A. Syarat Layanan
1.

Perkenalan

1.1.

Perkumpulan Fintech Indonesia (“AFTECH”), adalah sebuah perkumpulan/asosiasi yang secara
resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi
Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No. 13/2018. Kami
bermaksud untuk mengadakan acara yaitu Bulan Fintech Nasional dan The 3rd Indonesia Fintech
Summit (“BFN &IFS 2021”) yang diselenggarakan dari Bulan November 2021 sampai dengan 12
Desember 2021 (“Acara”)
Rincian lebih lanjut dari profil kami dapat ditemukan di situs web kami dalam tautan fintech.id,
https://www.fintechsummit.co.id/ atau sosial media yang kami miliki (“Situs”)
Anda melihat halaman ini karena Anda memiliki niat untuk masuk atau telah menandatangani
perjanjian atau pengaturan dengan kami sehubungan dengan Situs kami, Situs kami, Komunitas
kami (sebagaimana didefinisikan di bawah), Acara kami (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan
/ atau Produk & Layanan kami. Ketentuan Layanan kami menetapkan:
(a) syarat dan ketentuan untuk mengatur hubungan Anda dengan kami dan komunitas kami
(termasuk tanpa batasan manajer acara, penyelenggara acara, peserta pameran, peserta,
mitra, pembicara, sponsor, dan organisasi pendukung kami) (secara kolektif disebut
"Komunitas"); dan
(b) syarat dan ketentuan kegiatan yang akan dilakukan pada atau sehubungan dengan Tempat
kami, Situs kami, Komunitas kami, Acara kami atau Produk &Layanan kami ("Kegiatan").
Untuk menghindari keraguan, Aktivitas dapat mencakup tanpa batasan:

1.2
1.3

1.4

(a)
(b)
(c)

mengakses dan/atau menggunakan Situs kami, Situs kami (termasuk konten, fitur, fungsi,
dan teknologinya) dan/atau Produk dan Layanan kami;
bergabung dengan Komunitas kami dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan terkait
Komunitas kami;
mendaftar, berpartisipasi dalam dan/atau menghadiri Acara kami.

1.3

Anda melihat halaman ini karena Anda memiliki niat untuk masuk atau telah menandatangani
perjanjian atau pengaturan dengan kami sehubungan dengan Situs kami, Situs kami, Komunitas
kami (sebagaimana didefinisikan di bawah), Acara kami (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan
/ atau Produk & Layanan kami. Ketentuan Layanan kami menetapkan:
(a) syarat dan ketentuan untuk mengatur hubungan Anda dengan kami dan komunitas kami
(termasuk tanpa batasan manajer acara, penyelenggara acara, peserta pameran, peserta,
mitra, pembicara, sponsor, dan organisasi pendukung kami) (secara kolektif disebut
"Komunitas"); dan
(b) syarat dan ketentuan kegiatan yang akan dilakukan pada atau sehubungan dengan Tempat
kami, Situs kami, Komunitas kami, Acara kami atau Produk &Layanan kami ("Kegiatan").

1.4

Untuk menghindari keraguan, Aktivitas dapat mencakup tanpa batasan:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

mengakses dan/atau menggunakan Situs kami, Situs kami (termasuk konten, fitur, fungsi,
dan teknologinya) dan/atau Produk dan Layanan kami;
bergabung dengan Komunitas kami dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan terkait
Komunitas kami;
mengunjungi tempat kami;
makan di outlet F&B kami dan/atau berbelanja di gerai ritel atau e-store kami; dan/atau
mendaftar, berpartisipasi dalam dan/atau menghadiri Acara kami.

1.5

Namun, Ketentuan Layanan kami tidak menetapkan secara mendalam syarat dan ketentuan
sehubungan dengan Kegiatan. Syarat dan ketentuan tambahan mungkin berlaku untuk Kegiatan
tertentu, yang mungkin kami tetapkan.

1.6

Selanjutnya, produk atau layanan pihak ketiga tertentu yang disediakan di Situs dan Situs kami,
termasuk milik anggota Komunitas lainnya, dapat tunduk pada syarat dan ketentuan pihak ketiga;
dan Anda harus menghubungi pihak ketiga yang relevan untuk rincian lebih lanjut. Kami tidak
akan bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas produk atau layanan pihak ketiga mana
pun.

2.
2.1

S&K
Anda harus berusia minimal 18 tahun untuk melakukan salah satu Kegiatan. Jika Anda masih di
bawah umur, Anda hanya dapat melakukan Salah satu Kegiatan di bawah otorisasi dan
pengawasan orang tua atau wali hukum Anda. Dengan melaksanakan salah satu Kegiatan, Anda
dianggap mewakili dan menjamin kepada kami bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan /
atau memiliki kapasitas hukum penuh untuk menyetujui S&K (sebagaimana didefinisikan di
bawah).
Jika Anda melakukan Kegiatan apa pun atas nama perusahaan atau individu lain, maka:
(a) Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda adalah perwakilan resmi dari perusahaan
atau individu tersebut (sebagaimana kasusnya) dengan wewenang untuk menyetujui S&K
(sebagaimana didefinisikan di bawah) atas nama perusahaan atau individu tersebut; dan
(b) Anda setuju dan mengakui bahwa Anda dan perusahaan atau individu tersebut
(sebagaimana kasusnya) harus bersama-sama dan beberapa bertanggung jawab atas
perilaku Anda sehubungan dengan dan sehubungan dengan salah satu Kegiatan.

2.2

2.3

Dengan melaksanakan salah satu Kegiatan, Anda dianggap telah menyetujui:
(a) Ketentuan Layanan kami;
(b) Pedoman Komunitas kami;
(c) Kebijakan Privasi kami;
(d) Kebijakan Cookie kami;
(e) syarat dan ketentuan lain yang diterbitkan di Situs dan Situs kami ("Ketentuan Lain"); dan
syarat dan ketentuan yang dinyatakan lain yang terkandung dalam kontrak tertulis terpisah
Anda dengan kami, (secara kolektif disebut "S&K"). Dengan demikian, pastikan Bahwa Anda
telah membaca dan memahami S&K. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan apa pun,
harap segera hentikan semua Kegiatan.

2.4

Selanjutnya, perhatikan bahwa Ketentuan Layanan kami, Pedoman Komunitas kami, Kebijakan
Privasi kami, Kebijakan Cookie kami dan Ketentuan Kami yang Lain, yang dipublikasikan di situs
web perusahaan kami, dapat ditinjau dan diubah oleh kami dari waktu ke waktu, atas kebijakan
kami sendiri dan mutlak. Dengan demikian, Anda diingatkan untuk memeriksa situs web
perusahaan kami secara teratur untuk mendapatkan versi terbaru dari dokumen-dokumen ini.

2.5

Semua Kegiatan harus dilakukan sesuai dengan S&K dan hukum yang berlaku. Anda tidak boleh
melakukan Kegiatan apa pun untuk tujuan yang melanggar hukum atau dengan cara apa pun yang
dilarang oleh kami.

2.6

Jika Anda atau diduga melanggar S&K, kami dapat, atas kebijakan kami sendiri dan mutlak, dan
tanpa pemberitahuan atau penjelasan, melakukan salah satu hal berikut (yang mungkin bersifat
sementara atau permanen, atau secara keseluruhan atau sebagian):
(a) membatasi atau memblokir akses Anda ke dan / atau penggunaan Tempat dan / atau Situs
kami;
(b) membatasi dan/atau mencegah Anda melaksanakan salah satu Kegiatan;
(c) menolak dan/atau berhenti berbisnis dengan Anda;
(d) menolak Produk &Layanan kami;
(e) mencatat konten, data, dan informasi apa pun yang diposting, dikirimkan, dan/atau dibagikan
di Situs kami;
(f) menghapus Anda dari Komunitas kami,
(g) menangguhkan atau mengakhiri keanggotaan atau akun pengguna Anda di Situs kami;
dan/atau
(h) tindakan lain yang kami anggap sesuai untuk melindungi kepentingan kami dan kepentingan
Komunitas kami.

3.
3.1

Aktivitas di Tempat dan Situs kami
Anda tidak boleh melaksanakan Salah satu Kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya kami:
(a) sehubungan dengan Tempat kami:
(i)
mengubah atau membuat penambahan / instalasi di dalamnya (termasuk peralatan
telekomunikasi, kabel, perlengkapan, perlengkapan dan dekorasi);
(ii)
membawa dan/atau menyimpan barang berbahaya, berbahaya, atau melanggar
hukum;
(iii)
menghalangi cahaya, ventilasi, lorong dan / atau area umum;
(iv)
merokok di luar area merokok yang ditunjuk, menciptakan bahaya kebakaran atau
mengutak-atik instalasi pemadam kebakaran;
(v)
membawa alat berat atau membawa barang berat di lift dan eskalator kami;
(vi)
menampilkan papan nama atau papan nama apa pun;
(vii)
melakukan apa pun yang Anda ketahui atau harus tahu dapat:
(a) mempengaruhi polis asuransi kami;
(b) mempengaruhi sewa tempat kami; atau
(c) menjadi bahaya keamanan;
(viii)
melakukan menggembar-gemborkan atau menjadi gangguan atau gangguan publik;

(ix)
(x)

membawa hewan atau menarik hama; dan
sampah, merusak atau mencemari lingkungan sekitarnya; dan

(b)

sehubungan dengan Situs kami:
(i)
mengarsipkan, mereproduksi, mendistribusikan, memodifikasi, menampilkan,
melakukan, menerbitkan, melisensikan, membuat karya turunan dari, menawarkan
untuk dijual, atau menggunakan konten, data, informasi atau materi yang terkandung
pada atau diperoleh dari atau melalui Situs kami;
(ii)
membuat, mengaktifkan, mendistribusikan, mempublikasikan atau mengirimkan apa
pun yang dirancang untuk menyerang, menghancurkan, mengganggu, mengganggu,
mengganggu atau membatasi fungsi Situs kami, termasuk virus, worm, keyloggers,
adware, malware, spyware, trojan horse atau kode komputer lainnya, file atau
program;
(iii)
mendapatkan akses yang tidak sah dan/atau penggunaan Situs atau file kami di server
internal dan eksternal kami;
(iv)
memperoleh konten, data, informasi, atau materi apa pun yang tidak dimaksudkan oleh
kami untuk disediakan melalui Situs kami;
(v)
memanipulasi konten Situs kami dengan cara serangan backdoor, injeksi / penyisipan
kode, eksploitasi atau cara tidak sah lainnya;
(vi)
menggunakan robot, penambangan data atau metode ekstraksi lainnya, atau cara
otomatis lainnya untuk mengakses dan / atau menggunakan Situs kami;
(vii)
dekomkotil, reverse engineer atau membongkar Situs kami;
(viii)
melanggar atau menyalahgunakan IP (sebagaimana didefinisikan di bawah) dari setiap
orang atau entitas; dan/atau
(ix)
menggunakan Situs kami dengan cara apa pun yang dapat berdampak negatif atau
merugikan Situs kami dan Komunitas kami.

4.
4.1

Akses dan penggunaan situs kami
Kami tidak menjamin aksesibilitas berkelanjutan atau pengoperasian Situs kami yang tidak
terputus dan tidak akan bertanggung jawab, jika karena alasan apa pun, informasi apa pun atau
menjadi tidak tersedia kapan saja atau untuk jangka waktu apa pun. Kami tidak menjamin atau
menyatakan bahwa informasi apa pun yang dikirimkan melalui surat elektronik atau Situs kami ke
/ dari Anda akan diterima secara akurat atau aman. Penggunaan Situs kami tunduk pada Kebijakan
Cookie kami.
Kami dapat memutuskan dari waktu ke waktu untuk sementara membatasi atau memblokir akses
ke, atau penggunaan, semua atau sebagian dari Situs kami tanpa pemberitahuan kepada Anda,
baik untuk tujuan meningkatkan, memelihara atau menyelidiki Situs kami atau untuk alasan lain
yang kami anggap tepat dan / atau perlu. Kami tidak akan bertanggung jawab dan / atau
bertanggung jawab atas kerugian dan / atau kerusakan yang disebabkan atau timbul dari,
sehubungan dengan atau dengan alasan pembatasan akses ke Situs kami.
Penggunaan Situs kami dan transmisi elektronik dari dokumen atau informasi apa pun ke / dari
Anda melalui Situs kami sepenuhnya atas risiko Anda sendiri.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.
5.1

Anda setuju untuk menggunakan Situs kami, termasuk semua fitur dan fungsi yang terkait
dengannya, sesuai dengan semua hukum, aturan dan peraturan yang berlaku, dan pembatasan
lain pada penggunaan Situs kami atau konten apa pun di dalamnya. Setiap akses dan / atau
penggunaan Situs oleh Anda adalah atas inisiatif dan risiko Anda sendiri, dan Anda bertanggung
jawab penuh atas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di yurisdiksi Anda.
Semua konten di Situs kami (termasuk namun tidak terbatas pada teks, grafik, foto, logo, ikon,
video, dan suara) dilindungi hak cipta dan tidak dapat digunakan tanpa izin tertulis sebelumnya.
Kami juga tidak menjamin bahwa penggunaan informasi yang terkandung dalam Situs kami tidak
akan melanggar hak kekayaan intelektual atau hak-hak lain dari pihak ketiga.
Akses Anda ke atau penggunaan Situs kami tidak boleh ditafsirkan sebagai kami yang
memberikan, dengan implikasi, estoppel atau sebaliknya, lisensi atau hak apa pun untuk
menggunakan konten dan / atau merek dagang di Situs kami. Selain pemberian akses dan
tampilan konten dan / atau merek dagang yang terbatas di Situs kami, Anda tidak memiliki hak
istimewa dan / atau hak dalam konten dan / atau merek dagang apa pun di Situs kami.
Anda tidak boleh menyalin, menampilkan, mendistribusikan, memodifikasi, menerbitkan,
mereproduksi, mengirimkan dan / atau mentransfer konten apa pun yang diperoleh dari Situs
kami untuk tujuan komersial apa pun tanpa persetujuan tertulis kami sebelumnya.
Anda tidak boleh menggunakan Situs kami untuk tujuan yang melanggar hukum atau dengan cara
seperti yang dilarang oleh Ketentuan Layanan kami, terutama:
(a) menggunakan Situs kami dengan cara apa pun yang dapat berdampak negatif terhadap
Situs kami atau jaringan yang terhubung dengannya (termasuk namun tidak terbatas pada
merusak, merusak, mengganggu atau membebani Situs kami {secara keseluruhan atau
sebagian});
(b) mendapatkan akses tidak sah ke Situs kami dan jaringan yang terhubung dengannya
(termasuk namun tidak terbatas pada cara peretasan atau pencurian kata sandi);
(c) menghindari, menghapus, mengubah, menonaktifkan, menurunkan atau menggagalkan
salah satu perlindungan konten di Situs kami;
(d) menggunakan robot, laba-laba, pengikis atau cara otomatis lainnya untuk mengakses Situs
kami, dekommpilasi, insinyur terbalik atau membongkar perangkat lunak atau produk atau
proses lain yang dapat diakses melalui Situs kami;
(e) memasukkan kode atau produk apa pun atau memanipulasi konten Situs kami dengan cara
apa pun;
(f)
menggunakan setiap penambangan data, pengumpulan data atau metode ekstraksi;
(g) mengunggah, memposting, mengirim email atau mengirimkan atau mengirimkan materi
apa pun yang dirancang untuk mengganggu, menghancurkan, atau membatasi
fungsionalitas perangkat lunak komputer atau perangkat keras atau peralatan
telekomunikasi yang terkait dengan Situs kami, termasuk namun tidak terbatas pada virus
perangkat lunak atau kode komputer, file, atau program lainnya; dan
(h) memperoleh informasi apa pun yang tidak dimaksudkan oleh kami untuk disediakan melalui
Situs kami pada waktu itu.
Akun Pengguna
Untuk mendaftar / mendaftar untuk akun pengguna di Situs kami, Anda harus memiliki akun email
yang valid dan / atau nomor ponsel. Anda mungkin harus memverifikasi dan /atau menggunakan
kata sandi satu kali yang dikirim ke alamat email dan / atau nomor ponsel Anda sebelum Anda

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.

dapat mengakses akun pengguna Anda. Kebijakan Privasi kami berlaku untuk pendaftaran /
pendaftaran dan / atau penggunaan akun pengguna tersebut.
Informasi yang Anda berikan selama proses pendaftaran harus benar, lengkap dan akurat dan
Anda diminta untuk menjaga informasi ini tetap up-to-date ("Rincian Login"). Anda bertanggung
jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Detail Login Anda sendiri. 6 Ketentuan Layanan
Bulan Fintech Nasional dan Indones
Anda bertanggung jawab penuh atas perilaku Anda dan semua aktivitas yang terjadi di bawah
akun pengguna Anda dan tindakan lain yang diambil sehubungan dengan akses dan / atau
penggunaan Situs kami atau melakukan Salah satu Kegiatan.
Anda tidak boleh menyalahgunakan, berbagi, atau mengungkapkan akun pengguna atau Detail
Login Anda kepada pihak ketiga mana pun. Jika akun pengguna atau Detail Login Anda
dikompromikan, atau Anda yakin bahwa ada kesalahan atau transaksi atau aktivitas tidak sah yang
terkait dengan akun pengguna atau Detail Login Anda, Anda harus segera memberi tahu kami dan
mengubah Detail Login Anda.
Kami berhak untuk menonaktifkan sementara atau secara permanen akun pengguna Anda kapan
saja dan menghentikan akses Anda ke semua atau sebagian dari Situs kami dan / atau Produk
&Layanan di dalamnya kapan saja dengan alasan apa pun tanpa pemberitahuan.
Kami dapat mengirimkan informasi yang berkaitan dengan akun pengguna Anda (misalnya,
otorisasi pembayaran, faktur, perubahan kata sandi atau metode pembayaran, pesan konfirmasi,
pemberitahuan, dll.) dalam bentuk elektronik dan rincian lainnya tentang apa yang kami
tawarkan, sesuai dengan Kebijakan Privasi kami. 5
Jika Anda mewakili perusahaan / organisasi Anda, Anda harus memastikan bahwa Anda telah
membaca dan terbiasa dengan nilai dan prinsip perusahaan / organisasi Anda untuk memandu
Anda dalam hubungan Anda dengan pihak eksternal atas nama perusahaan / organisasi Anda
ketika Anda mengakses dan / atau menggunakan Situs kami atau melakukan salah satu Kegiatan.
Misalnya, jika Anda ingin menyertakan logo perusahaan / organisasi Anda di profil akun pengguna
Anda, pastikan Bahwa Anda telah memperoleh otorisasi yang diperlukan dari perusahaan /
organisasi Anda dan bahwa Anda mematuhi pedoman branding perusahaan / organisasi Anda.
Karena tidak mungkin bagi kami untuk meninjau segala sesuatu di Situs dan Situs kami, kami tidak
mendukung konten, data, informasi, atau materi apa pun di dalamnya atau mewakili bahwa
mereka mematuhi Pedoman Komunitas kami. Dengan demikian, kami tidak akan bertanggung
jawab atau bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari akses Anda dan /
atau penggunaan konten, data, informasi atau materi apa pun di Tempat dan / atau Situs kami.
Kami berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk menghapus, mengedit, mencegat, memantau,
memoderasi dan / atau meninjau konten, data, informasi atau materi apa pun di Situs dan / atau
Situs kami (termasuk percakapan dan pesan pribadi) kapan saja tanpa pemberitahuan atau
penjelasan. Dalam hal ini, Anda menyetujui kami melakukannya dan setuju untuk melepaskan
semua hak pencipta / kontrol.
Jika Anda tidak mendaftar / mendaftar untuk akun pengguna atau jika Anda menghapus /
menonaktifkan akun pengguna Anda, kami berhak untuk menarik / menahan penyediaan Produk
&Layanan kami kepada Anda, tanpa (a) tanggung jawab / penalti dan / atau (b) kompensasi /
pengembalian uang kepada Anda.
Intelektual Properti

6.1

6.2
(a)

(b)

(c)

(d)

6.3
(a)

(b)

Untuk tujuan S&K, referensi ke "IP" harus mencakup semua hak, judul dan kepentingan dalam
dan hak kekayaan intelektual termasuk konten, dokumen, perangkat lunak, gambar, teks, grafis,
ilustrasi, logo, paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, foto, audio, video, webinar, materi
referensi webinar, musik, "tampilan dan nuansa", dan hak kepemilikan lainnya termasuk semua
adaptasi, derivasi dan variasi.
IP Kami
Semua IP yang berkaitan dengan Tempat kami, Situs kami, Produk &Layanan kami, Komunitas
kami dan Acara kami dimiliki atau dilisensikan oleh kami (secara kolektif "IP kami yang Sudah Ada
Sebelumnya"). IP kami yang sudah ada sebelumnya tidak akan disalin, ditampilkan,
didistribusikan, diunduh, dilisensikan, direproduksi, dijual, ditransmisikan, digunakan atau
dieksploitasi untuk tujuan apa pun yang tidak diizinkan oleh kami secara tertulis.
Semua IP (tidak termasuk IP Anda {sebagaimana didefinisikan di bawah}) terdiri dari setiap dan
semua materi atau bagian apa pun yang dibuat atau dikembangkan oleh Anda (baik secara
independen, bersama dengan kami atau dengan pihak ketiga mana pun) yang berkaitan dengan
dan sehubungan dengan kami dan Komunitas kami, Tempat dan Situs kami, Produk &Layanan
kami dan / atau Acara kami (secara kolektif "IP Latar Depan") akan ditugaskan untuk dan
menyerahkan kepada kami atas pembuatan tersebut, pengembangan dan / atau generasi, kecuali
ditentukan lain secara tertulis oleh kami.
Selain pemberian akses terbatas untuk melihat dan / atau mengunduh IP Latar Depan dan IP Kami
yang Sudah Ada Sebelumnya dengan izin tertulis atau otorisasi kami, Anda tidak akan memiliki
hak istimewa atau hak dalam salah satu yang disebutkan di atas, kecuali jika kami setuju secara
tertulis.
Situs kami memungkinkan Anda untuk mengirim komentar, komentar, saran, ide, grafik, foto,
pertanyaan, keluhan atau informasi lain yang diposting atau dikomunikasikan kepada kami
(secara kolektif "kiriman"). Anda memahami bahwa dengan membuat kiriman, Anda memberi
kami lisensi abadi, tidak dapat dibatalkan, di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, dapat
dipindahtangankan untuk menggunakan, mereproduksi, mendistribusikan, mensublisensikan
kepada orang lain, memodifikasi, menerjemahkan, menyiapkan karya turunan, tampilan publik,
dan secara publik melakukan pengiriman, termasuk menggunakannya untuk tujuan komersial
atau lainnya apa pun tanpa persetujuan dari atau kompensasi kepada Anda atau orang lain,
termasuk menggunakannya untuk tujuan komersial atau lainnya apa pun tanpa persetujuan dari
atau kompensasi kepada Anda atau orang lain. Kami tidak akan diminta untuk memperlakukan
setiap kiriman sebagai rahasia.
IP Anda
Semua IP (termasuk pengiriman tetapi tidak termasuk IP Kami) yang dapat Anda berikan di Situs
dan Tempat kami, kirim ke orang lain (misalnya, menggunakan layanan obrolan dan pesan pribadi
kami), digunakan sehubungan dengan keterlibatan / penugasan pembicara Anda atau disediakan
oleh Anda sehubungan dengan Kegiatan apa pun (secara kolektif "IP Anda"), dimiliki atau
dilisensikan oleh Anda dari pihak ketiga, Kecuali jika disetujui lain antara Anda dan kami secara
tertulis. Anda melakukan, menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki semua hak yang
diperlukan untuk IP Anda.
Sejauh IP Anda tertanam dalam IP Kami, Anda setuju untuk memberi kami, atau mendapatkan
hibah kepada kami, lisensi berbayar penuh, tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif, abadi, bebas

6.4
(a)

(b)

royalti dan di seluruh dunia, dengan hak sub-lisensi dan tanpa kewajiban untuk bertanggung
jawab, untuk menggunakan, mengakses, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mengirimkan,
memodifikasi dan menyesuaikan IP Anda untuk tujuan berikut:
(i)
untuk memungkinkan kami melaksanakan kewajiban kami berdasarkan T&T dan/atau
perjanjian lain antara Anda dan kami;
(ii)
menampilkan, mendistribusikan, dan mempromosikan IP Kami, termasuk membuat
rekaman dan salinan IP Anda atau bagian yang tersedia untuk dilihat dan / atau diunduh
oleh publik sebagai bagian dari IP Kami; dan
(iii)
tujuan lain sehubungan dengan Situs kami, Situs kami, Komunitas kami, Acara kami dan /
atau Produk &Layanan kami (termasuk yang sudah ada, yang sudah ada dan yang akan
datang).
IP Pihak Ketiga
Jika IP Anda berisi IP milik pihak ketiga ("IP Pihak Ketiga"), Anda setuju untuk:
(i)
memperoleh semua izin tertulis, izin dan / atau hak lisensi yang diperlukan oleh pihak ketiga
tersebut untuk menggunakan dan menyediakan IP Anda yang berisi IP Pihak Ketiga tersebut
kepada kami sesuai dengan S&K
(ii)
atas permintaan kami, memberikan kepada kami bukti dan dokumen pendukung izin, izin,
dan/atau hak lisensi untuk IP Pihak Ketiga tersebut; dan
(iii)
menampilkan teks atribusi atau kutipan di IP Anda yang berisi IP Pihak Ketiga,
menghubungkan pemilik pihak ketiga, kecuali dibebaskan oleh pemilik IP Pihak Ketiga.
Anda berjanji bahwa Anda tidak akan melanggar hak IP dari pihak ketiga mana pun.

7.

Hyperlink

7.1

Kami dapat menyediakan hyperlink atau pengalihan ke situs pihak ketiga lainnya (misalnya,
platform media sosial dan situs web anggota Komunitas kami) yang mungkin tidak dimiliki,
dikelola, atau dioperasikan oleh kami ("Situs Pihak Ketiga"). Hyperlink dan pengalihan tersebut ke
Situs Pihak Ketiga tidak berarti bahwa kami atau anggota lain dari Komunitas kami terhubung
dengan, terkait dengan atau terkait dengan atau mendukung Situs Pihak Ketiga dan konten,
produk, dan / atau layanan yang disediakan di dalamnya.

7.2

Kami tidak memiliki kendali atas Situs Pihak Ketiga dan tidak bertanggung jawab atau bertanggung
jawab atas:
(a) keakuratan, ketersediaan, konten, atau fungsionalitas Situs Pihak Ketiga tersebut;
(b) isi, produk dan layanan yang disediakan di dalamnya; dan
(c) setiap kerugian dan/atau kerusakan yang timbul dari akses dan/atau penggunaan Situs Pihak
Ketiga tersebut.

7.3

Anda harus berhati-hati dan penilaian yang baik sebelum memberikan atau mengklik hyperlink ke
Situs Pihak Ketiga, karena ini dapat mengekspos Komunitas Anda atau kami terhadap
kemungkinan virus, dan konten berbahaya atau merusak lainnya.

7.4

Anda harus memeriksa semua Situs Pihak Ketiga untuk syarat dan ketentuan dan / atau kebijakan
yang berlaku. Jika ragu, silakan verifikasi dengan kami dan / atau hubungi pemilik Situs Pihak

Ketiga untuk klarifikasi. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan anda untuk melihat,
mematuhi dan/atau membiasakan diri dengan syarat, ketentuan, dan/atau kebijakan tersebut
8.

Pendaftaran dan Partisipasi Acara

8.1

Masuk ke Tempat kami dan Acara mungkin terbuka untuk umum, atau hanya dengan pendaftaran
/ undangan, dan biaya dapat dibebankan oleh kami untuk masuk karena kami dapat menentukan
atas kebijakan kami sendiri dan mutlak. Kebijakan Privasi kami berlaku untuk penerimaan,
pendaftaran, dan partisipasi tersebut di Acara tersebut.

8.2

Pemberian kami atas penerimaan / pendaftaran Anda ke Acara apa pun tunduk pada kami
menerima pembayaran penuh atas biaya yang berlaku sebelum dimulainya Acara. Biaya tersebut
dapat diubah oleh kami dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan atau penjelasan sebelumnya,
dan tanpa kami memberikan pengembalian dana. Semua pembayaran kepada kami harus
sepenuhnya, bebas dari pemotongan dan tidak tunduk pada set-off.

8.3

Anda bertanggung jawab atas pajak Anda sendiri dan semua biaya bank yang berlaku. Jika kami
diminta untuk mengurangi atau menahan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku, Anda
setuju untuk membayar jumlah tambahan tersebut sehingga kami menerima semua biaya yang
berlaku secara penuh setelah pemotongan atau pemotongan tersebut.

8.4

Kami berhak untuk mengubah, membatalkan, menarik, memperpanjang dan / atau
mempersingkat promosi dan / atau diskon apa pun untuk biaya yang berlaku yang ditawarkan
kapan saja yang berkaitan dengan Acara tanpa pemberitahuan atau penjelasan sebelumnya.

8.5

Kami dapat, kapan saja dengan alasan apa pun dan atas kebijakan kami sendiri dan mutlak:
(a) memvariasikan, mengubah dan/atau memodifikasi atraksi, konten, fitur, format dan/atau
program acara apa pun (termasuk mengonversi Acara dari acara langsung ke acara digital
{atau sebaliknya});
(b) mengubah tanggal, waktu, periode, dan tempat acara apa pun (termasuk mengubah tempat
langsung ke tempat digital {atau sebaliknya}) dan menunda, menangguhkan, mempersingkat,
dan/atau memperpanjang durasi Acara);
(c) membatalkan seluruh atau sebagian dari acara apa pun;
(d) menolak aplikasi, penerimaan, pendaftaran, dan/atau pembelian Anda yang berkaitan
dengan Acara apa pun; dan/atau
(e) menolak masuk atau menghapus Anda atau siapa pun ke dalam atau dari Acara apa pun dan
/ atau Tempat atau Situs apa pun, dan dalam salah satu kasus di atas tidak akan ada
pengembalian uang atas biaya yang dibayarkan oleh Anda kecuali kami menentukan
sebaliknya.

8.6

Anda bertanggung jawab untuk memeriksa Situs resmi Acara kami secara teratur untuk
pembaruan.

8.7

Semua biaya yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Untuk menghindari keraguan, kecuali jika
kami memutuskan lain, tidak akan ada pengembalian biaya yang dibayarkan untuk alasan apa pun
termasuk sebagai akibat dari:

(a) pembatalan, downgrade, pengembalian, atau pengembalian dana dari setiap pendaftaran,
acara / akses pass atau pembelian lain yang berkaitan dengan Acara apa pun;
(b) kehadiran non/parsial Anda dari Acara apa pun termasuk karena masalah teknis; atau
(c) ketidakpuasan Anda terhadap kami, Komunitas kami dan/atau Acara.
8.8

Semua aplikasi, pendaftaran, dan pembelian yang dilakukan tidak dapat dipindahtangankan dan
tidak dapat dialihkan kecuali kami menyetujui secara tertulis. Tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya, tiket tidak dapat ditransfer atau dijual kembali (baik gratis atau tidak, dalam bentuk
atau cara apa pun, atau apakah sebagai paket dengan produk dan / atau layanan lain).

8.9

Tiket tidak boleh dibeli atau diperoleh dari atau melalui pihak ketiga yang tidak sah (misalnya,
agen penjualan / tiket), tetapi hanya langsung dari atau melalui kami dan agen penjualan / tiket
yang ditunjuk kami. Harap lakukan kebersihan cyber yang baik dan jangan melakukan pendaftaran
dan / atau pembelian dari situs web yang bukan situs web resmi Acara kami. Silakan hubungi kami
jika Anda memiliki keraguan sebelum melakukan pendaftaran dan / atau pembelian.

8.10

Tiket tidak boleh digunakan untuk iklan, promosi, pemasaran atau tujuan komersial lainnya
(termasuk tanpa batasan insentif perdagangan, hadiah, kompetisi, kontes, undian, undian, lotere,
atau undian, baik untuk tujuan komersial atau amal).

8.11

Anda melanggar atau diduga melanggar S&K, kami berhak untuk menyita, menghancurkan,
menyimpan dan / atau membatalkan pass atau pembelian apa pun tanpa kewajiban untuk
mengembalikan biaya apa pun yang dibayarkan, dan tanpa kewajiban untuk mengganti pass atau
pembelian apa pun.

8.12

Dengan berpartisipasi dalam Acara, Anda menyetujui semua syarat dan ketentuan, aturan rumah,
peraturan perundang-undangan dan aturan dan peraturan lain dari tempat (fisik atau digital)
acara (misalnya, pakaian, kondisi masuk, konsumsi makanan &minuman, dll.) yang kami dapat,
dari waktu ke waktu, memberi tahu Anda tentang ("Ketentuan Acara"). Dalam hal terjadi
ketidakkonsistenan atau konflik antara S&K dan Ketentuan Acara, yang terakhir akan menang dan
diutamakan.

8.13

Kami berhak untuk menolak dan / atau menghapus setiap orang atau kelas orang atas kebijakan
kami sendiri dan mutlak ke dalam atau dari tempat Acara untuk alasan apapun tanpa
pemberitahuan atau penjelasan.

9.

Mendukung acara kami

9.1

Mitra konten, mitra acara, mitra media, sponsor atau organisasi pendukung lainnya untuk acara
kami dan / atau untuk penyediaan produk dan / atau layanan tertentu sehubungan dengan itu
(secara kolektif "SOs") harus menghubungi kami dan menandatangani perjanjian tertulis terpisah
dengan kami.

9.2

SOs adalah kontraktor independen. Tidak ada dalam S&K akan ditafsirkan sebagai agen, usaha
patungan atau kemitraan di bawah hukum, atau merupakan SO dan kami sebagai kepala sekolah
dan agen, atau masing-masing dengan wewenang untuk masuk ke dalam kontrak atau
menimbulkan kewajiban atau kewajiban, tersurat atau tersirat, atas nama yang lain.

10.

Pembicara

10.1

Setiap orang yang berbicara di Acara kami secara langsung/pribadi, melalui webinar streaming
langsung, perekaman video atau ditentukan lain oleh kami ("Penugasan") apakah pembicara
individu atau didelegasikan oleh organisasi Anda dan apakah sukarela atau berbayar
("Pembicara") harus menghubungi kami dan menandatangani perjanjian tertulis terpisah dengan
kami.

10.2.

Pembicara setuju untuk:

10.3

(a)

melakukan kewajiban pembicaranya secara profesional;

(b)

mematuhi semua hukum yang berlaku;

(c)

bekerja sama dengan kami dan semua arahan dan/atau pedoman sehubungan dengan
Penugasan yang mungkin diperlukan atau ditentukan oleh kami dari waktu ke waktu dan
diberitahu to him/her in writing. In this regard, the venue and/or platform where he/she
is to perform the Assignment are provided to him/her on an “as-is-where-is” basis.

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tertulis Pembicara dengan kami, ketentuan
berikut akan berlaku untuk Pembicara:
(a)

Jadwal. Kami akan memberi tahu Pembicara tentang jadwal berbicaranya sesegera
mungkin. Namun, jika ada perubahan, kami akan memberi tahu Pembicara sesegera
mungkin. Pembicara mengakui kemungkinan mengambil peran terkait tambahan dalam
Tugas, termasuk memoderasi sesi atau menyampaikan pidato dan / atau presentasi
tambahan, tergantung pada kebutuhan kami.

(b)

Pengganti/speaker tambahan. Untuk tujuan mempersiapkan materi pemasaran, jika ada
pembicara pengganti atau tambahan, Pembicara harus meminta persetujuan tertulis
kami setidaknya 8 minggu sebelum Acara. Namun, jika Pembicara tidak tersedia karena
Peristiwa Force Majeure atau penyakit apa pun (misalnya, cedera tubuh, kematian,
kelemahan atau penyakit mental), dia (atau perwakilannya) akan memberi tahu kami
sesegera mungkin untuk membahas pengaturan alternatif. Dalam keadaan seperti itu:

(c)

(i)

Pembicara (atau wakilnya) harus menggunakan upaya terbaik untuk menemukan
pembicara pengganti (yang akan tunduk pada penerimaan tertulis kami
sebelumnya); dan

(ii)

jika tidak ada pembicara pengganti yang ditemukan atau diterima oleh kami, kami
berhak membatalkan Penugasan tanpa kompensasi apa pun. Semua jumlah yang
dibayarkan kepada Pembicara akan dikembalikan sepenuhnya kepada kami
dalam waktu 3 hari setelah pembatalan tersebut.

Pembatalan, penundaan atau penangguhan oleh kami. Kami berhak untuk menunda,
menangguhkan atau membatalkan Penugasan dengan alasan apa pun dengan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembicara. Jika Penugasan dibatalkan oleh
kami, tidak ada biaya atau kompensasi lain yang akan dibayarkan oleh kami.

(d)

Pembatalan oleh Pembicara. Jika Pembicara membatalkan Penugasan dengan alasan apa
pun yang bukan karena Peristiwa Keadaan memaksa atau penyakit (misalnya, cedera
tubuh, kelemahan atau penyakit mental), terlepas dari apakah pembatalan terjadi karena
keadaan darurat atau "menit-terakhir" keadaan yang tidak terduga, Pembicara akan
segera memberi tahu kami dan kami berhak untuk membebankan biaya pembatalan.
Biaya pembatalan merupakan perkiraan kompensasi yang wajar bagi kami untuk mencari
dan melibatkan pembicara lain untuk melakukan Penugasan dalam waktu singkat, agar
kami mematuhi program dan agenda Acara (sebagaimana ditentukan oleh kami).

(e)

Konten
(i)

Kecuali persetujuan tertulis kami sebelumnya diperoleh setelah berdiskusi
dengan kami, semua materi pidato dan / atau presentasi Pembicara harus dalam
bahasa Inggris.

(ii)

Pembicara harus memastikan bahwa materi pidato dan/atau presentasinya
sesuai dengan hukum yang berlaku dan Pedoman Komunitas kami.

(iii)

Dalam hal ini, Pembicara diminta untuk menyerahkan draf pidato dan/atau
materi presentasinya kepada kami terlebih dahulu untuk tujuan peninjauan.

(iv)

Pembicara tidak boleh mewakili salah satu pandangannya sebagai pandangan
atau dibagikan oleh atau didukung oleh kami. Selanjutnya, Pembicara tidak boleh
mewakili, dengan cara apa pun, untuk menjadi afiliasi, agen, kolaborator,
karyawan, mitra, dan / atau perwakilan kami.

(v)

Kami berhak untuk mengedit materi apa pun yang disediakan oleh Pembicara.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pembicara setuju untuk melepaskan
semua hak pencipta / kontrol mereka. 10.4. Pembicara adalah kontraktor
independen. Tidak ada dalam S&K kami akan ditafsirkan sebagai agen, usaha
patungan atau kemitraan di bawah hukum, atau merupakan Pembicara dan kami
sebagai kepala sekolah dan agen, atau masing-masing dengan wewenang untuk
masuk ke dalam kontrak atau menimbulkan kewajiban atau kewajiban, tersurat
atau tersirat, atas nama yang lain.

11.

Kolaborasi

11.1

Kami dapat, melalui Situs kami, memberi Anda kesempatan untuk menyatakan minatnya
dalam berkolaborasi dalam proyek atau mengundang orang lain untuk berkolaborasi
dalam proyek Anda, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, acara, dan proyek
dengan orang lain dalam Komunitas kami dan dengan pihak ketiga lainnya ("Kolaborasi").
Kami dapat menawarkan program kolaborasi khusus untuk beberapa Acara kami
(misalnya, Program yang Dipimpin Pembeli), dan Anda harus menghubungi kami dan
menandatangani perjanjian tertulis terpisah dengan kami.

11.2

Anda harus berusia minimal 18 tahun untuk berpartisipasi dalam Kolaborasi apa pun.

11.3

Anda dapat:

1.

11.4.

(a)

mengirimkan ekspresi minat untuk berpartisipasi dalam Kolaborasi yang
diposting oleh Pemilik Masalah di Platform sebagai kolaborator potensial
("Kolaborator Potensial"); dan/atau

(b)

atas undangan kami, undang Kolaborator Potensial untuk mengirimkan ekspresi
minat untuk berpartisipasi dalam Kolaborasi Anda sebagai pemilik masalah
("Pemilik Masalah").

Pencocokan dan seleksi
(a)

Setelah Kolaborator Potensial mengirimkan ekspresi minat untuk berpartisipasi
dalam Kolaborasi, kami dapat meninjau dan menilai kelayakan dan kesesuaian
Kolaborator Potensial berdasarkan informasi, profil, dan preferensi bisnisnya, dan
/ atau kriteria lain yang kami anggap sesuai.

(b)

Periode jendela (s) review dan penilaian pengajuan ekspresi bunga adalah atas
kebijakan kami sendiri dan mutlak, namun, kami umumnya meninjau dan menilai
pengajuan pada datang pertama, pertama dilayani dasar.

(c)

Jika kami tidak dapat membuat pilihan atau mencocokkan Kolaborator Potensial
dengan Pemilik Masalah tertentu sehubungan dengan Kolaborasi dalam jangka
waktu internal sebagaimana ditentukan oleh kami atas kebijakan kami sendiri dan
mutlak, kami dapat mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian kategori
orang berikut:
(i)

Kolaborator Potensial yang telah mengirimkan ekspresi minat pada
saluran kami yang lain selain Situs kami.

(ii)

Kolaborator Potensial yang telah mengirimkan ekspresi minat mengikuti
undangan terbuka kami di saluran media sosial kami dan kampanye
pemasaran lainnya.

(iii)

Kolaborator Potensial yang telah kami identifikasi dari Komunitas kami
dan langsung diundang untuk mengirimkan ekspresi minat. Terlepas dari
hal di atas, kami tidak akan mempertimbangkan dan tidak bertanggung
jawab atau berkewajiban atas pengajuan lain termasuk jika Kolaborator
Potensial menghubungi Pemilik Masalah secara langsung.

(d)

Jika Kolaborator Potensial dipilih oleh kami untuk berpartisipasi dalam
Kolaborasi, kami akan memfasilitasi untuk mencocokkan dan menghubungkan
Kolaborator Potensial dengan Pemilik Masalah dengan cara yang kami anggap
tepat.

(e)

Mungkin ada lebih dari satu Kolaborator Potensial untuk Kolaborasi apa pun.

Anda dengan ini mengakui bahwa Anda tidak akan berhak atas kompensasi apapun dari
kami, Pemilik Masalah atau Kolaborator Potensial apa pun yang berkaitan dengan atau
sehubungan dengan Kolaborasi apa pun, kecuali disetujui lain oleh pihak terkait.

11.5.

Anda bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua konten dan informasi yang Anda
berikan di Situs kami dan / atau berbagi dengan Kolaborator Potensial, Pemilik Masalah
dan / atau pihak ketiga lainnya.

11.6.

Kami berhak untuk menarik pilihan atau pencocokan kami, mencatat Kolaborasi apa pun
dan / atau mendiskualifikasi Kolaborator Potensial atau Pemilik Masalah kapan saja tanpa
memberikan alasan atau pemberitahuan apa pun.

11.7.

Tidak ada dalam S&K atau korespondensi atau perjanjian apa pun antara kami, Anda dan
/ atau pihak ketiga lainnya yang tidak akan dimaksudkan untuk, atau dianggap,
membangun kemitraan atau usaha patungan antara kami, Anda dan / atau pihak ketiga
lainnya, atau merupakan kami, Anda dan / atau pihak lain. pihak ketiga agen (s) satu sama
lain, atau memberi wewenang kepada kami, Anda dan / atau pihak ketiga lainnya untuk
membuat atau masuk ke dalam komitmen apa pun untuk atau atas nama satu sama lain.
Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang berkaitan dengan
perjanjian, transaksi, interaksi atau kegiatan antara Anda, kami dan / atau pihak ketiga
lainnya.

11.8.

Kami dengan ini menolak semua jaminan, representasi dan jaminan dalam bentuk apa
pun (baik tersurat maupun tersirat), termasuk bahwa:
(a)

Kolaborasi apa pun dan konten dan materi terkait akurat, sesuai, tersedia,
lengkap, tepat waktu atau diperbarui;

(b)

kami terhubung dengan, terkait dengan atau terkait dengan atau mendukung
Kolaborasi apa pun atau yang terlibat dalam Kolaborasi, dan konten, produk,
dan/atau layanan terkait;

12.

Privasi

12.1

Anda harus mematuhi Kebijakan Privasi kami dan semua persyaratan dan standar hukum
yang berlaku untuk perlindungan dan privasi data, sebagaimana telah diubah, direvisi,
dan / atau ditambah dari waktu ke waktu ("Persyaratan Perlindungan Data"). Dengan
demikian, silakan merujuk ke Kebijakan Privasi kami untuk rincian lebih lanjut dan
pastikan bahwa Anda memahami persyaratan yang ditetapkan di dalamnya.

12.2

Kami dapat mengumpulkan, mengungkapkan, memproses, menyimpan, mentransfer
(termasuk lokal dan lintas batas) dan / atau menggunakan konten, data dan informasi apa
pun yang Anda posting, kirimkan dan / atau bagikan (termasuk data / informasi pribadi
Anda) di salah satu Situs kami dan platform pihak ketiga yang dikelola oleh atau terkait
dengan kami (termasuk tanpa batasan platform media sosial dan grup obrolan) sesuai
dengan dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Kebijakan Privasi kami, termasuk tanpa
batasan untuk membuat Anda tetap terhubung dengan Komunitas kami dan
memperbarui semua produk dan layanan mereka, mengirimi Anda berita / pembaruan,
untuk program yang cocok, sehubungan dengan penggunaan situs web / platform,

kegiatan pemasaran / promosi dan penjangkauan untuk produk dan layanan Komunitas
kami dan Produk dan Layanan kami.
12.3

Secara khusus, Anda mengakui setuju dan menyetujui bahwa data / informasi pribadi
Anda seperti nama Anda, dan rincian pembayaran, dapat diungkapkan kepada pihak
ketiga (berlokasi di dalam dan di luar Indonesia) memproses transaksi pembayaran
tersebut, termasuk tanpa batasan bank dan penyedia gateway pembayaran, dan, tunduk
pada kebijakan privasi data / informasi pribadi masing-masing dan hukum yang berlaku,
Dapat digunakan, diproses dan disimpan oleh pihak ketiga tersebut untuk memfasilitasi
pembayaran yang Anda sekarang atau kemudian lakukan.

12.4

Anda setuju untuk sepenuhnya mengganti rugi, tetap sepenuhnya ganti rugi dan
menahan kami, afiliasi kami, direktur, karyawan, agen, penerus atau memberikan tidak
berbahaya dari biaya, biaya, denda, penyelidikan, proses hukum, hukuman dan / atau
sanksi yang terkait dengan pelanggaran Anda terhadap Persyaratan Perlindungan Data.

13.

Keadaan Memaksa

13.1

Sebuah "Peristiwa Keadaan Memaksa" mengacu pada penyebab apa pun di luar kendali
wajar kami, termasuk tanpa batasan, kebakaran, banjir, penyakit, epidemi / pandemi
(seperti yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia), kegagalan daya, gangguan
saluran komunikasi, kesalahan dan kerusakan teknis dan komputer, pemadaman server,
vandalisme situs web, invasi atau serangan virus komputer, serangan peretas, penutupan
atau penutupan situs web sementara atau permanen (disebabkan oleh kontrol
pemerintah atau sebaliknya), gempa bumi, ledakan atau kecelakaan, blokade, embargo,
cuaca buruk, perintah pemerintah, keputusan, pengekangan atau peraturan,
pengekangan atau perintah pertahanan sipil atau otoritas militer, perang, kerusuhan atau
gangguan sipil atau keributan, sabotase, tindakan terorisme, pemogokan, penguncian,
boikot atau sengketa atau gangguan tenaga kerja signifikan lainnya, tidak adanya tempat
yang diperlukan untuk Peristiwa kami, dan skenario yang disebutkan di atas harus
mencakup ancaman daripadanya.

13.2

Jika pelaksanaan kewajiban kami di bawah ini ditangguhkan atau dicegah karena alasan
Peristiwa Force Majeure, kami tidak akan bertanggung jawab atas tidak kinerja atau
keterlambatan dalam melakukan kewajiban kami sehubungan dengan periode di mana
kinerja ditangguhkan atau dicegah. Anda tidak akan membuat klaim atau permintaan
terhadap kami untuk masalah atau apa pun yang timbul dari periode tersebut kami
ditangguhkan atau dicegah dari melakukan kewajiban kami di bawah ini. Setiap kerugian,
kerusakan, keterlambatan atau kegagalan kinerja kami dalam kondisi seperti itu tidak
akan merupakan default di bawah ini.

13.3

Jika Peristiwa Force Majeure berlanjut untuk jangka waktu yang lama (sebagaimana
ditentukan oleh kami atas kebijakan kami sendiri dan mutlak), kami berhak untuk
mengubah, membatalkan, menunda, menangguhkan dan / atau menarik salah satu
Kegiatan, Produk &Layanan, Acara atau hak atau kiriman lainnya untuk diberikan di
bawah ini (secara keseluruhan atau sebagian) segera dengan memberikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Anda.

14.

Penafsiran Jaminan dan Pengecualian Tanggung Jawab

14.1

Situs kami mungkin berisi ketidakakuratan atau kesalahan. Tempat dan Situs kami
disediakan berdasarkan "sebagaimana-ada-di-mana-adalah" dan "tersedia". Anda
memahami dan mengakui bahwa ketika Anda berpartisipasi dalam Komunitas kami,
akses, penggunaan, pengunduhan dari, dan / atau mendapatkan konten atau layanan dari
kami atas kebijaksanaan dan risiko Anda sendiri. Kami tidak membuat pernyataan bahwa
Situs tersebut sesuai atau tersedia di luar Indonesia. Jika Anda menggunakan Situs dari
lokasi lain, Anda bertanggung jawab untuk mematuhi hukum setempat yang berlaku.

14.2

Kami dengan ini menolak semua jaminan, representasi, dan jaminan dalam bentuk apa
pun (baik tersurat maupun tersirat) termasuk tanpa batasan (a) aksesibilitas
berkelanjutan atau pengoperasian Tak Terputus dari Situs dan Situs kami (b) bahwa
Tempat dan Situs kami dan isinya dan materinya akurat, sesuai, tersedia, lengkap, tepat
waktu, diperbarui untuk digunakan di semua yurisdiksi, dan (c) konten dan / atau materi
yang tersedia untuk diakses, penggunaan atau pengunduhan dari Situs dan Situs kami
bebas dari keylogger, virus, worm, trojan horse, malware, dan konten berbahaya atau
merusak lainnya.

14.3

Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul dari akses
dan / atau penggunaan Situs dan Situs kami, dan / atau ketergantungan Anda pada konten
dan informasi yang terdapat di Situs dan Situs kami. Satu-satunya solusi Anda adalah
berhenti menggunakan situs kami.

14.4

Secara khusus, kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak
langsung yang hilang atau kehilangan kerusakan bisnis, kerusakan khusus, tidak langsung,
konsekuensial, teladan atau insidental, termasuk data yang hilang, cedera pribadi, atau
kerusakan properti yang terkait dengan Tempat atau Situs kami; dan kewajiban yang
harus kami perkan kepada Anda di bawah atau sehubungan dengan S&K akan dibatasi
tidak lebih dari S $ 500 secara total untuk semua klaim.

14.5

Namun, kami memiliki semua hak hukum untuk memulihkan kerusakan atau kompensasi
lainnya di bawah T&T atau sebagaimana diizinkan oleh hukum, dalam ekuitas dan
berdasarkan kontrak.

15.

Ganti rugi

15.1

Anda setuju untuk sepenuhnya mengganti rugi, tetap sepenuhnya ganti rugi dan
menahan kami yang tidak berbahaya, afiliasi kami, direktur, karyawan, agen, penerus
atau penugasan dari kerugian, klaim, tuntutan, tanggung jawab, biaya, biaya, tindakan
atau ancaman tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan (a) pelanggaran S&K,
(b) sehubungan dengan pembelian, akses, dan / atau penggunaan Produk &Layanan kami,
Tempat dan Situs, dan (b) setiap pelanggaran hukum yang berlaku, oleh Anda dan / atau
(i) direktur, karyawan, dan / atau petugas Anda; (ii) perusahaan terkait Anda, afiliasi, mitra
dan / atau direktur masing-masing, pejabat dan / atau karyawan; dan/atau (iii) penasihat,
konsultan, kontraktor (termasuk subkontraktor), agen, pelayan dan pemasok
(sebagaimana berlaku).

16.

Umum

16.1

Pemberitahuan. Kecuali ditentukan lain, pemberitahuan dan / atau komunikasi apa pun
sehubungan antara Anda dan kami akan secara tertulis (dalam bahasa Inggris) dengan
rincian kontak (termasuk alamat email yang ditentukan) sebagaimana diberitahu oleh
kami.

16.2

Biaya. Kecuali ditentukan lain oleh kami, Anda dan kami masing-masing akan
menanggung biaya masing-masing untuk persiapan, pelaksanaan dan pelaksanaan
perjanjian apa pun antara Anda dan kami dan dokumen tambahan lainnya (termasuk
biaya perjalanan dan biaya profesional).

16.3

Seluruh perjanjian. Setiap perjanjian antara Anda dan kami menetapkan seluruh
pemahaman antara Anda dan kami dan digantikan, tanpa batasan, semua diskusi
sebelumnya, komunikasi, representasi dan pengaturan antara Anda dan kami
sehubungan dengan materi pelajarannya ("Representasi"). Anda mengakui bahwa Anda
belum menandatangani perjanjian apa pun dengan kami dengan bergantung pada
Perwakilan apa pun, dan bahwa Anda tidak akan memiliki klaim, hak, atau pemulihan apa
pun yang timbul dari Representasi tersebut.

16.4

Tidak ada agensi, perusahaan patungan atau kemitraan. Tidak ada di bawah ini yang akan
ditafsirkan sebagai agen, usaha patungan atau kemitraan di bawah hukum, atau
merupakan Anda dan kami sebagai kepala sekolah dan agen, atau masing-masing dengan
wewenang untuk masuk ke dalam kontrak apa pun atau menimbulkan tanggung jawab
atau kewajiban, tersurat atau tersirat, atas nama yang lain.

16.5

Tugas. Anda tidak boleh mengalihkan hak atau kewajiban Anda berdasarkan S&K kepada
pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Kami dapat
mengalihkan hak atau kewajiban kami berdasarkan S&K kepada pihak ketiga mana pun
tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda. Kecuali dinyatakan lain secara tegas di
bawah ini, semua perjanjian dan perjanjian di bawah ini oleh atau atas nama Anda atau
kami akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan masing-masing penerus dan
penerima hak Anda atau kami baik dinyatakan demikian atau tidak.

16.6

Pengabaian. Tidak ada kegagalan di pihak kami untuk melaksanakan, dan tidak ada
penundaan dalam melaksanakan hak apa pun di bawah ini yang akan dianggap
sebagai
pengesampingannya, juga tidak akan ada satu atau sebagian pelaksanaan
hak apa pun di bawah ini yang menghalangi pelaksanaan lain atau lebih lanjut atau
pelaksanaan hak apa pun. hak lainnya. Hak dan upaya hukum yang diberikan di bawah ini
bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak atau upaya hukum apa pun yang diberikan
oleh hukum. Pengesampingan atau persetujuan apa pun yang kami berikan di bawah ini
harus dibuat secara tertulis dan dapat diberikan dengan tunduk pada kondisi yang
mungkin kami terapkan. Pengesampingan atau persetujuan apa pun akan berlaku hanya
dalam kasus dan untuk tujuan yang diberikan.

16.7

Kelangsungan hidup hak. Pada pengakhiran S&K, perjanjian apa pun antara Anda dan
kami, dan /atau izin untuk menggunakan Tempat kami, Situs kami, Komunitas kami, Acara

kami dan / atau Produk &Layanan kami, semua hak yang diberikan kepada Anda di bawah
T&T akan berhenti. Namun, S&K akan terus berlaku untuk penggunaan Anda sebelumnya
dan apa pun yang berkaitan dengan atau timbul dari penggunaan tersebut. Setelah
penghentian, semua hak kami, termasuk semua hak IP, hak kepemilikan, dan lisensi di T
&C akan bertahan, serta semua pembatasan penggunaan, dan semua batasan tanggung
jawab dan penafian.
16.8

Pesangon. Jika ada ketentuan di bawah ini yang dianggap tidak sah, ilegal atau tidak dapat
dilaksanakan oleh pengadilan atau pengadilan:
(a)

ketentuan tersebut harus dimodifikasi sejauh minimum yang diperlukan untuk
memberikan efek pada niat komersial kami; tetapi

(b)

ketentuan lain di bawah ini akan tetap tidak berubah, valid, dan dapat ditegakkan.

16.9

hukum yang mengatur. S&K akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum
Indonesia dan tunduk pada yurisdiksi Pengadilan di Indonesia.

16.10

Bahasa. S&K ditulis dalam bahasa Indonesia. Terjemahan apa pun ke dalam bahasa lain
disediakan semata-mata untuk kenyamanan Anda, dan sejauh ada konflik antara
keduanya, versi bahasa Indonesia yang berlaku.

