Kebijakan Privasi
Situs web PT Astra Graphia Tbk (“Perseroan”) yang dapat diakes melalui situs https://www.astragraphia.co.id/id
(“Situs Astragraphia) merupakan platform digital yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan, pemegang
saham, rekan media, dan pelanggan Perseroan (“Pengguna”). Kebijakan Privasi ini merupakan bentuk komitmen
Perseoan untuk menghargai dan melindungi informasi pribadi Pengguna Situs Astragraphia. Kebijakan Privasi ini
adalah ketentuan umum dalam Penggunaan Situs Astragraphia, aktivitas online dan konten sehubungan dengan
informasi yang dibagikan dan/atau dikumpulkan oleh Perseroan.
Informasi Pengguna
Perseroan akan meminta informasi pribadi seperti nama, email, dan nomer telepon. Informasi pribadi tersebut
akan dicatat ketika Pengguna melakukan korespondensi atau meminta informasi lebih lanjut mengenai Perseroan.
Perseroan berasumsi bahwa segala informasi pribadi yang diberikan kepada Perseroan adalah benar, apabila
informasi yang diberikan terbukti tidak benar, maka Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang
akan timbul dikemudian hari, karena Perseroan memperoleh informasi pribadi tersebut secara sukarela dan tanpa
adanya paksaan apapun.
Informasi pribadi tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Perseoan untuk proses verifikasi, berkomunikasi
dengan Pengguna, baik secara langsung maupun tidak langung, serta memberikan dan menyediakan informasi.
Pemeliharaan Sistem Internal
Perseroan akan senantiasa berusaha untuk melindungi informasi pribadi Pengguna dengan membuat peraturan
internal mengenai perlindungan informasi pribadi berdasarkan kebijakan privasi ini dan dengan memberikan
instruksi secara terus menerus dalam penanganan informasi pribadi kepada karyawan Perseoan.
Pengakuan dan Persetujuan
Dengan mengakses Situs Astragraphia, Pengguna mengakui bahwa Pengguna telah membaca dan memahami
kebijakan Privasi ini dan setuju dan sepakat terhadap penggunaan, praktek, pemrosesan, dan pengalihan informasi
Pribadi Pengguna oleh Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan privasi ini.
Tinjauan dan Perubahan
Perseroan akan meninjau secara berkal terkait perlindungan informasi pribadi dan akan mengambil tindakan yang
tepat untuk memperbaikinya. Perseroan dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini (dan kebijakan privasi tambahan)
dari waktu ke waktu dan dapat diubah setiap saat tanpa memerlukan izin tertulis dari pihak manapun. Pengguna
disarankan meninjau kembali kebijakan secara berkala agar mengetahui perubahan terbaru.
Hukum Yang Mengatur dan Yurisdiksi
Kebijakan Privasi ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Setiap dan seluruh
sengketa yang timbul dari Kebijakan Privasi ini akan diatur oleh yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
Hubungi Kami
Jika Pengguna memiliki pertanyaan lebih lanjut termasuk mengenai kebijakan privasi ini dapat menghubungi:
Email
: info@astragraphia.co.id
Telepon: +62 21 3909190; +62 21 3909444

PT Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450, Indonesia
T: +6221 390 9190; 390 9444
F: +6221 390 9181; 390 9388
www.astragraphia.co.id

