleh Anda
sebagai akibat dari pengungkapan informasi tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan kami tidak
mengatur atau mengontrol bagaimana pihak ketiga tersebut menggunakan informasi pribadi Anda. Karena
itu, Anda harus selalu memastikan untuk membaca kebijakan privasi pihak ketiga mana pun.
7. BATASAN KEWAJIBAN
Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas cidera langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau
kausal; serta kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul dari penggunaan atau keterikatan Anda pada
materi atau konten apa pun yang terkandung di dalamnya, atau ketidakmampuan Anda untuk menggunakan,
dan/atau aktvitas melanggar hukum di Situs Web dan/atau Situs Web Pihak Ketiga yang ditautkan.
Dengan ini Anda menjamin Perusahaan dari kerugian, klaim, atau kerusakan yang mungkin diderita oleh
Anda atau pihak ketiga mana pun akibat penggunaan Anda atas Situs Web ini dan/atau Situs Web Pihak
Ketiga yang ditautkan.
8. PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN INI
Perusahaan berhak untuk memperbarui dan/atau mengubah Syarat dan Ketentuan dari waktu ke waktu dan
tanpa pemberitahuan. Karena itu, Anda dianjurkan untuk memeriksa Situs Web secara teratur. Setiap
perubahan hanya akan berlaku untuk penggunaan setelah perubahan tersebut ditampilkan di Situs Web ini,
Jika Anda menggunakan Situs Web setelah Syarat dan Ketentuan yang diperbarui atau diubah tersebut
ditampilkan di Situs Web ini, Anda akan dianggap telah menerima pembaruan atau amandemen tersebut.
9. PENGADAAN DAN PENGHENTIAN
Kami akan berupaya menjaga ketersediaan akses Situs Web, kecuali selama periode pemeliharaan
terjadwal, dan berhak untuk menghentikan keberadaan Situs Web atau bagian-bagian yang terkandung di
dalamnya dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Anda.
Perusahaan atas kebijakannya sendiri dapat menghentikan, menangguhkan, dan memodifikasi Situs Web
ini, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Anda. Anda setuju bahwa Perusahaan tidak akan
bertanggung jawab kepada Anda jika Perusahaan memilih untuk menangguhkan, memodifikasi, atau
menghentikan Situs Web ini.
10. PERATURAN PEMERINTAH
Syarat dan Ketentuan ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Penggunaan
berkelanjutan atas Situs Web merupakan persetujuan dan tanggung jawab Anda terhadap yurisdiksi
pengadilan Indonesia terkait semua proses, transaksi, dan aplikasi atau sejenisnya yang diadakan salah satu
pihak terhadap pihak lainnya, berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

