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1. PERNYATAAN PRIVASI 

1.1. Melindungi privasi dan menjaga informasi pribadi dan keuangan klien serta pengunjung situs 

Web kami adalah salah satu prioritas tertinggi kami. Pernyataan Privasi berikut ini 

menjelaskan cara kami mengumpulkan dan melindungi informasi Anda. Dengan membuka 

akun atau dengan menggunakan situs Web kami, Anda memberikan persetujuan kepada kami 

untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi sebagaimana dijelaskan dalam 

pernyataan privasi ini. 

 

2. PENGUMPULAN INFORMASI PRIBADI 

2.1. Kami mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuka akun, untuk melakukan 

transaksi bisnis secara efektif, dan untuk melindungi aset serta privasi Anda. Untuk melakukan 

hal ini, kami mengumpulkan informasi yang membantu kami menilai kebutuhan dan 

preferensi Anda. 

2.2. Informasi yang kami kumpulkan secara langsung dari Anda mencakup informasi yang 

diperlukan untuk berkomunikasi dengan Anda, termasuk nama Anda, alamat surat-menyurat, 

nomor telepon, alamat e-mail Anda, juga untuk mengidentifikasi siapa diri Anda. Kami juga 

mengumpulkan informasi demografis ketika Anda membuka akun, termasuk tanggal lahir, 

pendidikan, pekerjaan, dll., serta informasi tentang transaksi Anda dengan kami. Kami juga 

menilai pengalaman trading Anda, perkiraan pendapatan tahunan Anda, dan perkiraan 

kekayaan bersih untuk menilai posisi keuangan Anda. 

 

3. PENGGUNAAN INFORMASI PRIBADI 

Kami hanya menggunakan informasi pribadi sewajarnya untuk memberikan layanan dan 

keamanan berkualitas kepada Anda. Misalnya, kami dapat menggunakan informasi yang 

dikumpulkan dari Anda untuk memverifikasi identitas dan informasi kontak Anda. Kami juga 

dapat menggunakan informasi ini untuk membuat dan mengatur akun trading Anda, 

menerbitkan nomor rekening dan kata sandi yang aman, memelihara aktivitas akun Anda, 

dan menghubungi Anda dengan informasi akun. Informasi ini membantu meningkatkan 

layanan kami kepada Anda, menyesuaikan pengalaman penelusuran Anda, dan 

menginformasikan kepada Anda tentang produk, layanan, atau promosi tambahan yang 

mungkin menarik bagi Anda. 

 

4. AFILIASI DAN PARTNER KAMI 

Kami dapat membagikan informasi dengan afiliasi jika informasi tersebut diperlukan untuk 

menyediakan produk atau layanan yang Anda minta atau memberi Anda kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan oleh afiliasi kami. Kami juga 
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dapat menjalin kemitraan dan aliansi, yang mungkin termasuk perjanjian pemasaran 

bersama, dengan perusahaan lain yang menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi 

yang mungkin berharga bagi klien kami. Untuk memastikan bahwa produk dan layanan ini 

memenuhi kebutuhan Anda dan diberikan secara bermanfaat dan relevan, kami dapat 

membagikan beberapa informasi dengan partner, afiliasi, dan aliansi kami. Ini membantu 

mereka untuk lebih memahami penawaran yang paling relevan dan berguna. Penggunaan 

informasi pribadi Anda sebatas pada tujuan yang diidentifikasi dalam hubungan kami dengan 

partner atau afiliasi kami. 

 

5. PIHAK-PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERAFILIASI 

5.1. Kami tidak menjual, memberikan lisensi, menyewakan, atau mengungkapkan informasi 

pribadi Anda kepada pihak ketiga dengan alasan apa pun, kecuali seperti yang dijelaskan di 

bawah ini. 

5.2. Kami berhak mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga jika diwajibkan oleh 

hukum untuk penegakan hukum dan peraturan, atau wewenang pemerintah lainnya, atau jika 

diperlukan untuk melindungi hak atau properti kami. 

5.3. Untuk membantu kami meningkatkan layanan kepada Anda, kami dapat melibatkan bisnis lain 

agar membantu kami menjalankan fungsi internal tertentu seperti pemrosesan 

akun/rekening, pemenuhan pesanan, layanan klien, survei kepuasan klien, atau layanan 

dukungan lainnya, atau aktivitas pengumpulan data yang relevan untuk bisnis kami. Kami juga 

dapat memberikan informasi klien dari basis data kami kepada suatu pihak untuk membantu 

kami menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan klien serta menginformasikan penawaran 

produk dan layanan kepada klien. Penggunaan informasi yang dibagikan hanya sebatas pada 

kinerja tugas yang kami minta dan tidak untuk tujuan lain. Semua pihak ketiga yang kami 

bagikan informasi pribadi diwajibkan untuk melindungi informasi pribadi dengan cara yang 

serupa dengan cara kami melindungi informasi pribadi. 

 

6. KEAMANAN 

6.1. Semua informasi yang Anda berikan kepada kami disimpan di server yang aman. Setiap 

transaksi pembayaran akan dienkripsi menggunakan teknologi SSL. Jika kami telah 

memberikan (atau jika Anda telah memilih) kata sandi sehingga Anda dapat mengakses 

bagian-bagian tertentu dari situs Web kami, Anda bertanggung jawab untuk menjaga 

kerahasiaan kata sandi ini. Kami meminta agar Anda tidak membagikan kata sandi dengan 

siapa pun. 

6.2. Sayangnya, pengiriman informasi melalui Internet tidak sepenuhnya aman. Meskipun kami 

akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi data pribadi Anda, kami tidak dapat 

menjamin keamanan data yang Anda kirimkan ke situs Web kami; pengiriman data apa pun 
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menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Setelah kami menerima informasi Anda, kami akan 

menggunakan prosedur ketat dan fitur keamanan untuk mencegah akses terlarang. 

 

 

7. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB 

Jika suatu saat Anda memutuskan untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan oleh 

perusahaan lain, informasi pribadi apa pun yang Anda bagikan dengan perusahaan tersebut 

tidak akan berada lagi di bawah kendali Pernyataan Privasi kami. Kami tidak bertanggung 

jawab atas kebijakan privasi atau konten situs yang kami tautkan dan tidak memiliki kendali 

atas penggunaan atau perlindungan atas informasi yang diberikan oleh Anda atau yang 

dikumpulkan oleh situs-situs tersebut. Kapan pun Anda memutuskan untuk membuka tautan 

ke situs Web merek bersama atau ke situs Web yang ditautkan, Anda mungkin diminta 

untuk mendaftar atau memberikan informasi lainnya. Harap diperhatikan bahwa informasi 

tersebut akan Anda berikan kepada pihak ketiga dan sebaiknya Anda mengetahui kebijakan 

privasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut. 

 

8. PEMASARAN 

8.1. Kami dapat menggunakan data Anda untuk memberikan informasi tentang produk dan 

layanan kami yang mungkin menarik bagi Anda dan kami atau agen kami dapat menghubungi 

Anda tentang hal ini melalui pos dan telepon. 

8.2. Jika Anda telah menjadi pelanggan, kami hanya akan menghubungi Anda melalui sarana 

elektronik (seperti email, pesan suara, atau SMS) untuk menginformasikan produk dan 

layanan kami yang serupa dengan produk dan layanan yang sebelumnya kami tawarkan 

kepada Anda. 

8.3. Jika Anda tidak ingin kami menggunakan data Anda dengan cara ini, silakan centang kotak-

kotak yang relevan ketika kami mengumpulkan preferensi pemasaran Anda. Anda dapat 

mengubah preferensi Anda kapan saja dengan menghubungi perwakilan Layanan Klien. 

Apabila salah satu pemilik akun dari akun bersama memutuskan untuk berhenti berpartisipasi, 

keputusan itu berlaku untuk semua pemilik akun dari akun bersama. Keputusan untuk 

berhenti berpartisipasi harus dibuat untuk setiap akun terpisah yang Anda miliki bersama 

kami. 

 

9. PENGGUNAAN “COOKIE" 

9.1. Kami menggunakan cookie untuk membantu mengamankan aktivitas trading Anda dan untuk 

meningkatkan kinerja situs Web kami. (Cookie adalah berkas teks kecil yang dikirim dari server 

Web ke komputer Anda.) Cookie yang kami gunakan tidak berisi informasi pribadi apa pun dan 
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tidak mengandung informasi akun atau kata sandi. Cookie hanya mengizinkan situs kami untuk 

mengenali bahwa permintaan suatu halaman berasal dari seseorang yang sudah masuk ke 

situs. 

9.2. Kami dapat memberikan informasi penggunaan situs Web tentang pengunjung situs Web 

dengan perusahaan iklan yang bereputasi baik untuk menargetkan iklan spanduk Internet 

kami di situs ini dan situs-situs lainnya. Untuk tujuan ini, tag piksel (juga disebut gif yang jelas 

atau suar web) dapat digunakan untuk mencatat halaman yang telah Anda kunjungi. Informasi 

yang dikumpulkan oleh perusahaan periklanan melalui penggunaan tag piksel ini tidak dapat 

diidentifikasi secara pribadi. 

 

10. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN PRIVASI INI 

Dari waktu ke waktu, kami dapat memperbarui Pernyataan Privasi ini. Apabila kami 

mengubah Pernyataan Privasi ini, Pernyataan Privasi yang telah direvisi akan segera dimuat 

ke situs Web dan kami akan memuat pemberitahuan di situs Web kami untuk 

menyampaikan perubahan tersebut kepada Anda. Anda setuju untuk menerima posting 

Pernyataan Privasi yang direvisi secara elektronik di situs Web sebagai pemberitahuan aktual 

kepada Anda. Setiap konflik atas Pernyataan Privasi kami tunduk pada pemberitahuan ini 

dan Perjanjian Pelanggan kami. Kami menyarankan agar Anda secara berkala memeriksa 

kembali dan meninjau kebijakan ini sehingga Anda selalu mengetahui informasi apa saja 

yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan kepada siapa kami 

mengungkapkannya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hal yang tidak disebutkan pada 

pernyataan ini, silakan hubungi perwakilan Layanan Klien. 

 


