Syarat dan Ketentuan

Persyaratan Bisnis dan Lisensi
Penggunaan aplikasi Legentas dan layanan yang berkaitan (yang selanjutnya disebut sebagai
"Layanan Legentas" atau "Layanan") diatur oleh ketentuan kontraktual berikut antara Anda, sebagai
pengguna layanan Legentas, dengan PT Ecom Technology Indonesia, berkantor pusat di Plaza
Kedoya Elok Blok DD 67-68, Jl. Panjang Raya - Kedoya Selatan Jakarta Barat, Yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian nomor 82 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dihadapan H. Zainuddin,
SH., Notaris di Jakarta, yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dari SK Menteri Hukum dan HAM tertanggal 20 Juni 2014 nomor AHU14235.40.10 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut sebagai "Penyedia Layanan“, yang menyediakan
layanan Legentas. Persyaratan tersebut merupakan "Persyaratan Bisnis dan Lisensi“ atau disebut
"persyaratan” dalam dokumen ini.

1. Penggunaan Layanan Legentas
1.1.

Dengan menggunakan layanan Legentas atau hanya registrasi ke aplikasi Legentas di situs
http://www.legentas.com/, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca dan menyetujui
Persyaratan Bisnis dan Lisensi. Jika Anda menyetujui Persyaratan sebagai perwakilan dari
sebuah perusahaan, dengan ini Anda menyatakan bahwa Anda terpilih dan mempunyai hak
untuk menyetujui persyaratan atas nama perusahaan yang Anda wakilkan. Jika Anda tidak
menyetujui dengan Persyaratan penggunaan Layanan Legentas secara menyeluruh atau
sebagian, Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Layanan. Saat menyelesaikan
registrasi atau pembayaran, Anda akan diminta untuk mencentang di kotak centang bahwa
Anda setuju dengan Persyaratan, yang dianggap sebagai persetujuan Persyaratan.

1.2.

Layanan Legentas hanya dapat digunakan didalam kapasitas, dimana tidak bertolak
belakang dengan Persyaratan dan tidak melanggar hak cipta atau hak-hak lain pihak ketiga,
khususnya Anda setuju dengan pernyataan dibawah:
 Anda tidak menggunakan Layanan Legentas untuk melanggar aturan yang diterapkan
 Anda tidak menggunakan Layanan Legentas dalam hal yang menyebabkan kerusakan
terhadap Penyedia Layanan dan/atau mengganggu penggunaan Layanan Legentas
dengan orang lain
 Anda tidak menggunakan Layanan Legentas untuk mengirim, memproses atau
meneruskan spam atau iklan

1.3.

Jika Penyedia Layanan mendapatkan hal mencurigakan, bahwa layanan disalahgunakan
oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka Penyedia Layanan mempunyai hak, untuk
memberikan peringatan sebelumnya, bahkan dalam kasus yang serius tanpa peringatan
sebelumnya, untuk mengambil langkah yang dianggap tepat untuk mencegah aktivitas ini
atau memperbaiki situasi. Pelanggaran persyaratan dapat mengakibatkan pembatalan akun
Anda.

1.4.

Penyedia Layanan tidak bertanggungjawab terhadap konten layanan yang diciptakan,
diunggah atau dilampirkan oleh pengguna aplikasi.

1.5.

Aplikasi dan semua data yang berjalan dalam aplikasi, data pengguna, rekam kursus, data
yang dimasukkan pengguna dan materi lain kecuali data multimedia, disimpan di server
yang terletak di Uni Eropa.

1.6.

Penyedia Layanan menjamin keamanan Layanan Legentas dalam kapasitas:
 Melindungi server Layanan Legentas dalam hal Penyedia Layanan menggunakan
Firewall dan memastikan bahwa dengan teknologi ini akan mencegah kebocoran
informasi yang disebabkan oleh penggunaan Layanan Legentas, khususnya pada:
 Potensi penyalahgunaan, kerusakan atau hilangnya informasi atau dokumen yang
digunakan oleh pengguna di ranah Layanan Legentas termasuk potensi hilangnya
informasi tentang rekam kemajuan pengguna dalam kursus
 Potensi kebocoran informasi tentang pengguna Layanan Legentas
 Konsekuensi lain tentang penggunaan Layanan Legentas

Dalam kasus pelanggaran jaminan, anda berhak untuk biaya likuiditas, yang diatur ke tingkat
maksimum harga faktur dalam penggunaan layanan Legentas.

1.7.

Pengguna mengakses Layanan Legentas menggunakan user name dan pasword. Penyedia
Layanan tidak bertanggungjawab untuk akses ilegal ke Layanan Legentas seperti
penyalahgunaan username dan pasword, yang data tersebut tidak akan terlindungi.

1.8.

Pengguna Legentas dapat mengakses melalui koneksi internet dengan resiko yang
ditanggung oleh pengguna. Denga kondisi diatas, Penyedia Layanan tidak dapat menjamin
bahwa:
 Layanan Legentas sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Anda
 Layanan Legentas mengandung informasi yang benar setiap waktu
 Layanan Legentas akan selalu bebas kendala

1.9.

Biaya koneksi internet Anda tidak termasuk harga Layanan. Biaya internet ditanggung oleh
pengguna secara individual. Ketentuan bervariasi dari Persyaratan Bisnis dan Lisensi yang
dapat disetujui saat kontrak pembelian. Ketentuan berbeda saat pembelian kontrak akan
berlaku atas ketentuan yang tertera di persaratan Bisnis dan Lisensi.

1.10. Tingkat Layanan, yang ditawarkan PT Ecom Technology Indonesia melalui aplikasi
Legentas, dihadirkan dalam fungsi aplikasi ini yang dijelaskan dalam situs Penyedia
Layanan dan di alamat www.legentas.com/idn/how-does-it-work.
1.11. Untuk menghindari kendala dalam menggunakan aplikasi Legentas, kami
merekomendasikan sistem operasi Microsoft Windows, Linux atau Apple Mac-OS dengan
browser Google Chrome atau Mozilla Firefox edisi terbaru.
1.12. Edukasi membaca cepat di aplikasi Legentas bergantung pada metode pengajaran yang
telah dibuktikan selama puluhan tahun dan juga bentuk edukasi terbaru yang menghadirkan
suasana online interaktif. Sebagai hasilnya, Layanan Legentas membantu meningkatkan
efisiensi dan kecepatan membaca.
1.13. Layanan Legentas telah menyesuaikan metode pendidikannya yang sesuai dengan
lingkungan online sesuai dengan kualitas pelayanan maksimum, juga memaksimalkan
efisiensi berdasarkan pengetahuan dan ketertarikan. Bentuk dan adaptasi metode ini telah
diuji pada tingkat penelitian dan pengembangan dan didiskusikan dengan ahli pendidikan
membaca cepat, yang mengontrol Layanan Legentas dan dilibatkan dalam pengembangan
pelayanan jangka panjang.
1.14. Berkenaan dengan fisiologis individu dan sifat fisik setiap orang, tidak ada jaminan 100%
bahwa setiap orang akan mencapai peningkatan yang disebutkan dalam efisiensi
membaca. Tingkat yang ditentukan merupakan perkiraan realistis dari bentuk asli 1) Hasil
terdahulu para pengguna Layanan Legentas, 2) sumber teoretis dari para ahli dibidang ini
dan pengalaman para ahli yang terlibat dalam pengembangan Layanan Legentas dan 3)
dasar pemikiran bahwa setiap pengguna Layanan mempunyai ketertarikan nyata dalam
meningkatkan kemampuan membaca, khususnya kecepatan membaca dan akan mengikuti
instruksi dan rekomendasi, yang disediakan melalui aplikasi dan materi oleh Layanan
Legentas

2. Persyaratan Lisensi
2.1.

Layanan disediakan dan berlisensi berdasarkan lisensi yang dipesan oleh pengguna untuk
periode tertentu. Lisensi dibenarkan hanya untuk penggunaan Layanan Legentas dalam
batas yang wajar, seperti akses online aplikasi Legentas.

2.2.

Pemesanan lisensi berbayar dilakukan oleh pengguna teregistrasi di aplikasi Legentas yang
terdapat di bagian Akun/Pembayaran, atau sebagai pengguna yang belum registrasi, maka
pengguna akan diarahkan menuju halaman utama www.legentas.com/idn.

2.3.

Versi lisensi yang ditawarkan termasuk:
 Akses online aplikasi Legentas – gratis mencoba

Dengan mendaftar/registrasi ke aplikasi Legentas, akses gratis akan diaktifkan untuk
pelajaran pemula.Pendaftaran dan penggunaan akses gratis untuk pengguna aplikasi
Legentas tidak terikat kewajiban apapun. Tiga pelajaran edukasi dan beberapa materi yang
berguna tersedia dibawah persyaratan lisensi gratis ini. Lisensi ini tidak menjamin bantuan
untuk pengguna atau menanggapi pertanyaan setiap saat. Kemungkinan penggunaan
aplikasi gratis Legentas tidak terbatas dan dapat diakhiri setiap saat.
 Akses ke aplikasi online Legentas
Dengan mendaftarkan ke aplikasi Legentas dan membeli akses layanan ke aplikasi online
Legentas, akses Anda untuk semua materi yang dibutuhkan untuk melengkapi kursus dan
semua level pembelajaran akan diaktifkan. Harga untuk lisensi ini terdapat di aplikasi
Legentas di bagian Akun/Pembayaran. Lisensi ini termasuk dukungan untuk pengguna,
atau lebih lengkapnya dukungan setiap saat pada waktu yang ditentukan. Masa berlaku
Lisensi yang dibeli untuk akses layanan sehubungan dengan Legentas tidak dijamin setelah
mencapai pelajaran ke-15 (Oleh karena itu menyelesaikan pembelajaran online) atau waktu
normal untuk menyelesaikan kursus (30 hari) dan/atau termasuk cadangan waktu 60 hari
waktu jaminan. Setelah lisensi itu, lisensi dapat tidak berlaku sewaktu-waku. Batasan waktu
lisensi ini tidak akan mengakibatkan pembatalan akun pengguna. Akun pengguna akan aktif
tanpa batasan waktu. Batasan waktu validasi lisensi atau jaminan akses ke Layanan
berdasar fakta bahwa a) untuk pengoperasian, membutuhkan infrastruktur dan pengerjaan
aktif dari Penyedia Layanan, b) Dapat digunakan dalam waktu 30 hari, c) tergantung pada
situasi dan penawaran dari Penyedia Layanan yang dapat berubah di di masa mendatang
dan d) bergantung pada pasar dan kemungkinan untuk menyediakan servis online yang
dapat berubah di masa mendatang. Jika pembelian akses layanan aplikasi online Legentas
dalam bentuk voucher hadiah, voucher hadiah akan berlaku selama 6 bulan dari tanggal
pembelian dan harus digunakan sebelum masa berlakunya habis. Hadiah akan habis masa
berlakunya setelah 6 bulan dan tidak dapat digunakan kembali.
 Akses ke aplikasi online Legentas – Multi-Lisensi
Dengan mendaftarkan ke aplikasi Legentas dan membeli akses layanan ke aplikasi online
Legentas untuk beberapa pengguna, Anda akan mendapatkan semua akses yang
memungkinkan Anda untuk mendapatkan materi yang diperlukan untuk menyelesaikan
kursus dan semua pembelejaran yang tersedia untuk pengguna terpilih dibawah
administrasi Anda. Harga untuk jenis ini dinyatakan dalam bagian aplikasi perusahaan untuk
aplikasi (administrasi) Legentas dalam bagian Pembayaran dan pernyataan. Lisensi ini
termasuk dukungan untuk pengguna, atau lebih lengkapnya dukungan setiap saat pada
waktu yang ditentukan. Masa berlaku Lisensi yang dibeli untuk akses layanan sehubungan
dengan Legentas tidak dijamin setelah mencapai pelajaran ke-15 (Oleh karena itu
menyelesaikan pembelajaran online) atau waktu normal untuk menyelesaikan kursus (30
hari) dan/atau termasuk cadangan waktu 60 hari waktu jaminan. Setelah lisensi itu, lisensi
dapat tidak berlaku sewaktu-waku. Batasan waktu lisensi ini tidak akan mengakibatkan
pembatalan akun pengguna. Akun pengguna akan aktif tanpa batasan waktu. Batasan
waktu validasi lisensi atau jaminan akses ke Layanan berdasar fakta bahwa a) untuk
pengoperasian, membutuhkan infrastruktur dan pengerjaan aktif dari Penyedia Layanan, b)
Dapat digunakan dalam waktu 30 hari, c) tergantung pada situasi dan penawaran dari
Penyedia Layanan yang dapat berubah di di masa mendatang dan d) bergantung pada
pasar dan kemungkinan untuk menyediakan servis online yang dapat berubah di masa
mendatang.
 Akses ke aplikasi online Legentas untuk perpustakaan - gratis
Dengan mendaftarkan ke aplikasi Legentas dan membeli akses layanan ke aplikasi online
Legentas untuk perpustakaan, Anda akan mendapatkan kemungkinan untuk mengakses
semua material yang dibutuhkan dengan perpustakaan terdaftar untuk menyelesaikan
kursus dan semua pelajaran untuk semua pembaca terdaftar perpustakaan tersebut hanya
di gedung perpustakaan tersebut atau kantor cabang perpustakaan tersebut. Akses tidak
dikenakan biaya. Lisensi tidak menjamin dukungan pengguna, atau dukungan setiap waktu

yang ditentukan. Kemungkinan untuk mengakses aplikasi Legentas melaui perpustakaan
tidak diabatasi waktu dan dapat dihentikan setiap saat.
2.4.

Penyedia Layanan mempunyai hak untuk mengganti beberapa jenis lisensi dan
spesifikasinya. Anda akan selalu diberi notifikasi untuk perubahan melalui email atau
aplikasi Legentas. Persyaratan terbaru diterapkan 30 hari semenjak dipublikasikan di situs
Legentas dan selama itu juga dikirim ke pengguna terdaftar. Dalam periode ini, Anda
mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan kursus Legentas dengan persyaratan
lama. Registrasi Anda tidak harus dibatalkan dan Anda dianggap setuju dengan persyaratan
yang baru.

3. Pembelian layanan, syarat pembayaran, pembatalan kontrak dan klaim
3.1.

Antarmuka situs Layanan Legentas terdiri dari sebuah daftar layanan berbayar yang
ditawarkan untuk dijual oleh Penyedia Layanan termasuk harga semua Layanan yang
ditawarkan. Harga yang ditawarkan telah dinyatakan termasuk PPN dan biaya lainnya.
Penawaran layanan dan harga tetap berlaku untuk durasi waktu yang ditampilkan di
antarmuka web Penyedia Layanan. Ketentuan ini tidak membatasi Penyedia Layanan untuk
melakukan kontrak pembayaran dengan kondisi persetujuan individual. Semua penawaran
untuk layanan yang ditampilkan pada antarmuka web Penyedia Layanan tidak harus berada
didalam kontrak pembelian tentang Pelayanan terkait.

3.2.

Jumlah dan jenis lisensi yang dipesan akan dibayar secara elektronik melalui media
pembayaran yang tersedia di situs Penyedia Layanan www.legentas.com/idn oleh Anda.
Dengan melakukan pembayaran sesuai instruksi, pembelian produk atau konten akan
langsung dapat diakses.

3.3.

Sudah seharusnya dalam penerapan bisnis, atau terikat dengan peraturan hukum,
Penyedia Layanan akan mengeluarkan dokumen pajak – tagihan untuk Pengguna (pembeli)
untuk eksekusi pembayaran berdasarkan kontrak pembelian. Penyedia Layanan bukan
sebuah jasa pembayar PPN. Penyedia Layanan akan mengeluarkan dokumen pajak –
tagihan untuk Pengguna pada penetapan harga untuk Layanan dan akan mengirim versi
elektronik dokumen ke alamat e-mail Pengguna.

3.4.

Dalam kondisi pengklaiman atau pembatalan kontrak, hal ini harus ditindaklanjuti secara
langsung dan individual. Klaim dan pembatalan kontrak dapat diajukan secara tertulis atau
melalui pesan elektronik dialamatkan ke kantor pusat perusahaan dan/atau kontak yang
diberikan pada pernyataan alamat pada www.legentas.com/idn atau di bagian lain dari situs
Penyedia Layanan.

3.5.

Pengguna (pembeli) diperhitungkan, bahwa dengan memulai versi berbayar pembelajaran
online (konten tersedia setelah pembelian akses ke aplikasi Legentas), dengan kata lain
penggunaan Layanan, uang yang telah dibayar tidak bisa dikembalikan. Meskipun dengan
kenyataan bahwa Penyedia Layanan berkomitmen untuk memperhitungkan dan mengatasi
hingga kepuasan maksimum setelah pembatalan kontrak. Yang dikirimkan ke Penyedia
Layanan dalam waktu 14 hari dari hari pembelian akses ke aplikasi online Legentas.
Permintaan yang diterima setelah periode ini akan diproses juga, walaupun hal ini akan
diperlukan untuk diperhitungkan berapa jumlah Layanan yang digunakan untuk
pembelajaran dan akibatnya akan mengurangi penggantian untuk Pengguna (Pembeli).

3.6.

Pengguna (pembeli) setuju dengan penggunaan komunikasi jarak jauh saat memutuskan
membeli kontrak. Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna karena menggunakan komunikasi
jarak jauh saat memutuskan pembelian kontrak (biaya koneksi internet, biaya telepon)
ditanggung oleh pengguna.

4. Aksesibilitas Layanan – Perjanjian Tingkat Layanan
4.1.

Penyedia Layanan menyediakan Layanan online sebagaiman mestinya dan tidak
memungkinkan untuk mengajukan klaim lain atau menjamin dengan cara lain atau dengan
kondisi lain yang tidak disebutkan dalam Persyaratan.

4.2.

Penyedia Layanan tidak akan bertanggungjawab pada semua kerusakan nyata atau yang
akan terjadi, yang disebabkan oleh penggunaan Layanan yang tidak benar sehubungan
dengan ketidakmampuan pengguna untuk menggunakan layanan karena kendala koneksi
internet atau sistem lain atau program.

4.3.

Penyedia Layanan tidak akan bertanggungjawab pada semua potensi kerusakan yang
disebabkan karena kehilangan, penghancuran atau kerusakan data, karena penggunaan
Layanan yang tidak benar sehubungan dengan ketidakmampuan pengguna untuk
menggunakan layanan Legentas. Termasuk hilangnya informasi rekam pembelajaran
pengguna dalam proses pembelajaran.

4.4.

Penyedia Layanan tidak memberikan kompatibilitas antara Legentas dan aplikasi yang lain
diluar aplikasi yang diuraikan di situs Penyedia Layanan dan pada alamat
www.legentas.com/idn/how-does-it-work dan dinyatakan pada bagian 1 dalam Persyaratan.

4.5.

Jika Layanan Legentas tidak dapat diakses karena hal yang terjadi pada domain Penyedia
Layanan, Pengguna dibawah kondisi ini berhak untuk meminta perpanjangan masa berlaku
Lisensi, atau Lisensi baru sebagai kerusakan likuiditas berdasar pernyataan poin 4.7.

4.6.

Pemeliharaan atau perbaikan situs untuk periode yang lebih panjang daripada yang
diperlukan, pembaruan atau pengerjaan yang mengharuskan kendala akses akun
sementara dapat diperhitungkan sebagai beberapa alasan disfungsi Layanan yang
dilakukan oleh Penyedia Layanan. Beberapa alasan berikut tidak termasuk yang disebutkan
diatas dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk permintaan kerusakan likuiditas.
Mengacu terutama pada:
 Faktor luar diluar kontrol Penyedia Layanan
 Hal yang disebabkan karena software pihak ketiga atau aktifitas hardware
 Hal yang disebabkab oleh ketidak aktifan Pengguna atau pihak ketiga
 Hal yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan Layanan
 Ketidakmampuan untuk mengakses saat perbaikan “shutdown“ berkala (shutdown akan
diumumkan kurang dari 8 jam kepada pengguna melalui sistem paling tidak 3 hari
sebelumnya)
 Potensi masalah yang disebabkan operasi Beta atau percobaan trial

4.7.

Kerusakan likuiditas dalam bentuk perpanjangan masa berlaku lisensi, atau Lisensi baru
untuk Layanan Legentas sebesar harga tagihan asli adalah satu-satunya kompensasi untuk
pengguna layanan Legentas dikarenakan malfungsi beberapa layanan didalam aplikasi
Legentas, tidak bisa mengakses karena alasan disebabkan oleh Penyedia Layanan atau
potensi kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan aplikasi Legentas, yang tidak
mempunyai liabilitas terbatas yang dinayatakan di persyaratan. Pengguna tidak berhak
mengurangi remunerasi untuk periode yang diberikan, atau penggantian uang untuk
kerusakan. Jumlah maksimum untuk kerusakan likuiditas ditetapkan di aturan dibawah:
 Anda berhak mendapatkan kerusakan likuiditas dengan hal lain seperti lisensi- baru –
dengan masa berlaku lisensi reguler karena kegagalan layanan lebih dari 48 jam.

4.8.

Jumlah kerusakan likuiditas tidak boleh melebihi nilai lisensi Pengguna untuk individual atau
organisasi tertentu dalam kondisi apapun.

4.9.

Masa kegagalan Layanan Legentas dihitung dari waktu pemberitahuan kegagalan sistem
oleh teknisi Penyedia Layanan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, klaim untuk kerusakan
likuiditas tidak akan disetujui.

4.10. Kontak informasi untuk dukungan Pengguna dan hubungan komunikasi dapat ditemukan di
website www.legentas.com/idn atau di profil sosoal media yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan Pengguna.
4.11. Besaran dari dukungan untuk pengguna bervariasi berdasarkan jenis lisensi. Waktu untuk
merespon (waktu dari permintaan dukungan registrasi hingga memberikan solusi untuk
Pengguna) untuk Pengguna dukungan diberikan berdasarkan jenis lisensi yang digunakan:
 Akses ke aplikasi Legentas online – gratis mencoba

 Akses ke aplikasi Legentas untuk perpustakaan – gratis, tanpa biaya
Dukungan lainnya, yang dijamin yaitu
 Akses online aplikasi Legentas
 Akses online aplikasi Legentas – beberapa lisensi
Waktu untuk dukungan pengguna adalah pada jam dan hari kerja (09:00-17:00) SeninJumat.

5. Hak dan kewajiban lain pihak yang menggunakan Layanan Legentas
5.1.

Pengguna memahami bahwa prangkat program dan bagian lain yang menyusun antarmuka
situs Penyedia Layanan dilindungi oleh hak cipta. Pengguna menyatakan untuk tidak
melakukan aktivitas apapun yang menyebabkan pengguna atau pihak ketiga mengganggu
dengan akses ilegal penggunaan perangkat program atau bagian yang menyusun
antarmuka web Penyedia Layanan.

5.2.

Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme, prangkat program atau kegiatan
lain saat menggunakan situs antarmuka Penyedia Layanan, yang dapat menyebabkan efek
negatif di antarmuka situs Penyedia Layanan. Pengguna dapat menggunakan situs
antarmuka Penyedia Layanan dalam batas wajar dan tidak melanggar ketentuan Layanan.

5.3.

Pengguna memahami bahwa Penyedia Layanan tidak bertanggungjawab untuk kesalahan
yang disebabkan oleh intervensi pihak ketiga ke situs yang menyebabkan konflik dalam
situs karena kegiatan tersebut.

5.4. Software apapun atau data yang diunduh melalui Layanan Legentas dapat dikenakan
Undang-undang Amerika tentang ekspor. Dilarang untuk mengunduh atau mengekspor atau
mengekspor kembali ke (i) negara (atau ke penduduk) Kuba, Irak, Libya, Korea Utara, Iran,
Syria atau negara lain yang terkena embargo barang, atau (ii) ke perseorangan atau daftar
hitam Departemen Keuangan Amerika Serikat, khususnya orang yang masuk daftar hitam
atau perusahaan yang dilarang mengimpor oleh Departemen Perdagangan. Dengan
menyetujui persyaratan ini Anda menyatakan bahwa Anda tidak berada, bahwa Anda tidak
dibawah kontrol, atau Anda bukan warga negara tersebut diatas dan individu yang tersebut
diatas.
5.5.

Dalam Layanan Legentas, jika Anda mendokumentasikan beberapa bagian didalamnya
termasuk informasi dalam Layanan dan bagiannya dapat dikenai tindakan kontrol
impor/ekspor berdasarkan aturan hukum, yang mana pemerintah lokal berhak melakukan
tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengguna menyetujui dan menyatakan untuk
mematuhi secara ketat semua peraturan ekspor dan impor dan mengakui bahwa dia
memegang tanggungjawab untuk mendapatkan izin ekspor/re-ekspor, transit dan impor
Layanan

6. Sanggahan dalam perlindungan data pribadi
6.1

Sehubungan dengan perlindungan data pribadi, Penyedia layanan mengacu berdasarkan
peraturan no. 127/2005Sb, pada hukum komunikasi elektronik, dan peraturan
no.101/2000Sb, pada perlindungan data pribadi, dan perubahan pada beberapa aturan dan
peraturan hukum lainnya.

6.2

Pengguna menyetujui dengan penggunaan data pribadi oleh Penyedia Layanan, khususnya
untuk tujuan pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kontrak pembelian, untuk tujuan
administrasi akun Pengguna dan untuk tujuan pengiriman informasi dan komunikasi bisnis
ke Pengguna.

6.3

Penyedia Layanan berhak untuk menunjuk pihak ketiga untuk memproses data pribadi
Pengguna.

6.4

Data pribadi akan disimpan dalam waktu tak terbatas. Data pribadi akan diproses dalam
bentuk elektronik atau dalam bentuk cetak.

6.5

Semua data yang diperlukan untuk registrasi dan lisensi Layanan Legentas dipakai hanya
untuk tujuan internal Penyedia Layanan, yang berkomitmen secara benar untuk melindungi
data dan untuk tidak menyalahgunakannya, khususnya untuk tidak memberikan data ke
pihak ketiga tanpa persetujuan Pengguna sebelumnya dan tidak menggunakan data dalam
kapasitas yang lebih besar dari yang diperlukan untuk menyediakan Layanan pribadi dan
mendapatkan pembayaran dari mereka.

6.6.

Semua data yang tersedia dan data yang diciptakan oleh Pengguna akan diblokir secara
permanen di dalam sistem pada pembatalan registrasi (lisensi) untuk Layanan Legentas.

6.7.

Penyedia Layanan berkomitmen untuk tidak meneruskan atau memberikan akses ke data
Pengguna Anda, dengan pengecualian permintaan kerjasama oleh badan pemerintah atau
badan yang terkait dengan investigasi kriminal berdasarkan peraturan dan hukum yang
berlaku.

6.8.

Bila Pengguna meminta informasi tentang pemrosesan data pribadinya, Penyedia Layanan
berkewajiban untuk memberikan informasi secukupnya kepada Pengguna. Berdasarkan
pernyataan sebelumnya, Penyedia Layanan, dalm hal menyediakan informasi tersebut,
berhak untuk mengklaim penggantian biaya secukupnya yang tidak melebihi biaya yang
dibutuhkan untuk menyediakan informasi tersebut.

6.9.

Hubungi kami jika membutuhkan informasi lebih mengenai perlindungan data.

7.

Komunikasi Bisnis dan menyimpan cookies

7.1

Pengguna setuju untuk menerima informasi yang berkaitan dengan barang, layanan dan
perusahaan Penyedia Layanan di alamat elektronik (email) dan selebihnya memberikan izin
kepada Penyedia Layanan untuk mengirim komunikasi bisnis ke alamat elektronik
pengguna.

7.2.

Pengguna setuju dengan penggunaan cookies di komputer pengguna. Karakter Layanan
yang disediakan oleh Penyedia Layanan tidak memperbolehkannya untuk menyediakan
Layanan tanpa penggunaan cookies.

