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Privasi anda sangat penting untuk kami, PT. Reco Platform 
Indonesia (“Perusahaan”). Untuk melindungi privasi 
anda dengan lebih baik, kami menyediakan kebijakan 
privasi ini (“Kebijakan Privasi”) yang menjelaskan praktek 
informasi online kami mengenai bagaimana informasi anda 
dikumpulkan dan digunakan dengan situs web dan aplikasi 
seluler Rumaruma serta produk-produk atau layanan-
layanan lainnya yang disediakan oleh Perusahaan (secara 
bersama-sama disebut “Platform”).

Ketika digunakan, kata ganti “anda” atau “milik anda” 
merujuk kepada pengguna aplikasi Platform kami dan/
atau www.rumaruma.id. Kata ganti “milik kami” “kami” 
atau “kita” merujuk kepada PT. Reco Platform Indonesia, 
Perusahaan, karyawan, anggota dari dewan-dewan 
managemen, pemegang-pemegang saham, perusahaan-
perusahaan saudara, anak-anak perusahaan, perusahaan-
perusahaan induk mitra-mitra, entitas-entitas hukum yang 
memegang kepentingan-kepentingan atas Perusahaan, 
dan/atau Perusahaan termasuk afiliasi-afiliasi dari setiap 
pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya.

Kami mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan 
Informasi Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah) 
untuk menyediakan informasi mengenai Platform 
kami, membantu kami untuk membuat konten, produk-
produk dan layanan-layanan yang relevan untuk anda, 
menawarkan promosi-promosi dan pengalaman yang 
dipersonalisasikan, meningkatkan kualitas konten 
dan teknologi kami, melacak penggunaan dan tabiat 
penggunaan, dan verifikasi akun-akun untuk membuat 
Platform kami lebih aman dan lebih mudah untuk 
digunakan dan mematuhi kewajiban-kewajiban hukum. 
Karenanya kamu bertanggung jawab penuh untuk 
menyediakan informasi yang benar, tepat, akurat dan tidak 
menyesatkan dalam segala aspek dalam Platform kami 
dimana informasi yang disediakan akan menjadi bagian 
dari Informasi Pribadi yang akan digunakan sebagaimana 
disampaikan disini.

Kebijakan Privasi
Diperbaharui 15 Juli, 2019

1. MENGAPA KAMI MENGUMPULKAN  
INFORMASI

Ketika anda menggunakan Platform kami, kami dapat 
megumpulkan informasi seperti nama anda, ulang tahun, 
alamat termasuk kota provinsi dan kode pos, alamat 
email, alamat email balasan, nomor telepon, informasi 
pembayaran, rincian pekerjaan, kartu identitas, dan foto 
apabila anda mengirimkan foto atau membuatnya tersedia 
melalui perangkat atau anda atau pihak ketiga (secara 
bersama-sama disebut “Informasi Pribadi).

Kami juga mungkin mengumpulkan informasi pemakaian 
seperti tanggal dan waktu penggunaan Platform kami 
oleh anda, alamat protokol internet (IP) anda, operator 
jaringan seluler, tipe browser, bahasa browser, sistem 
operasi, nama-nama domain, pencatatan-pencatatan 
server, tampilan-tampilan halaman, waktu akses, waktu 
yang dihabiskan menggunakan Platform kami, rujukan 
situs-situs web atau aplikasi-aplikasi, tautan-tautan dan 
tempat-tempat yang diakses, iklan-iklan yang ditampilkan 
dan dimasuki, pencatatan-pencatatan, nomor-nomor 
identifikasi perangkat seluler, pengidentifikasi-
pengidentifikasi akun, umur anda, jenis kelamin, nama 
pemberi kerja anda, gelar anda, lokasi anda, ketertarikan-
ketertarikan anda, jenis-jenis produk dan layanan-
layanan yang anda pernah tanyakan, yang digunakan dan/
atau dibeli dari kami, hasil-hasil pencarian dan istilah-
istilah pencarian, penggunaan, preferensi-preferensi, 
ketertarikan-ketertarikan, kesukaan-kesukaan, tingkah 
laku online maupun offline dari pengguna-pengguna 
kami yang mana dapat berhubungan dengan Platform 
kami dan/atau informasi lain sehubungan dengan 
produk-produk dan layanan-layanan yang kami sediakan, 
informasi yang anda kontribusikan termasuk ulasan-
ulasan, peringkat-peringkat, foto-foto yang diberikan, 
video-video, pendaftaran-pendaftaran, komentar-
komentar, likes, bookmark, teman-teman, daftar-daftar, 
pujian-pujian, dan profil akun (secara bersama-sama 
“Informasi Penggunaan”). Informasi Penggunaan 
merupakan kekayaan intelektual eksklusif Platform kami. 
Kami mempertahankan segala hak kami atas Informasi 
Penggunaan.

2. INFORMASI YANG DIKUMPULKAN
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Dengan menyediakan Informasi Pribadi kepada kami,
anda secara tegas memberikan persetujuan kepada kami 
untuk mempergunakan Informasi Pribadi sehubungan 
dengan ketentuan Kebijakan Privasi ini dan memberikan 
kami secara terus menerus, tidak dapat dibatalkan dan 
tidak terbatas, dapat dipindahkan, dapat dilisensikan, 
dapat di sub-lisensikan, dapat dialihkan, dapat dijual, 
bebas royalti, hak dan lisensi sedunia terhadap Informasi 
Pribadi yang mana anda adalah pemilik yang berhak atas 
lisensi tersebut.

Kami tidak akan menggunakan alamat surel atau nomor 
telepon anda untuk mengirimkan bahan-bahan yang tidak 
diinginkan terkecuali kami percaya komunikasi tersebut 
relevan dengan produk-produk dan layanan-layanan yang 
menarik untuk anda. Dalam hal seperti itu, kami dapat 
mengirimkan kepada anda, baik melalui surel, pesan teks, 
pemberitahuan-pemberitahuan, atau surat, surat kabar 
berkala kami, berita dan informasi, permintaan untuk 
berpartisipasi dalam survey-survey, pemberitahuan dan 
permintaan untuk rujukan-rujukan dan rekomendasi-
rekomendasi. Apabila anda memilih agar kami tidak 
menghubungi anda untuk tujuan-tujuan tersebut, mohon 
surati kami pada alamat surel yang disebutkan pada akhir 
Kebijakan Privasi ini yang meminta untuk dihapuskan atau 
anda dapat memilih untuk tidak menggunakan tautan 
yang sesuai yang muncul di badan komunikasi tersebut, 
apabila ada. Dalam keadaan-keadaan tertentu, notifikasi-
notifikasi dan pemberitahuan adalah satu kesatuan 
dengan keberfungsian yang tertanam pada Platform 
kami sehingga tidak dapat dihapuskan atau dimatikan. 
Jika itu yang terjadi, satu-satunya jalan yang dapat anda 
lakukan adalah berhenti menggunakan Platform kami dan 
apabila dapat diterapkan, menghapus Platform kami dari 
perangkat anda.

Kami dapat menyusun, menganalisa dan menghapus 
Informasi Pribadi kapanpun, untuk alasan apapun dan 
tanpa pemberitahuan. Kami juga dapat mempertahanan 
Informasi Pribadi bahkan setelah anda berhenti menjadi 
pengguna Platform kami dengan tujuan untuk menjaga 
integritas database dan produk-produk dan layanan-
layanan yang kami sediakan. Apabila anda memilih untuk 
tidak menyediakan Informasi Pribadi ketika diminta,
anda tidak dapat menggunakan Platform kami.

3. PENGGUNAAN INFORMASI PRIBADI

4. SURVEY, SURAT KABAR,  
PEMBERITAHUAN DAN RUJUKAN

Kami dapat menawarkan kepada Pengguna kami 
kesempatan untuk mengundang pihak-pihak lain untuk 
menggunakan Platform kami dengan meminta Pengguna-
Pengguna untuk memberikan Informasi Pribadi dari 
pengguna-pengguna berpotensi. Kami dapat menggunakan 
Informasi Pribadi pengguna-pengguna berpotensi untuk 
menghubungi pengguna-pengguna berpotensi ini dan 
mengundang mereka untuk menggunakan Platform kami, 
untuk melacak keberhasilan dari program rujukan kami 
dan untuk tujuan verifikasi terhadap Informasi Pribadi 
yang diberikan. Kami tidak akan menggunakan Informasi 
Pribadi tentang pengguna-pengguna berpotensi untuk 
tujuan lain kecuali pengguna-pengguna berpotensi 
tersebut menjadi seorang Pengguna dari Platform kami, 
yang mana dalam hal itu terjadi Pengguna baru tersebut 
akan mempunyai hak-hak dan tanggung jawab-tanggung 
jawab seperti layaknya Pengguna Platform kami yang 
lain. Jika seorang pengguna berpotensi ingin menghapus 
Informasi Pribadi mereka, pengguna berpotensi tersebut 
dapat memilih untuk tidak menggunakan tautan yang 
sesuai yang muncul dalam badan surel atau surat kabar 
tersebut, apabila ada, atau secara tertulis meminta kami 
untuk menghapusnya.

Apabila anda menggunakan Platform kami melalui 
perangkat seluler atau melalui aplikasi seluler, 
pengidentifikasi-pengidentifikasi perangkat seluler 
anda, operator seluler anda, jaringan-jaringan nirkabel 
yang tersedia, lokasi fisik anda dan pengguna-pengguna 
terdekat dan perangkat-perangkat anda yang dapat 
ditransimisikan kepada kami dan disimpan dengan tujuan 
untuk meningkatkan Platform kami dan untuk tujuan-
tujuan keamanan. Apabila anda berkeinginan untuk tidak 
lagi membiarkan kami melacak lokasi fisik anda, anda 
dapat mematikan kemampuan ini dalam pengaturan 
perangkat anda. Dalam keadaan tertentu informasi yang 
dikumpulkan dari perangkat seluler anda adalah satu 
kesatuan dengan keberfungsian yang tertanam pada 
Platform kami sehingga tidak dapat dihapuskan atau 
dimatikan. Jika itu yang terjadi, satu-satunya jalan bagi 
anda adalah berhenti menggunakan Platform kami dan 
apabila dapat diterapkan, menghapus Platform kami dari 
perangkat anda.

5. PENGGUNAAN SELULER

Pengakuan dan persetujuan anda lebih lanjut bahwa 
penggunaan Platform kami melalui perangkat seluler 
dapat menyebabkan anda dikenakan data tambahan, 
suara, SMS dan/atau rencana tagihan lainnya dari
operator seluler anda.
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Pihak Ketiga dapat memberikan informasi tentang anda 
kepada kami. Sebagai contoh, apabila anda menggunakan 
aplikasi atau situs web pihak ketiga, dan anda memilih 
untuk turut serta dalam menerima informasi dari kami 
atau apabila anda menyatakan ketertarikan terhadap 
Platform kami dengan menyukai kami atau memuat konten 
tentang kami, pihak ketiga tersebut dapat meneruskan 
informasi tentang anda kepada kami. Kami dapat pula 
mengandalkan pihak ketiga untuk melakukan layanan-
layanan tertentu untuk kami sehubungan dengan 
penggunaan Platform kami oleh anda, seperti komunikasi-
komunikasi dan layanan-layanan penyimpanan, keamanan 
jaringan, bantuan teknis dan dukungan pelanggan, 
pelacakan dan pelaporan, pengujian kepastian kualitas, 
proses pembayaran, pemasaran dan fungsi-fungsi lain. 
Dalam hal-hal tertentu, kami dapat mengharuskan anda 
untuk menggunakan Platform kami melalui pihak ketiga. 
Untuk diketahui bahwa apabila anda memilih untuk tidak 
memberikan izin atau menggunakan aplikasi pihak ketiga 
yang dibutuhkan, anda tidak dapat menggunakan
Platform kami.

Pihak Ketiga-pihak ketiga dapat pula mengumpulkan 
informasi tentang anda melalui kita. Pengiklan-pengiklan 
dapat menggunakan cookies melalui Platform kami anda 
untuk mengumpulkan informasi sejenis untuk tujuan 
yang sama dengan kami. Pihak Ketiga-pihak ketiga dapat 
pula menghubungkan informasi yang mereka kumpulkan 
dengan informasi lain yang mereka punyai tentang anda 
dari sumber-sumber lain. Pihak Ketiga-pihak ketiga dapat 
pula memiliki kebijakan-kebijakan yang secara materiil 
berbeda dengan Kebijakan Privasi ini. Pihak Ketiga-pihak 
ketiga dapat pula membagikan informasi ini dengan anak 
perusahaan-anak perusahaannya, usaha-usaha patungan, 
atau perusahaan-perusahaan lain di bawah pengendalian 
yang sama. Kami tidak mempunyai kendali atas informasi 
yang mereka kumpulkan dan gunakan dan kami tidak 
bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pihak
ketiga tersebut.

6. PIHAK KETIGA

Kami tidak membagikan Informasi Pribadi dengan pihak 
ketiga-pihak ketiga terkecuali sejauh mana dibutuhkan 
untuk memberikan layanan kami atau menyebabkan kami 
dapat memberikan layanan-layanan kami kepada anda 
dan/atau kepaa pengguna-pengguna lain. Kami mungkin 
membagikan Informasi Pribadi dalam suatu bentuk yang 
terpisah-pisah dan anonim yang tidak teridentifikasi di 
dalamnya mengenai identitas itu sendiri. Kami dapat 
membuat Informasi Penggunaan tersedia untuk pihak 
ketiga-pihak ketiga.

Kami dapat membagikan informasi dari anda atau tentang 
anda dengan perusahaan-perusahaan induk kami, anak 
perusahaan-anak perusahaan, usaha-usaha patungan, 
atau perusahaan-perusahaan lain di bawah kendali yang 
sama, yang mana kami akan mengharuskan mereka untuk 
menghargai Kebijakan Privasi ini. Apabila perusahaan lain 
mengakuisisi Perusahaan atau aset kami, dan perusahaan 
tersebut akan memiliki informasi, perusahaan yang 
mengakuisisi tersebut akan mengambilalih hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban sehubungan dengan informasi yang 
dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.

Untuk perlindungan anda dan untuk membantu kami 
dalam mencegah penipuan dan penggunaan yang tidak 
sah, kami mempertahankan hak untuk memverifikasi 
Informasi Pribadi tertentu dan membandingkan serta 
memberikan tambahan terhadap Informasi Pribadi dengan 
informasi lain yang mungkin tersedia dari sumber-sumber 
lain. Kami dapat menggabungkan informasi yang kami 
terima dari sumber-sumber lain tersebut dengan informasi 
milik kami sendiri. Dalam hal-hal seperti itu, kami akan 
menerapkan Kebijakan Pribadi ini kepada Informasi 
Pribadi yang tergabungkan.

7. VERIFIKASI  INFORMASI

Layaknya situs web dan aplikasi-aplikasi lain, Platform 
kami dapat menggunakan HTML, Flash dan device cookies, 
dan/atau suar-suar, untuk membantu kami dalam membuat 
pengalaman online anda lebih terindividual dan untuk 
meningkatkan dan/atau untuk pencegah penyalahgunaan 
produk-produk dan/atau layanan-layanan kami.

8. PENGGUNAAN HTML DAN FLASH COOKIES, 
SUAR DAN SKRIP

Suatu cookie adalah file yang disimpan dalam memori 
atau penyimpanan perangkat anda oleh suatu server. 
Cookies digunakan untuk kemudahan anda dan untuk 
menghemat waktu anda ketika anda mengunjungi atau 
menggunakan Platform kami secara terus menerus. Tujuan 
dari suatu cookie adalah untuk memberitahu server 
bahwa anda telah kembali kepada halaman tertentu dan/
atau menggunakan layanan tertentu lagi dengan tujuan 
untuk mempersonalisasikan pengalaman anda. Cookies 
ditujukan kepada anda secara unik dan anda mempunyai 
kemampuan untuk menerima atau menolak Cookies. 
Kebanyakan browser web, pemutar-pemutar Flash dan 
plug-ins lainnya menerima cookies secara otomatis. 
Apabila anda menggunakan suatu browser biasanya 
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Suatu suar adalah file gambar kecil yang digunakan untuk 
memonitor perjalanan anda menelusuri suatu situs web 
atau sekumpulan situs web-situs web. Suar-suar biasanya 
digunakan oleh situs web-situs web dan jaringan-jaringan 
iklan untuk memantau lalu lintas. Secara umum, gambar 
elektronik apapun, sebagai bagian dari halaman web atau 
aplikasi, termasuk spanduk iklan-iklan, dapat bertindak 
sebagai suatu suar. Suar-suar dapat digunakan bersamaan 
dengan cookies untuk dapat memahami bagaimana 
pengguna-pengguna berinteraksi dengan suatu halaman 
web atau aplikasi.

Suatu skrip yang tertanam adalah suatu kode 
pemrograman yang didesain untuk mengumpulkan 
informasi tentang interaksi-interaksi anda dengan 
Platform kami, seperti tautan-tautan yang anda klik atau 
area-area online yang telah anda kunjungi. Kde tersebut 
secara sementara diunduh dari server kami atau server 
pihak ketiga ke perangkat anda dan dinon-aktifkan atau 
dihapus ketika Platform kami tidak beroperasi atau ketika 
anda menutup jendela browser atau tab browser.

Kami dapat menggunakan Teknik-teknik framing untuk 
menyediakan konten kepada anda dari pihak ketiga-pihak 
ketiga, sementara tetap menjaga penampilan dan suasana 
Platform kami. Dalam hal-hal tersebut, informasi yang anda 
berikan juga sedang diberikan kepada suatu pihak ketiga.

Kami dapat pula menggunakan suatu variasi dari 
teknologi-teknologi lain yang mengumpulkan informasi 
serupa untuk peningkatan layanan-layanan kami dan 
untuk tujuan-tujuan keamanan. Apabila teknologi-
teknologi lain berbeda secara materiil dari teknologi-
teknologi yang saat ini telah ditempatkan, Kebijakan 
Privasi ini akan diperbaharui untuk merefleksikan 
teknologi-teknologi baru tersebut.

Kami menempuh pencegahan yang sewajarnya secara 
komersial untuk melindungi Informasi Pribadi. Data anda 
disimpan dalam server yang dikendalikan melalui kata 
sandi dengan akses terbatas dan dalam keadaan-keadaan 
tertentu, contohnya ketika anda mengirimkan informasi 
pembayaran, kami menggunakan suatu secure server layer 
(“SSL”), yang mengenkripsi data tersebut sebelum dikirim 
melalui Internet.

Namun demikian, tidak ada metode pengiriman melalui 
Internet, atau metode penyimpanan elektronik yang benar-
benar aman. Dengan demikian, meskipun kami berusaha 
untuk menggunakan cara yang secara komersial wajar 
dan cara-cara yang dapat diterima untuk melindungi 
Informasi Pribadi Anda, kami tidak bisa dan tidak dapat 
menjamin keamanannya secara mutlak. Anda harus selalu 
berhati-hati dalam memberikan Informasi Pribadi anda 
di area-area Platform kami yang mungkin dapat diakses 
atau diretas oleh orang lain. Adalah tanggung jawab penuh 
anda untuk tetap memonitor penggunaan anda terhadap 
Platform kami dan akun anda. Anda tidak diperbolehkan 
untuk membagikan kata sandi apapun atau ID pengguna 
Platform kami anda. Apabila anda mencurigai bahwa 
Informasi Pribadi anda, kata sandi anda atau ID pengguna 
anda telah diketahui orang lain atau berada dalam bahaya, 
anda harus memberitahu kami secepatkan secara tertulis. 
Informasi kontak diberikan di bawah.

9. MENJAGA INFORMASI
PRIBADI ANDA

anda dapat mengubah pengaturan browser anda untuk 
menolak cookies. Anda juga dapat mengubah pengaturan 
cookie pada panel kendali pemutar Flash. Anda mungkin 
tidak dapat mengubah perangkat seluler untuk mencegah 
pengumpulan cookies. Cookies juga membolehkan anda 
untuk tetap masuk ke dalam sistem kami secara otomatis. 
Apabila anda memilih untuk menolak cookies, anda 
mungkin tidak dapat secara penuh mengalami fitur-
fitur interaktif Platform kami secara utuh dan mungkin 
mengalami masalah-masalah teknis dalam menerima 
informasi tertentu dan mengakses fitur-fitur dan layanan-
layanan tertentu. Kami dapat menggunakan cookies 
tanpa pemberitahuan tambahan kepada anda. Dalam hal 
tertentu, cookies dapat mengisi ulang cookies lain bahkan 
setelah cookies tersebut dihapus.

Kamu setuju untuk secara tidak dapat dibatalkan 
melindungi, melepaskan dan menyebabkan kami  bebas 
dan lepas dari setiap klaim, tuntutan, gugatan (pidana 
dan/atau perdata) yang diajukan oleh anda dan/atau oleh 
pihak lainnya yang berkepentingan atas anda maupun atas 
hal-hal mengenai pemberian, pengumpulan, penyimpanan, 
kerusakan, kehilangan, kebocoran dan/atau terbukanya 
(baik karena system, tidak dilakukannya sesuatu, kelalaian 
atau kegagalan) atas Informasi Pribadi anda karena 
kondisi-kondisi apapun. Perlindungan yang diberikan oleh 
anda kepada kami meliputi juga perlindungan terhadap 
setiap jenis kerusakan apapun (yang dikenal oleh hukum
di jurisdiksi manapun dan yang dapat diajukan ke 
pengadilan manapun yang berwenang) yang diderita oleh 
anda dan/atau oleh pihak lainnya yang berkepentingan 
atas anda and/or atas hal-hal yang menjadi topik dalam 
Platform kami.   
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Apabila anda berumur 18 tahun atau lebih muda, anda 
TIDAK DIPERBOLEHKAN untuk menggunakan Platform 
kami. Dalam hal adanya informasi terhadap seorang anak 
dibawah umur 13 tahun atau lebih muda yang secara keliru 
dikumpulkan, informasi tersebut akan dihapus segera 
setelah diberitahukan secara tertulis kepada kami.

Kami akan menyingkap Informasi Pribadi tanpa 
pemberitahuan, apabila penyingkapan tersebut 
dibutuhkan untuk: (i) memenuhi suatu hukum yang 
berlaku, peraturan, proses hukum atau permintaan 
pemerintah yang dilaksanakan; (ii) memberlakuan 
ketentuan pengunaan atau hak secara kontrak yang 
berlaku, termasuk investigasi terhadap potensi 
pelanggaran terhadapnya atau melindungi dan 
mempertahankan hak atau kepentingan Perusahaan (iii) 
mendeteksi, mencegah, atau memberitahukan masalah 
penipuan, keamanan atau teknis (termasuk namun tidak 
terbatas pada penyalahgunaan pelayanan kami melalui 
spamming, penggunaan pelayanan kami untuk menyerang 
sistem lain atau untuk mendapatkan akses yang tidak 
izinkan kepada sistem lain), atau (iv) memberikan 
perlindungan terhadap cedera atas hak, properti atau 
keamanan dari Perusahaan, karyawan kami, pengguna 
kami atau publik.

10 . INFORMASI ANAK BAWAH UMUR

11. PENYINGKAPAN YANG DIWAJIBKAN

Kami berdedikasi untuk secara terus menerus 
meningkatkan Platform kami dan dikarenakan peningkatan 
ini kami mempertahankan hak untuk merubah, memodif, 
menambah, atau meghilangkan sebagian dari Kebijakan 
Privasi ini sewaktu-waktu dan untuk alasan apapun 
dengan memuat Kebijakan Privasi yang telah direvisi 
dalam Platform kami, dan tanpa pemberitahuan lain 
kepada anda. Kebijakan Privasi yang telah direvisi akan 
berlaku seketika setelah dimuat. Dengan mengunjungi 
Platform kami, anda dengan ini menyadari bahwa 
kunjungan anda dan/atau penggunaan pada saat ini dan 
sengketa lain yang dapat timbul atas permasalahan dari 
Kebijakan Privasi ini di masa lampau atau yang akan 
datang tunduk kepada Kebijakan Privasi yang mutakhir 

12. PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PRIVASI   
DAN PERUBAHAN

Kebijakan Privas ini tunduk kepada ketentuan yang 
terkandung dalam Platform kami Terms of Service 
Agreement yang dapat ditemukan dalam Platform kami 
dan dapat tunduk terhadap ketentuan yang ada dalam 
kebijakan-kebijakan pihak ketiga.

Kebijakan Privasi ini mengandung keseluruhan kesepakatan 
secara final antara anda dengan kami mengenai kebijakan 
privasi dan mendahului seluruh kesepakatan lisan maupun 
tertulis sejaman. Apabila bagian apapun dari Kebijakan 
Privasi ini menjadi tidak sah dan tidak dapat diberlakuan, 
bagian tersebut akan ditafsirkan secara konsisten dengan 
hukum yang berlaku untuk merefleksikan, sedapat 
mungkin, maksud awal dari pihak-pihak ini, dan bagian 
yang lain akan tetap berlaku dan efektif dan mengikat 
untuk kepentingan Perusahaan. Kebijakan Privasi ini akan 
ditafsirkan sehubungan dengan Hukum Indonesia tanpa 
mengindahkan kebenturan dengan peraturan hukum. Tidak 
ada pengesampingan oleh kedua belah pihak terhadap 
pelanggaran maupun wanprestasi di dalam ini yang dapat 
dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran atau 
wanprestasi sebelumnya maupun selanjutnya. Kebijakan 
Privasi ini bersifat personal untuk anda dan anda tidak 
dapat mengalihkan hak atau kewajiban anda berdasarkan 
Kebijakan Privasi ini kepada orang lain. Judul bagian yang 
digunakan didalam ini hanyalah untuk kemudahan saja 
dan tidak akan diberikan kekuatan hukum apapun. Kami 
dapat mengalihkan Kebijakan Privasi ini secara bebas 
tanpa persetujuan maupun pemberitahuan sebelumnya. 
Dalam hal kami menjual seluruh atau sebagian dari bisnis 
dan/atau aset kami, kami memperthankan hak kami untuk 
memindahkan atau melisensikan Informasi Pribadi kepada 
pembeli sebagai bagian dari akuisisi tersebut.

13. KEBERLAKUAN

14. LAIN-LAIN

dan berlaku. Kami menghimbau anda untuk meninjau 
Kebijakan Privasi kami kapanpun anda menggunakan 
Platform kami untuk memastikan bahwa anda selalu 
memahami bagaimana Informasi Pribadi dan Informasi 
Penggunaan anda dapat digunakan.
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Apabila anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut tentang 
praktik kami sehubungan dengan Informasi Pribadi dan 
Informasi Penggunaan, mohon surati kami via e-mail ke 
cs@rumaruma.id. Anda harus menulis “Kebijakan Privasi” 
dalam judul. Dalam korespondensi manapun dengan 
kami anda pun harus selalu menyertakan nama lengkap 
anda, nama jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Kami tidak 
bertanggung jawab atas pemberitahuan yang tidak diberi 
label atau dikirimkan dengan benar, atau mengandung 
informasi yang tidak lengkap.

15. HUBUNGI KAMI


