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KEBIJAKAN PRIVASI DAN COOKIES
Libertex (libertex.com) adalah nama merek FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED (No. registrasi 1529 CTD 2014)
(berikutnya disebut sebagai: “kami”, “Libertex”, “Perusahaan”). Kantor FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED
berlokasi di Stoney Ground,Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines, P.O. Box 1823, .
Demi membantu Libertex memahami klien dan meningkatkan layanan, data yang dihimpun di situs web ini akan
disimpan di database terlindung Libertex. Seluruh data klien disimpan di server Libertex yang patuh pada persyaratan
hukum. Kami tidak akan memberikan data ini kepada perusahaan atau pihak ketiga mana pun.

KEAMANAN
Kami telah mengimplementasikan berbagai prosedur keamanan sesuai yang dijabarkan dalam kebijakan ini.
Libertex berupaya untuk melindungi informasi yang Anda berikan dan memastikan privasi Anda terlindungi dan
berbagai prosedur perlindungan ketat telah kami berlakukan. Seluruh server kami hanya dapat diakses oleh petugas
yang berwenang.
Walaupun kami akan mengupayakan segala langkah yang masuk akal untuk melindungi informasi Anda, namun Anda
mengakui bahwa penggunaan internet tidak sepenuhnya aman sehingga kami tidak dapat menjamin keamanan atau
integritas data pribadi apa pun yang ditransfer oleh Anda atau kepada Anda via internet.

PERSETUJUAN ANDA
Dengan menggunakan situs web kami dan mengizinkan penggunaan cookies di browser Anda yang memberi kami
akses ke informasi tertentu atau dengan mengirimkan informasi Anda secara manual kepada kami, Anda menyetujui
penggunaan informasi tersebut seperti yang dijabarkan dalam kebijakan ini. Apabila kami mengubah kebijakan privasi
kami, maka kami akan menampilkan perubahan tersebut di halaman ini dan mungkin menampilkan pemberitahuan di
halaman lain di situs web ini agar Anda selalu mengetahui informasi yang kami himpun dan bagaimana kami
menggunakannya. Dengan melanjutkan penggunaan layanan kami, Anda menyatakan menyetujui segala perubahan
tersebut.

PENGUMPULAN INFORMASI
Saat Anda mengakses situs web kami, kami mengumpulkan informasi yang tidak dapat mengidentifikasi dengan cara
sebagai berikut:

DATA LOG
Saat Anda mengakses situs web kami, kami mengumpulkan informasi yang dikirimkan browser Anda setiap kali Anda
mengunjungi situs web atau layanan online ("Data Log"). Data log ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada,
alamat IP komputer Anda, jenis browser, halaman web yang Anda kunjungi sebelum masuk ke Situs, dan informasi
yang Anda cari di Situs dan Layanan. Selain itu, jika Anda mengakses Layanan via perangkat seluler, kami mungkin
mengumpulkan ID Push, tergantung pada izin Anda yang Anda tetapkan di aplikasi seluler, dan IP Seluler.

COOKIES
Cookies adalah file teks kecil yang disimpan oleh browser Anda di komputer atau perangkat Anda saat Anda
mengunjungi halaman tertentu atau melakukan tindakan tertentu di situs web ini dan situs web lainnya. Cookies
digunakan untuk membantu browser Anda mengingat pilihan Anda dan menampilkan informasi yang tepat untuk Anda
- seperti item di keranjang Anda - dan tidak memperlakukan Anda sebagai pengunjung baru setiap kali Anda
mengunjungi suatu halaman.
Sebagian cookies hanya ditetapkan untuk sepanjang durasi kunjungan Anda ("session cookies") untuk membantu Anda
menjelajahi dan memberi Anda informasi yang relevan. Sebagian cookies lainnya ditetapkan untuk periode waktu yang
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lebih lama ("persistent cookies") agar browser Anda dapat mengingat pilihan Anda dari kunjungan sebelumnya.
Cookies yang tersimpan tidak akan merusak peranti Anda, bersifat anonim, dan unik untuk browser tertentu.
Anda dapat memilih untuk menonaktifkan atau memblokir cookies ini di browser Anda, tapi tanpa cookies tertentu,
situs kami tidak dapat bekerja. Untuk informasi lebih terperinci mengenai cookies, silakan kunjungi
www.allaboutcookies.org.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN COOKIES?
Di Libertex, kami menggunakan cookies untuk membantu mengetahui layanan apa yang Anda minati dan mengingat
detail tentang aplikasi Anda. Kami tidak menyimpan informasi sensitif seperti nama atau alamat Anda di cookies kami,
hanya referensi anonim terhadap informasi tersebut agar kami dapat menemukannya.
Kami juga terkadang menempatkan cookies untuk membantu Anda menjelajahi situs, meningkatkan pengalaman
Anda, atau memberi Anda informasi penting terkait minat Anda.

COOKIES PIHAK KETIGA
Untuk memberi Anda pengalaman klien terbaik, kami bermitra dengan sejumlah pihak ketiga untuk membantu kami
mengumpulkan statistik anonim tentang penggunaan situs web kami dan memberi Anda informasi lanjutan yang
mungkin menarik bagi Anda. Sebagai bagian dari proses ini, mitra pihak ketiga kami mungkin menempatkan cookies
mereka sendiri saat kunjungan Anda.
Pihak ketiga ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc.
(tealium.com), Mixpanel, Inc. (mixpanel.com), Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

PENGATURAN COOKIES
Jika Anda tidak ingin menerima kategori cookies tertentu di situs web Libertex, Anda dapat memilih untuk tidak
menggunakannya. Kami perlu menempatkan cookie tertentu agar kami dapat mengingat pilihan Anda pada kunjungan
Anda berikutnya ke situs web kami dari browser yang sama. Saat ini, secara teknik kami tidak dapat memungkinkan
Anda mempertahankan pengaturan Anda antar browser dan perangkat yang berbeda, jadi Anda perlu menyesuaikan
pengaturan ini dari setiap browser yang Anda gunakan.
Harap diketahui pula walaupun kami mengupayakan segala cara untuk menghargai dan melaksanakan pilihan Anda,
ada kemungkinan bahwa tidak semua cookies akan tercakup. Apabila ini adalah masalah, maka kami menyarankan
Anda mengubah pengaturan cookies Anda via browser Anda; fungsi Bantuan di browser Anda akan memberitahukan
caranya.
Perhatian: walaupun sebagian besar bagian dari situs web kami mungkin dapat bekerja tanpa cookies, tapi Anda akan
kehilangan sebagian fitur dan fungsionalitas apabila Anda memilih untuk menonaktifkan cookies.

GOOGLE ANALYTICS
Kami menggunakan Google Analytics di situs web kami, layanan analisis web yang disediakan oleh Google Inc.
("Google"). Google Analytics digunakan untuk membantu kami mendapatkan data terkait penggunaan situs web kami.
Informasi yang dihasilkan oleh cookies tentang penggunaan Anda terhadap situs web kami (termasuk alamat IP Anda)
mungkin ditransmisikan ke Google dan disimpan oleh Google di server di Amerika Serikat. Google akan menggunakan
informasi untuk mengevaluasi penggunaan Anda terhadap situs web kami, menyusun laporan tentang aktivitas situs
web untuk operator situs web, dan menyediakan layanan lainnya seputar aktivitas situs web dan pemakaian internet.
Google juga mungkin meneruskan informasi ini ke pihak ketiga apabila diwajibkan oleh hukum atau apabila pihak
ketiga tersebut memproses informasi tersebut untuk Google. Anda dapat menolak penggunaan cookies dengan
menetapkan pengaturan yang relevan di browser Anda, namun harap diketahui bahwa jika Anda melakukannya, Anda
mungkin tidak dapat menggunakan fungsionalitas situs web ini secara menyeluruh. Dengan menggunakan situs web
ini, Anda menyatakan menyetujui pemrosesan data tentang Anda oleh Google dengan cara dan untuk tujuan yang
tertera di atas.
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CARA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI
Kami menggunakan informasi Anda untuk (i) memantau dan menganalisis penggunaan situs web dan untuk
administrasi teknikal situs web, (ii) meningkatkan situs web, (iii) menghasilkan dan mendapatkan data dan informasi
bermanfaat mengenai minat, karakteristik, penggunaan, dan perilaku pengunjung situs web kami.
Informasi Agregat dan Informasi yang Tidak Mengidentifikasi. Kami mungkin membagikan informasi agregat termasuk
pertanyaan dan penawaran yang dihasilkan dari penggunaan Anda terhadap situs web kami, yang termasuk informasi
yang tidak dapat mengidentifikasi dan Data Log, dengan pihak ketiga untuk analisis industri, pemrofilan demografis,
tujuan komersial lainnya, dan menghasilkan materi iklan bertarget tentang produk dan layanan kami. Segala informasi
agregat yang dibagikan dalam konteks ini tidak akan memuat informasi pribadi.
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Penegakan Hukum. Kami bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum dan
pihak swasta untuk memberlakukan dan mematuhi undang-undang.
Transfer Bisnis. Kami mungkin menjual, mengalihkan, atau membagikan sebagian atau seluruh aset kami, termasuk
antara lain Informasi Pribadi Anda dan Data Log, sehubungan dengan terjadinya merger, akuisisi, reorganisasi, atau
penjualan seluruh atau secara substansial seluruh saham atau aset kami, atau apabila kami pailit.
Selain itu, kami mungkin mempublikasikan pemberitahuan privasi tambahan lainnya sehubungan dengan layanan
spesifik.

DURASI PENYIMPANAN INFORMASI
Kami tidak akan menyimpan informasi Anda untuk durasi yang lebih panjang dari yang dibutuhkan. Seringkali informasi
harus disimpan untuk periode waktu yang cukup panjang. Periode penyimpanan akan ditentukan dengan
memperhitungkan jenis informasi yang dikumpulkan dan tujuan pengumpulan informasi tersebut, dengan mengingat
kebutuhan yang berlaku untuk situasi tersebut dan keperluan untuk menghapus informasi yang sudah tidak berlaku
dan tidak digunakan pada waktu sesegera mungkin.

LINGKUP KEBIJAKAN DAN SITUS PIHAK KETIGA
Kebijakan ini hanya berlaku untuk kami dan situs web ini. Kami tidak memiliki kendali terhadap situs web lainnya, atau
banner atau tautan dari dalam situs web kami. Situs web lain, banner, atau tautan ini mungkin menempatkan cookies
tersendiri atau berkas lainnya di komputer Anda, mengumpulkan data atau menghimpun informasi pribadi lainnya
dari Anda sesuai dengan kebijakan privasi pihak ketiga tersebut. Kami menyarankan Anda untuk membaca kebijakan
privasi dan ketentuan lainnya dari pihak ketiga sebelum mengakses atau menggunakan layanan pihak ketiga tersebut.

CARA MENGHUBUNGI KAMI
Kami menyambut gembira pandangan Anda mengenai situs web dan kebijakan privasi kami.
komentar atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami via email info@libertex.org.

Untuk

mengirimkan
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