
KEBIJAKAN PRIVASI

Kebijakan  Privasi  ini  berlaku  untuk  semua  orang  dan  entitas  yang  mengakses
www.kreditcepat.co.id (“Situs Web”) (“Pengguna”). Dengan mengakses dan/atau
menggunakan  layanan-layanan  yang  tersedia  atau  melalui  Situs  Web  ini
(“Layanan”), Anda dengan ini mengakui bahwa Anda telah membaca dan setuju
dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini (beserta
dengan Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Cookie kami, dan setiap dokumen lainnya
yang terkait.

Kami berkomitmen untuk melindungi dan menghormati privasi Anda. Berikut akan
Kami  jelaskan  bagaimana  Kami  mengumpulkan,  menyimpan,  mengolah,
menggunakan,  memindahkan,  mengungkapkan dan melindungi  informasi  pribadi
yang  Anda  telah  berikan  kepada  Kami  untuk  tujuan  membantu  Anda  dalam
mengambil keputusan yang diberitahukan sebelum memberikan informasi pribadi
Anda kepada Kami. Oleh karena itu, mohon untuk dapat terlebih dahulu membaca
hal-hal berikut ini dengan teliti untuk memahami pandangan dan kebiasaan Kami
sehubungan  dengan  informasi  pribadi  Anda  dan  bagaimana  kami  akan
memperlakukannya. 

PENGGUNAAN  LAYANAN  INI  TUNDUK  PADA  SYARAT  DAN  KETENTUAN
SERTA  KEBIJAKAN  PRIVASI  INI  DAN  MENGINDIKASIKAN  PERSETUJUAN
ANDA  TERHADAP  SYARAT  DAN  KETENTUAN  DAN  KEBIJAKAN  PRIVASI
TERSEBUT.

1. INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN

Kami  mengumpulkan  informasi  pribadi  tertentu  dari  Anda  agar  Situs  Web
dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk penggunaan Layanan atau
fungsi  lainnya yang diperlukan untuk mendukung ekosistem Layanan.  Kami
dapat mengumpulkan informasi pribadi tertentu dari Anda yang dapat Anda
berikan secara langsung pada saat Anda mendaftar sebagai pengguna Situs
Web, diberikan oleh siapapun yang diizinkan oleh Anda, diberikan oleh pihak
ketiga lainnya yang diizinkan oleh Anda dan sumber-sumber yang tersedia
untuk  umum  termasuk  lembaga  atau  biro  pemeringkat  kredit,  terkumpul
secara  otomatis  ketika  Anda menggunakan Situs Web,  maupun yang Anda
berikan  kepada  staf Kami  melalui  komunikasi  via  telepon,  media  sosial,
ataupun  melalui  surat  elektronik.  Adapun,  informasi  pribadi  yang  Kami
maksudkan akan termasuk kepada hal-hal sebagai berikut:
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a. Informasi  pribadi  yang  Kami  peroleh  langsung  dari  Anda  Ketika  Anda
menggunakan  Situs  Web  untuk  menggunakan  Layanan  Kami  akan
termasuk namun tidak terbatas kepada:  (i)  Nama Lengkap;  (ii)  Nomor
KTP/Passpor;  (iii)  Alamat;  (iv)  Tempat  dan  Tanggal  Lahir;  (v)  Rincian
Kontak; (vi) Informasi Keuangan dan/atau Kartu Kredit; (vii) Foto Pribadi;
(viii)  Pola  dan  Perilaku  Transkasi;  (ix)  Latar  belakang  keuangan;  (x)
Sejarah pendanaan; (xi) Latar belakang pendidikan; dan (vi) data lainnya
sebagai pendukung ekosistem Layanan (“Informasi Pribadi”). Adapun,
Informasi Pribadi tersebut akan Kami peroleh melalui formulir online atau
pengisian yang Kami sediakan pada Situs Web atau dari informasi yang
Anda berikan melalui staf layanan pelanggan yang Kami sediakan. Setiap
percakapan  telepon  antara  Anda  dengan  Kami  akan  termonitor  dan
terekam  dalam  sistem  Kami.  Lebih  lanjut,  Kami  juga  dapat
mengumpulkan  informasi  dan  data  tentang  anggota  keluarga,  teman,
rekan  kerja,  atasan,  penerima  manfaat,  pemegang  saham,  kuasa,
penjamin  Anda  (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  “Pihak  Terkait”).
Adapun data tersebut dapat Kami peroleh dan kumpulkan melalui Anda,
yang  antara  lain  berkaitan  dengan  data  dan  informasi  yang  dapat
mengidentifkasi Anda atau Pihak Terkait tersebut.

b. Setiap Informasi  Pribadi dan data tentang Anda dan/atau Pihak Terkait
yang  dihasilkan  pada  dan/atau  diberikan  kepada  Kami  selama  Anda
mengakses  dan  melakukan  kegiatan  apapun  pada  Situs  Web  Kami,
seperti:  (i)  Username terdaftar  Anda;  (ii)  Hasil  pencarian  dan  sejarah
Produk  dan  Layanan;  (iii)  Sejarah  penyerahan  Produk;  (iv)  Catatan
transaksi  Layanan  dan  Produk  yang  diberikan;  (v)  Catatan  partisipasi
dalam setiap Layanan Interaktif; dan (vi) Jawaban Anda atas pertanyaan
yang ditujukan untuk verifkasi keamanan. Selain itu, setiap informasi dan
data  Anda  yang  akan  Kami  kumpulkan  dalam  setiap  waktu  Anda
mengunjungi Situs Web Kami akan termasuk juga kepada:

- Informasi Teknis
Terdiri  dari  alamat  Internet  Protocol (IP)  yang  digunakan  untuk
menghubungkan  perangkat  komputer  Anda  dengan  Internet,
informasi log-in, tipe dan versi browser, pengaturan zona waktu, tipe
dan versi browser plug-in, sistem operasi dan platform.

- Informasi Kunjungan Situs
Akan  termasuk  kepada  setiap  Uniform  Resources  Locators  (URL)
clickstream tujuan, asal dan dari Situs Web kami (termasuk tanggal
dan waktu), riwayat penggunaan internet dan data internet (browser
history  dan  data  internet  usage),  informasi  dan  status  koneksi
(connectivity information and connection status), kapasitas memori
(size  storage),  produk-produk  yang  Anda  lihat  atau  cari;  waktu
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respon halaman, kesalahan unduh, lama kunjungan ke laman-laman
tertentu,  informasi  interaksi  laman  (seperti  scrolling,  klik,  dan
mouse-over),  metode-metode  yang  digunakan  untuk  pindah  dari
laman tersebut, dan nomor telepon apapun yang digunakan untuk
menghubungi nomor layanan pelanggan kami.

- Informasi dan data dari    cookie   ataupun teknologi lainnya yang  
digunakan pada Situs Web Kami 
Cookie adalah  data  kecil  yang  ditempatkan  browser Anda  pada
perangkat  internet  Anda.  Cookie  akan  membantu  Kami  untuk
menelusuri  ftur  Kami  yang  paling  menarik  untuk  Anda  dan
memberikan petunjuk kepada kami mengenai konten apa saja yang
pernah  Anda  kunjungi  dalam  Situs  Web  Kami  di  waktu-waktu
sebelumnya.  Sebagian besar  browser internet  mendukung  cookie.
Namun, Anda dapat mengatur  browser yang Anda gunakan untuk
menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie spesifk. 

c. Setiap foto, rekaman video, dan rekaman gambar tentang Anda yang
Kami kumpulkan ketika Anda berpartisipasi dalam acara-acara yang Kami
selenggarakan,  yaitu  dalam  gathering,  seminar,  kontes,  pemberian
penghargaan, dan kegiatan sosial.

d. Kami akan meminta nomor telepon seseorang yang dapat dihubungi oleh
staf kami untuk melakukan verifkasi kebenaran Informasi Pribadi yang
telah Anda berikan kepada Kami atau Layanan lain yang relevan yang
dapat Kami berikan. Anda harus memastikan bahwa Anda telah terlebih
dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang  nomor  teleponnya
Anda berikan kepada Kami. 

2. PENGGUNAAN  DAN  PENGUNGKAPAN  INFORMASI  YANG  KAMI
KUMPULKAN

Informasi  Pribadi  dan data Anda dapat Kami gunakan dan Kami ungkapkan
kepada afliasi, anak perusahaan Kami, para pendana, dan pihak ketiga lain
yang terkait dengan Kami (“Pihak Ketiga”) dengan tunduk kepada ketentuan
hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sepanjang  hal
tersebut dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Melakukan  verifkasi  kepemilikan  Anda  atas  suatu  akun,  untuk
berkomunikasi  dengan Anda  dan/atai  Pihak  Terkait  untuk  memberikan
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Anda  informasi  mengenai  Layanan  Kami,  untuk  melaksanakan  atau
menanggapi permintaan,  pertanyaan atau instruksi  dari  Anda dan/atau
Pihak Ketiga yang telah diperiksa sesuai dengan prosedur pengamanan
Kami.

b. Melakukan  penilaian  risiko,  analisis,  perencanaan  statistik  dan  tren,
termasuk melaksanakan pengolahan data, analisis statistik, kredit, risiko
dan  anti  pencucian  uang,  membuat  dan  mengelola  model  penilaian
kredit, melakukan pemeriksaan dan peninjauan kredit dan latar belakang
lain,  dan  menyimpan  sejarah  kredit  Anda  dan  kuasa  Anda  yang  sah
(terlepas apakah ada hubungan langsung antara kuasa yang sah tersebut
dengan Kami, afliasi, atau anak perusahaan Kami) untuk referensi saat
ini dan di masa mendatang.

c. Memberikan akses kepada Anda untuk dapat menggunakan Situs Web
dan untuk memastikan bahwa konten yang terdapat  dalam Situs Web
tersebut,  dan layanan-layanan yang terdapat  di  dalamnya ditampilkan
secara efektif untuk Anda.

d. Memberikan  informasi  baru  maupun perubahan terkait  dengan konten
Situs  Web,  Produk,  Layanan,  yang  Anda  minta  maupun  yang  Kami
tawarkan  yang  serupa  dengan  Produk  dan  Layanan  yang  telah  Anda
gunakan, pernah Anda tanyakan, atau mungkin menarik bagi Anda.

e. Apabila Anda telah terdaftar sebagai Pengguna Situs Web, maka Kami
hanya akan menghubungi  Anda melalui  surat  elektronik (email),  Short
Message  Service (SMS),  atau  telepon  untuk  memberikan  informasi
tentang Produk dan Layanan yang serupa dengan yang sebelumnya telah
Anda pertimbangkan, danai, atau manfaatkan. 

f. Apabila Anda adalah Pengguna baru dan apabila Anda setuju untuk
mengungkapkan  Informasi  Pribadi  Anda  kepada  Kami  dan/atau  Pihak
Ketiga,  maka  Kami  akan  menghubungi  Anda  melalui  surat  elektronik
(email),  Short  Message  Service (SMS)  untuk  memberikan  informasi
tentang Produk atau Layanan.

g. Mengelola  dan  meningkatkan  kinerja  Situs  Web  Kami,  termasuk
pemecahan  masalah  (troubleshooting),  analisis  data,  pengujian,
penelitian, tujuan statistik dan survei.

h. Menerapkan dan meninjau langkah pengamanan dan perlindungan pada
Situs Web Kami sehingga Anda dapat tetap merasa aman dan terjamin
selama menggunakan Situs Web Kami.
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i. Menyediakan layanan dan dukungan terkait Produk, termasuk tetapi
tidak terbatas pada penyediaan dukungan pengelolaan atau administratif
atau  bertindak  sebagai  perantara/pihak  yang  ditunjuk  (nominee)/agen
sehubungan dengan partisipasi Anda dalam Produk(-Produk).

j. Menyediakan  dan  memberikan  akses  kepada  materi-materi  terkait
Produk  seperti  dokumen  penawaran,  laporan  penelitian,  profl  produk,
lembar  fakta,  lembar  ketentuan  (term  sheet)  atau  materi-materi  lain
terkait Produk.

k. Menaati  dan  memenuhi  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian
internasional, pedoman, perintah, permintaan yang relevan yang berlaku
pada Kami, afliasi, maupun anak perusahaan Kami (baik yang berlaku di
Indonesia maupun di  negara-negara  lain)  terkait  dengan tindakan anti
pencucian uang, pendanaan teroris, kegiatan melanggar hukum lainnya,
kewajiban  pajak,  pengungkapan  pada  setiap  bursa  efek,  pengadilan,
otoritas pemerintah, otoritas pengawas atau regulator lain apapun.

l. Memantau dan mencatat panggilan dan komunikasi elektronik dengan
Anda  untuk  tujuan  pencatatan,  kualitas,  pelatihan,  investigasi,  dan
pencegahan penipuan.

m. Mendeteksi, mencegah, melakukan penyidikan dan mendakwa kejahatan
dan penipuan termasuk membantu dalam setiap penyidikan kejahatan
oleh otoritas yang relevan terhadap Anda, Pihak Ketiga, atau orang lain.

n. Melakukan  penagihan  atas  sejumlah  yang  terhutang  kepada  Kami,
afliasi, dan/atau anak perusahaan Kami.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa Informasi Pribadi Anda akan kami gunakan
selain untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam butir-butir tersebut di atas.
Namun,  Kami  akan  memberitahu  Anda  tentang  tujuan  lain  tersebut  untuk
selanjutnya memperoleh persetujuan Anda.

Selain memberikan Informasi  Pribadi Anda kepada Pihak Ketiga, maka Kami
juga  dapat  berbagi  Informasi  Pribadi  tentang  Anda  kepada  mitra  usaha,
kontraktor,  sub-kontraktor,  pemasok,  para  pengiklan,  agen,  bank,  lembaga
keuangan, pendana, call center, telemarketing, penerima pengalihan, pemberi
jaminan,  dan/atau  institusi  pemerintahan  terkait.  Kami  tidak  akan
mengungkapkan  informasi  tentang  individu  yang  dapat  diidentifkasi  oleh
pihak lain, namun kami dapat memberikan informasi agregat tentang Anda.
Lebih  lanjut,  kami  dapat  pula  mengalihkan  Informasi  Pribadi  Anda  kepada
pendana sebagai bagian dari transaksi.
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3. PENGELOLAAN INFORMASI PRIBADI 

a. Kami  akan  melakukan  usaha  terbaik  Kami  untuk  tetap  memastikan
bahwa Informasi Pribadi yang Anda berikan kepada Kami telah akurat dan
lengkap.  Untuk  membantu  hal  tersebut,  Anda  harus  juga
memberitahukan  kepada  Kami  apabila  terdapat  perubahan  pada
Informasi  Pribadi  Anda yang pada awalnya Anda berikan kepada kami.
Kami tidak akan bertanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan
pada  Layanan  akibat  ketidakakuratan  dan  ketidaklengkapan  Informasi
Pribadi Anda.

b. Kami  menggunakan  pengamanan  komersial  yang  sesuai  untuk
membantu menjaga informasi yang dikumpulkan melalui Layanan tetap
aman  dan mengambil  langkah yang  diperlukan  (seperti  meminta  kata
sandi  yang  unik)  untuk  melakukan  verifkasi  identitas  Anda  sebelum
memberi  Anda  akses  ke  akun  Anda.  Pengaturan  pengamanan  akan
dilakukan  untuk  mencegah  akses,  pengumpulan,  penggunaan,
pengungkapan,  penyalinan,  perubahan,  kebocoran,  kehilangan,
kerusakan dan/atau perubahan yang tidak sah terhadap Informasi Pribadi
Anda.  Akan  tetapi,  Kami  tidak  dapat  memastikan  keamanan  setiap
informasi  yang  Anda  kirimkan  ke  Situs  Web  Kami  atau  menjamin
informasi  tersebut  yang  berada  di  Layanan  tidak  akan  dapat  diakses,
diungkapkan, diubah, atau dihancurkan. Oleh karenanya, silakan lakukan
bagian Anda untuk membantu Kami. Anda setiap saat bertanggung jawab
untuk menjaga kerahasiaan kata sandi  dan informasi  akun Anda yang
unik, dan untuk mengontrol akses email antara Anda dan Kami. 

c. Kami juga akan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memastikan
bahwa Informasi Pribadi Anda akan dimusnahkan sesegera mungkin pada
saat tujuan Informasi Pribadi tidak lagi dipenuhi dan penyimpanan tidak
lagi perlu dilakukan untuk tujuan hukum atau tujuan bisnis apapun.

d. Kami dapat menghapus bagian data yang dapat mengidentifkasi Anda
dan  membagikan  data  anonim  dengan  pihak  lain.  Kami  juga  dapat
menggabungkan  Informasi  Pribadi  Anda  dengan  informasi  lain  agar
informasi  tersebut  tidak  lagi  berhubungan  dengan  Anda,  serta
membagikan informasi agregat tersebut.

e. Informasi  Pribadi  Anda  yang  dikumpulkan  melalui  Layanan  dapat
disimpan dan  diproses  di  Indonesia  atau  di  negara  lain  tempat  Kami,
afliasi, dan/atau anak perusahaan Kami memelihara fasilitasnya.  Kami,
afliasi,  dan/atau anak perusahaan Kami dapat memindahkan informasi
yang Kami  kumpulkan  tentang Anda,  termasuk  Informasi  Pribadi  yang
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melintasi perbatasan dan informasi dari negara atau yurisdiksi Anda yang
melintas ke negara atau yurisdiksi  lain di  seluruh dunia. Harap diingat
bahwa  Kami  mungkin  memindahkan  informasi,  termasuk  Informasi
Pribadi, ke negara dan yurisdiksi yang tidak memiliki hukum perlindungan
data sama seperti yurisdiksi Anda.

4. PENARIKAN PERSETUJUAN DAN PEMUSNAHAN

Anda  dapat  melakukan  penarikan  persetujuan  Anda  atas  pengumpulan,
penggunaan  dan/atau  pengungkapan  Informasi  Pribadi  Anda,  dan/atau
pemusnahan Informasi  Pribadi  Anda sesuai  dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penarikan persetujuan atau pemusnahan Informasi Pribadi Anda baik sebagian
atau seluruhnya, dapat mengakibatkan Anda tidak lagi dapat menggunakan
Layanan  dan/atau  Situs  Web  Kami.  Oleh  karena  itu,  dengan  ini  Anda
menyatakan telah mengetahui dan memahami dampak penarikan persetujuan
dan/atau pemusnahan Informasi Pribadi Anda tersebut.

5. SITUS WEB DAN LAYANAN LAIN

Kami tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh situs web
atau layanan yang tertaut ke atau dari Layanan kami, termasuk informasi atau
konten yang termuat di dalamnya. Mohon menjadi perhatian bahwa saat Anda
menggunakan tautan untuk pergi dari Layanan kami ke situs web atau layanan
lain, Kebijakan Privasi kami tidak berlaku untuk situs web atau layanan pihak
ketiga tersebut.  Penelusuran dan interaksi  Anda di  situs web atau  layanan
pihak  ketiga,  termasuk  situs web atau  layanan pihak ketiga  yang memiliki
tautan  di  situs  web  kami,  tunduk  pada  aturan  dan  kebijakan  pihak  ketiga
tersebut.  Selain itu,  Anda setuju bahwa Kami tidak bertanggung jawab dan
tidak memiliki kendali atas pihak ketiga yang Anda izinkan untuk mengakses
konten pengguna Anda. Jika Anda menggunakan situs web atau layanan pihak
ketiga  dan  Anda  mengizinkan  mereka  untuk  mengakses  Konten  Pengguna
Anda, maka Anda sepenuhnya menanggung risiko atas tindakan itu.

6. PRIVASI ANAK-ANAK
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Kami tidak dapat membedakan usia orang yang mengakses dan menggunakan
Situs  Web  Kami.  Jika  seorang  anak  di  bawah  umur  (menurut  hukum yang
berlaku)  telah  memberikan  Informasi  Pribadinya  kepada  Kami  tanpa
persetujuan orang tua atau walinya yang sah, maka orang tua atau walinya
tersebut harus menghubungi Kami untuk menghapus Informasi Pribadi yang
terkait  dan  menghapus  nama  anak  di  bawah  umur  tersebut  dari  daftar
pelanggannya.

7. BERHENTI MENERIMA EMAIL

Kami memiliki  kebijakan untuk Anda agar dapat memilih untuk masuk atau
keluar dari daftar surat-menyurat (mailing list) Kami. Jika Anda ingin berhenti
menerima surat  elektronik (e-mail)  dari  Kami,  silahkan klik  link  unsubscribe
yang disertakan pada masing-masing e-mail tersebut.

8. PERUBAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI KAMI

Kami dapat memodifkasi atau memperbaharui Kebijakan Privasi ini dari waktu
ke waktu. Jika Kami mengubah Kebijakan Privasi ini, Kami akan memberitahu
Anda  melalui  surat  elektronik  (e-mail)  atau  dengan  cara  pemberitahuan  di
Situs Web dalam waktu 1 (satu)  hari  sebelum perubahan tersebut  berlaku.
Kami  menghimbau Anda untuk  meninjau  halaman ini  secara  berkala  untuk
mengetahui informasi terbaru tentang bagaimana ketentuan Kebijakan Privasi
ini Kami berlakukan.  Apabila Anda terus menggunakan Situs Web Kami atau
Layanan setelah mengetahui perubahan terhadap Kebijakan Privasi ini, maka
Anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut.

9. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

Kebijakan  Privasi  ini  diatur  oleh  dan  ditafsirkan  menurut  hukum  negara
Republik Indonesia. Setiap dan seluruh sengketa yang timbul dari Kebijakan
Privasi ini akan diatur oleh yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

10. PENGAKUAN DAN PERSETUJUAN

Dengan menggunakan Situs  Web Kami,  Anda  mengakui  bahwa Anda  telah
membaca  dan  memahami  Kebijakan  Privasi  ini  dan  Ketentuan Penggunaan
dan  setuju  dan  sepakat  terhadap  penggunaan,  praktek,  pemrosesan  dan
pengalihan  Informasi  Pribadi  Anda  oleh  Kami  sebagaimana  dinyatakan  di
dalam Kebijakan Privasi ini.
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11. CARA MENGHUBUNGI KAMI

Jika  Anda  memiliki  pertanyaan  lebih  lanjut  tentang  privasi  dan  keamanan
informasi  Anda  dan  ingin  memperbarui  atau  menghapus  data  Anda  maka
silakan hubungi kami di info@kreditcepat.co.id atau telepon ke (021) 7993815.
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