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Kebijakan Privasi ini mengatur bagaimana IDR Private mengumpulkan, menggunakan,
mengelola, dan mengungkapkan informasi yang dikumpulkan dari pengguna (masing-masing,
"Pengguna") dari situs web https://idrp.io ("Situs"). Kebijakan privasi ini berlaku untuk Situs dan
semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh IDR Private.
Informasi Identifikasi Pribadi
IDR Private berhak mengumpulkan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi dari
Pengguna dengan berbagai cara, mengumpulkannya menjadi satu, tetapi tidak membatasi,
ketika Pengguna mengunjungi Situs, mendaftar di Situs, dan terhubung dengan kegiatan,
layanan, fitur, atau sumber daya lain yang serupa yang disediakan di Situs. Pengguna mungkin
diminta untuk memberikan nama, dan alamat email yang sesuai. Pengguna dapat mengunjungi
Situs kami secara anonim. Kami akan mengumpulkan informasi pribadi dari Pengguna ketika
mereka secara sukarela mengirimkan informasi kepada kami. Pengguna dapat selalu menolak
untuk memberikan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, kecuali bahwa hal itu
dapat mencegahnya terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Situs tertentu.
Informasi Identifikasi Non-Pribadi
IDR Private dapat mengumpulkan informasi yang tidak dapat diidentifikasi secara pribadi
tentang Pengguna setiap kali mereka berinteraksi dengan Situs kami. Informasi yang tidak
dapat diidentifikasi secara pribadi dapat mencakup nama browser, jenis komputer, dan
informasi teknis tentang Pengguna yang berarti terhubung ke Situs kami, seperti sistem operasi
dan penyedia layanan Internet yang digunakan dan informasi serupa lainnya.
Browser Web Cookie
Situs kami dapat menggunakan "cookies" untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Browser
web Pengguna menempatkan cookie pada hard drive mereka untuk tujuan perekaman dan
kadang-kadang untuk melacak informasi tentang itu. Pengguna dapat memilih untuk mengatur
browser web mereka untuk menolak cookie, atau untuk memberi tahu Anda ketika cookie
dikirim. Jika ya, perhatikan bahwa beberapa bagian Situs mungkin tidak berfungsi dengan baik.
Bagaimana Kami Menggunakan Informasi yang Dikumpulkan
IDR Private dapat mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi Pengguna untuk tujuan
berikut:

1. Untuk memproses transaksi. Kami dapat menggunakan informasi yang disediakan
Pengguna tentang diri mereka ketika melakukan permintaan dari Pengguna tersebut.
Kami tidak membagikan informasi ini dengan pihak luar kecuali sejauh yang diperlukan
untuk menyediakan layanan ini.
2. Untuk menjalankan promosi, kontes, survei, atau fitur lainnya di situs ini.
3. Untuk mengirim informasi kepada Pengguna, mereka setuju untuk menerima topik yang
menurut kami menarik bagi mereka.
4. Untuk mengirim email berkala.
5. Kami dapat menggunakan alamat email untuk mengirim informasi Pengguna dan
pembaruan terkait transaksi yang berjalan. Ini juga dapat digunakan untuk menanggapi
pertanyaan dan atau permintaan lainnya. Jika Pengguna memutuskan untuk memilih
ikut milis kami, mereka akan menerima email yang mungkin berisi berita perusahaan,
pembaruan, informasi terkait produk atau layanan, dll. Jika suatu saat Pengguna ingin
berhenti berlangganan menerima email di masa mendatang, kami menyertakan
informasi dari instruksi berhenti berlangganan di bagian bawah setiap email.
Bagaimana Kami Melindungi Informasi Anda
Kami menerapkan sistem pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data yang sesuai serta
langkah-langkah keamanan untuk melindungi terhadap akses, perubahan, pengungkapan, atau
penghapusan informasi pribadi, nama pengguna, kata sandi, informasi transaksi dan data yang
tersimpan di Situs kami.
Pertukaran data sensitif dan pribadi antara Situs dan Penggunanya berlangsung melalui saluran
komunikasi aman SSL dan dienkripsi dan dilindungi oleh tanda digital.
Informasi Pribadi Anda
Kami tidak menjual, memperdagangkan, atau menyewakan informasi identifikasi pribadi
Pengguna kepada siapa pun. Kami dapat membagikan informasi demografis agregat umum
yang tidak terkait dengan informasi identitas pribadi apa pun tentang pengunjung dan pengguna
dengan mitra bisnis kami, afiliasi tepercaya, dan pengiklan untuk tujuan yang dijelaskan di atas.
Perubahan Kebijakan Privasi
IDR Private memiliki keleluasaan untuk memperbarui kebijakan privasi ini kapan saja. Ketika
kami melakukannya, kami akan merevisi tanggal yang diperbarui di bagian bawah halaman ini.
Kami mendorong Pengguna untuk sering memeriksa halaman ini jika ada perubahan agar tetap
mendapat informasi tentang bagaimana kami membantu melindungi informasi pribadi yang
kami kumpulkan. Anda mengetahui dan setuju bahwa Anda bertanggung jawab untuk meninjau
kebijakan privasi ini secara berkala dan mengetahui adanya modifikasi.
Penerimaan Anda terhadap Ketentuan Ini
Dengan menggunakan Situs ini, Anda menandakan penerimaan Anda terhadap kebijakan dan
ketentuan layanan ini. Jika Anda tidak menyetujui kebijakan ini, mohon untuk tidak
menggunakan Situs kami. Penggunaan situs Anda secara berkelanjutan setelah pengumuman

perubahan kebijakan ini akan dianggap sebagai penerimaan Anda terhadap perubahan
tersebut.
Hubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini, aktivitas Situs ini, atau transaksi
Anda dengan Situs ini, silakan hubungi kami di: https://idrp.io
PT. Rupiah Digital Indonesia
Jl. H. Agus Salim No.16A, RT.002 / RW.001, Kebon Sirih, Menteng
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10340, Indonesia
hi@idrp.io

