SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN
WWW.INDOHCF.COM

Definisi
“Anda” berarti pemilik Akun di situs Kami: www.indohcf.com
“Akun” atau “Akun Anda” berarti identifikasi khusus yang dibuat di www.indohcf.com oleh Anda
atau berdasarkan permintaan pendaftaran Anda.
“Data” berarti adalah setiap data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang
dari waktu ke waktu Anda sampaikan kepada Kami/Penyedia Layanan atau yang Anda cantumkan
atau sampaikan dalam, pada atau melalui Aplikasi.
“Kami” adalah Indonesia Healthcare Forum

Pengumpulan Informasi Personal
Data pribadi adalah data yang dapat digunakan untuk mengenali atau menghubungi seseorang.
Saat Anda membuat Akun pengguna, Anda akan diminta untuk memberikan Data pribadi yang
kami butuhkan termasuk namun tidak terbatas pada :
•
•
•
•
•
•
•

Nama Depan
Nama Belakang
Alamat Surel
Nomor Telepon Genggam
Instansi
Jabatan
Alamat Rumah

Data yang Kami peroleh langsung dari Anda melalui pengisian di situs www.indohcf.com. Kami
akan menggunakan Data yang Anda berikan untuk urusan administrasi Akun Anda untuk
keperluan verifikasi, melakukan riset mengenai data demografis pengguna, mengembangkan
kegiatan Kami, mengirimkan Anda informasi yang Kami anggap berguna untuk Anda termasuk
informasi tentang kegiatan.
Anda harus memberikan Data yang akurat dan tidak menyesatkan kepada Kami. Anda harus
memperbaharui dan memberitahukan kepada Kami apabila ada perubahan Data yang terkait
dengan Anda. Anda dapat mengakses informasi yang Anda berikan kepada kami dengan cara
melakukan masuk ke Akun Anda melalui situs www.indohcf.com.

Kami tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan password. Anda wajib memberitahukan
kepada Kami apabila Anda yakin bahwa password Anda disalahgunakan oleh pihak lain.

Penggunaan Data Pribadi
Data pribadi yang kami kumpulkan memungkinkan Kami untuk mengabari Anda tentang
informasi kegiatan terkini. Selain itu kami akan menggunakan Data Pribadi Anda berupa:
•
•
•
•

Nama Depan
Nama Belakang
Instansi
Jabatan

untuk publikasi terkait dengan kegiatan Kami, dan untuk keperluan kerja sama dengan merchantmerchant benefit member Kami

Pengungkapan kepada Pihak Ketiga
Terkadang diperlukan untuk memberikan informasi pribadi tertentu kepada merchant yang
bekerja sama untuk menyediakan benefit discount kepada member. Kami tidak akan
menyewakan, menjual atau menyebarluaskan Data pribadi Anda kepada orang lain atau
perusahaan-perusahaan yang tidak berafiliasi dengan Kami
Kami dapat membagikan informasi pribadi kepada perusahaan induk, afiliasi-afiliasi dan anak
perusahaan afiliasi, dan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Kami melalui
perjanjian kerja sama.

Perubahan dan Penghapusan Akun Informasi
Anda dapat mengubah Data pada Akun Anda setiap saat. Apabila terdapat kesulitan dalam
melakukan hal tersebut, silahkan menghubungi kami.

Keamanan Informasi Pribadi
Kami memastikan bahwa informasi dan/atau Data yang dikumpulkan akan disimpan dengan
aman. Kami menyimpan informasi dan/atau Data pribadi Anda selama diperlukan untuk
memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

Perubahan Dalam Syarat dan Ketentuan

Kami memiliki hak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan dengan dari waktu ke waktu.

Pembatasan Tanggung Jawab
Layanan disediakan dalam kondisi “as is” atau “apa adanya”. Kami tidak memberikan pernyataan
atau jaminan dalam bentuk apapun bahwa:
•

•
•
•
•

penggunaan situs www.indohcf.com (atau bagian daripadanya) akan aman, tepat waktu,
tidak terganggu atau bebas dari kesalahan, gangguan, virus atau hambatan lain atau
komponen berbahaya lainnya;
kelancaran penggunaan Akun akan memenuhi persyaratan atau harapan Anda;
setiap data yang Kami simpan atau tersimpan dalam sistem harus akurat atau terpercaya;
kualitas situs www.indohcf.com akan memenuhi persyaratan atau harapan Anda; dan
tidak akan ada kesalahan, gangguan atau cacat dari sistem situs.

Anda mengetahui dan setuju bahwa Kami berhak untuk memblokir dan/atau menutup Akun
apabila:
a) Kami memahami dan memiliki alasan yang memadai untuk menyatakan bahwa telah
terjadi atau akan terjadi manipulasi yang terkait dengan Akun;
b) Anda memberikan data yang tidak valid/tidak lengkap kepada Kami; c.) Terdapat
permintaan tertulis dari Anda.
Anda dengan ini mengetahui bahwa sistem situs www.indohcf.com mungkin atau dapat
mengalami, terdapat atau terjadi pembatasan, keterlambatan, dan/atau masalah lain termasuk
yang disebabkan karena atau sehubungan dengan:
a) ketidaktersediaan atau terbatasnya jaringan (termasuk jaringan internet) dan/atau
penggunaan atau
b) tidak tersedianya, terganggunya, atau tidak berfungsinya fitur tertentu pada perangkat
yang Anda gunakan.
Kami tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan, terhambatnya, tidak suksesnya,
terganggunya atau gagalnya penggunaan situs www.indohcf.com yang disebabkan karena hal
tersebut di atas.
Situs kami mengandung tautan ke situs lain. Perlu diketahui bahwa Kami tidak bertanggungjawab
atas praktek kebijakan atau isi dari situs-situs tersebut dan menganggap sejogjyanya tidak
bertanggung jawab apapun atas situs-situs tersebut.
Anda dengan ini mengetahui bahwa terdapat kemungkinan:

a) Sistem situs www.indohcf.com tidak stabil, terganggu, terhenti, tidak berjalan dengan
baik, tidak berjalan dengan sempurna dan/atau memiliki beberapa bug, dan/atau
b) Layanan (atau fitur-futur atau bagian-bagian tertentu) dapat berubah, tidak tersedia, dan
atas terjadinya hal tersebut Anda setuju untuk tidak mengajukan tuntutan kepada Kami.
Kami dalam kondisi apapun tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dari pihak manapun
termasuk Anda maupun atas kerugian Anda serta pihak manapun yang terjadi sebagai akibat dari
atau sehubungan dengan:
•
•

kehilangan Data;
tuntutan maupun gugatan yang dialami oleh Anda yang mungkin timbul sebagai akibat
penyampaian informasi dari Anda yang tidak lengkap atau akibat tidak dilaksanakannya
instruksi Anda, antara lain pembatalan, perubahan instruksi (untuk instruksi yang belum
dijalankan) yang disampaikan kepada Kami.

Anda dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan Kami dari segala tuntutan
dalam bentuk apapun dan dimanapun dalam hal Kami tidak dapat melaksanakan, melanjutkan
atau meneruskan perintah atau instruksi dari Anda melalui situs www.indohcf.com, baik
sebagian maupun seluruhnya, yang disebabkan karena kejadian-kejadian atau hal-hal di luar
kekuasaan atau kemampuan Kami termasuk namun tidak terbatas pada:
a) segala gangguan virus komputer,
b) sistem trojan horses,
c) komponen atau sistem yang dapat membahayakan serta mengganggu situs
www.indohcf.com dan/atau Akun,
d) layanan atau jasa Internet Service Provider atau jasa atau layanan pihak ketiga lainnya
yang tersedia dalam Layanan, dan/atau
e) bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak
berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, kegagalan
sistem perbankan dan/atau keuangan serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain
diluar kekuasaan atau kemampuan Kami.
Anda dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan Kami dari setiap dan seluruh
tuntutan dalam bentuk apapun, dari pihak manapun dan dimanapun yang diajukan, timbul atau
terjadi sehubungan dengan atau sebagai akibat dari:
•

•

penggunaan Data oleh Kami berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau berdasarkan
persetujuan, pengakuan, wewenang, kuasa dan/atau hak yang Anda berikan baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada Kami dalam Syarat dan Ketentuan ini;
pemberian Data baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Anda kepada Kami
atau dalam atau melalui situs www.indohcf.com ini yang Anda lakukan secara (i)
melanggar atau melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii)
melanggar hak (termasuk hak kekayaan intelektual) dari atau milik orang atau pihak

•

manapun, atau (iii) melanggar kontrak, kerjasama, kesepakatan, akta, pernyataan,
penetapan, keputusan dan/atau dokumen apapun dimana Anda merupakan pihak atau
dimana Anda atau aset Anda terikat;
penggunaan situs www.indohcf.com, Akun (i) secara tidak sah, (ii) melanggar hukum yang
berlaku, (iii) melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan ini, dan/atau (iv) untuk tindakan
atau tujuan penipuan, kriminal, tindakan tidak sah atau tindakan pelanggaran hukum
lainnya.

Anda dengan ini setuju bahwa Kami akan dibebaskan dari segala tuntutan, jika Kami tidak dapat
melaksanakan instruksi dari Anda, baik sebagian maupun sepenuhnya yang disebabkan oleh
kejadian atau sebab yang berada di luar kendali atau kemampuan Kami, meliputi tetapi tidak
terbatas pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, kondisi perangkat keras, kegagalan sistem
infrastruktur elektronik atau transmisi, gangguan daya, gangguan telekomunikasi, kegagalan
sistem atau hal lainnya yang ditetapkan oleh lembaga berwenang lainnya.
Dengan mendaftar sebagai anggota www.indohcf.com Anda telah membaca Syarat dan
Ketentuan ini dengan seksama dan menyetujui seluruh isi dari Syarat dan Ketentuan ini.

