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Selamat  datang  di  Avetta,  platform  manajemen  rantai  pasokan  SaaS  yang  menghubungkan  
organisasi  terkemuka  dunia  dengan  pemasok,  kontraktor,  dan  vendor  profesional  yang  
berkualifikasi.    Kecuali  dijelaskan  secara  khusus  di  bawah  layanan  dan  Situs  Avetta  (secara  
bersama-sama  disebut  “Jaringan  Avetta"  atau  "Layanan  Avetta")  dioperasikan  oleh  Avetta,  
LLC.  dan  afiliasi  perusahaannya  dan  disediakan  melalui  situs  web  Avetta  di  www.avetta.com  atau  
versi  selulernya  (secara  bersama-sama  disebut  "Situs").  Penggunaan  Anda  atas  Layanan  
Avetta  dan  Situs  diatur  oleh  Perjanjian  Layanan  Pengguna  Akhir  ("Perjanjian”)  ini,  terlepas  
apakah  Anda  pelanggan  terdaftar  atau  tidak  pada  Layanan  Avetta  atau  Situs.  

Avetta  mencadangkan  hak,  atas  kebijaksanaannya  sendiri,  untuk  mengubah,  memodifikasi,  
menambah,  atau  menghapus  bagian  dari  Ketentuan  Layanan  ini  kapan  saja  dengan  
pemberitahuan  30  hari  sebelumnya  yang  dikirim  melalui  email.  Jika  kami  melakukan  hal  tersebut,  
kami  juga  akan  menayangkan  perubahan  terhadap  Perjanjian  ini  di  halaman  ini  dengan  
pemberitahuan  30  hari  sebelum  tanggal  berlaku  perubahan  tersebut  dan  akan  menunjukkan  
pada  bagian  atas  halaman  ini  tanggal  revisi  terakhir  Perjanjian  ini.  Penggunaan  Layanan  Avetta  
Anda  yang  berkelanjutan  setelah  tanggal  berlaku  perubahan  tersebut  merupakan  penerimaan  
Anda  atas  Perjanjian  yang  diperbarui.  Jika  Anda  tidak  setuju  untuk  mematuhi  versi  ini  atau  versi  
mendatang  dari  Perjanjian  ini,  jangan  menggunakan  atau  mengakses  (atau  tetap  menggunakan  
atau  mengakses)  Layanan  Avetta.  Merupakan  tanggung  jawab  Anda  untuk  secara  teratur  
memeriksa  Situs  guna  menentukan  apakah  ada  perubahan  terhadap  Perjanjian  ini  dan  untuk  
meninjau  perubahan  tersebut.  

HARAP  BACA  PERJANJIAN  INI  SECARA  SAKSAMA  SEBELUM  MENGGUNAKAN  SITUS  
ATAU  LAYANAN  AVETTA.  PERJANJIAN  INI  BERISIKAN  INFORMASI  PENTING  TENTANG  
HAK,  UPAYA  PEMULIHAN  DAN  KEWAJIBAN  HUKUM  ANDA,  TERMASUK  BERBAGAI  
BATASAN  DAN  PENGECUALIAN  TANGGUNG  JAWAB,  KEWAJIBAN  ANDA  UNTUK  TIDAK  
MENGUNGGAH  DATA  SENSITIF,  PASAL  PENYELESAIAN  SENGKETA  YANG  MENGATUR  
BAGAIMANA  DAN  DI  MANA  SENGKETA  AKAN  DISELESAIKAN,  SERTA  
PENGENYAMPINGAN  HAK  ARBITRASE  GUGATAN  PERWAKILAN  KELOMPOK.  ANDA  
SETUJU  BAHWA  SEMUA  LAYANAN  AVETTA  YANG  DITAWARKAN  DI  SITUS  AKAN  ANDA  
GUNAKAN  UNTUK  KEPERLUAN  BISNIS  ATAU  KOMERSIAL,  DAN  BUKAN  UNTUK  
KEPERLUAN  PRIBADI,  KELUARGA,  ATAU  RUMAH  TANGGA.  

LAYANAN  AVETTA  DIGUNAKAN  UNTUK  MELAKUKAN  PEMERIKSAAN  PRAKUALIFIKASI  
BERDASARKAN  PARAMETER  YANG  DISEDIAKAN  OLEH  KLIEN  AVETTA  DAN  INFORMASI  
YANG  DISEDIAKAN  OLEH  ANDA.    

KETIKA  ANDA  BERLANGGANAN  LAYANAN  AVETTA  KAMI  MEMBEBANKAN    BIAYA  
AKTIVASI  KE  KARTU  KREDIT  ATAU  REKENING  BANK  YANG  ANDA  BERIKAN  KEPADA  KAMI  
("REKENING  PEMBAYARAN"),  DAN  KAMI  MENYIMPAN  INFORMASI  REKENING  
PEMBAYARAN  ANDA.  ANDA  SETUJU  BAHWA  SETIAP  INFORMASI  REKENING  
PEMBAYARAN  YANG  ANDA  BERIKAN  KEPADA  KAMI  ADALAH  REKENING  YANG  KHUSUS  
DIBUAT  UNTUK  KEPERLUAN  BISNIS  ATAU  KOMERSIAL,  DAN  BUKAN,  SERTA  BELUM  
PERNAH,  DIGUNAKAN  UTAMANYA  UNTUK  KEPERLUAN  PRIBADI,  KELUARGA,  ATAU  



	   	  

	  

RUMAH  TANGGA.  KECUALI  ANDA    MENGHENTIKAN  LANGGANAN  ANDA,  REKENING  
PEMBAYARAN  ANDA  AKAN  DIKENAKAN  BIAYA  SECARA  OTOMATIS  DALAM  SETIAP  
KEADAAN  BERIKUT:  

•   LANGGANAN  ANDA  AKAN  DIPERPANJANG  SECARA  OTOMATIS  DAN  REKENING  
PEMBAYARAN  ANDA  AKAN  DIKENAKAN  BIAYA  SECARA  OTOMATIS  SETIAP  12  
BULAN  SEKALI  BERDASARKAN  TANGGAL  ANDA  MULAI    BERLANGGANAN  
LAYANAN  AVETTA  KECUALI  ANDA  MENGHUBUNGI  KAMI  UNTUK  
MEMBATALKAN  LANGGANAN    ANDA  MINIMAL  30  HARI  SEBELUM    TANGGAL  
PERPANJANGAN  LANGGANAN  ANDA.  
  

•   REKENING  PEMBAYARAN  ANDA  AKAN  DIKENAKAN  BIAYA  SECARA  OTOMATIS  
SETIAP  KALI  ANDA  MENINGKATKAN  LANGGANAN  ANDA  DENGAN  
MENAMBAHKAN  SITUS  KLIEN  ATAU  MENAMBAHKAN  PRODUK.  
  

•   REKENING  PEMBAYARAN  ANDA  AKAN  DIKENAKAN  BIAYA  SECARA  OTOMATIS  
SETIAP  KALI  LANGGANAN  ANDA  DITINGKATKAN  OLEH  KLIEN  YANG  MEMILIH  
ANDA  UNTUK  DAFTAR  PEMASOK  YANG  MEREKA  SETUJUI.  
  

•   REKENING  PEMBAYARAN  ANDA  AKAN  DIKENAKAN  BIAYA  
SECARA  OTOMATIS  SETIAP  KALI  KLIEN  MEMBERI  TAHU  AVETTA  
BAHWA  ANDA  MERUPAKAN  BAGIAN  DARI  RANTAI  PASOKAN  
KLIEN  TERSEBUT.  
  

LIHAT  BAGIAN  “KONTEN  PEMASOK  DAN  DAFTAR  PEMASOK”  PADA  PERJANJIAN  INI  DAN  
KEBIJAKAN  PENGEMBALIAN  DANA  SERTA  PERPANJANGAN  PADA  LAMPIRAN  2  UNTUK  
RINCIAN  LEBIH  LANJUT.  
  
JIKA  INFORMASI  REKENING  PEMBAYARAN  ANDA  BERUBAH,  ANDA  HARUS  
MENGHUBUNGI  AVETTA  DI  949-936-4500  UNTUK  MEMBERIKAN  INFORMASI  REKENING  
PEMBAYARAN  TERBARU.  JIKA  AVETTA  TIDAK  BISA  MENGENAKAN  BIAYA  KE  
REKENING  PEMBAYARAN  ANDA  SEBAGAIMANA  DIJELASKAN  DI  ATAS,  LANGGANAN  
ANDA  AKAN  DIHENTIKAN  TERHITUNG  SEJAK  BERAKHIRNYA  MASA  BERLANGGANAN  
ANDA  PADA  SAAT  ITU.  
  
DENGAN  MENGKLIK  KOTAK  DI  BAWAH  INI  ANDA  MENYATAKAN  BAHWA  ANDA  TELAH  
MEMBACA,  MEMAHAMI,  DAN  SETUJU  UNTUK  TERIKAT  OLEH  KETENTUAN  PERJANJIAN  
INI  BAIK  ANDA  SEBAGAI  PELANGGAN  TERDAFTAR  ATAU  BUKAN  UNTUK  LAYANAN  ATAU  
SITUS  AVETTA.  JIKA  ANDA  MENGADAKAN  PERJANJIAN  INI  ATAS  NAMA  PERUSAHAAN  
ATAU  BADAN  HUKUM  LAIN,  ANDA  MENYATAKAN  BAHWA  ANDA  MEMILIKI  WEWENANG  
UNTUK  MENGIKAT  BADAN  TERSEBUT  DAN  AFILIASINYA  DALAM  PERJANJIAN  INI,  DALAM  
HAL  INI  ISTILAH  "ANDA”  AKAN  MENGACU  PADA  BADAN  TERSEBUT  DAN  AFILIASINYA.  
JIKA  ANDA  TIDAK  MEMILIKI  WEWENANG  SEPERTI  ITU,  ATAU  JIKA  ANDA  TIDAK  SETUJU  
DENGAN  KETENTUAN  PERJANJIAN  INI,  ANDA  TIDAK  BOLEH  MENERIMA  PERJANJIAN  INI  
DAN  TIDAK  BOLEH  MENGGUNAKAN  LAYANAN  AVETTA.  PERJANJIAN  INI  MERUPAKAN  
PERJANJIAN  YANG  MENGIKAT  ANTARA  ANDA  DAN  AVETTA.  JIKA  ANDA  TIDAK  SETUJU  
DENGAN  KETENTUAN  PERJANJIAN  INI,  ANDA  HARUS  SEGERA  MENINGGALKAN  SITUS  
INI  DAN  TIDAK  BOLEH  MENGGUNAKAN  LAYANAN  AVETTA.  

1.   DEFINISI  
Sebagaimana  yang  digunakan  dalam  Perjanjian  ini,  atau  dengan  dokumen  mana  pun  yang  terkait  
dengan  Perjanjian  ini:    



	   	  

	  

•   “Audit"  mengacu  pada  evaluasi  objektif  Avetta  mengenai  prosedur  dan  praktik  Pemasok  
untuk  menilai  kepatuhan  Pemasok  terhadap  standar  peraturan  yang  relevan  atau  praktik  
terbaik  industri.  

•   "Avetta”  atau  "Kami,"  mengacu  pada  Avetta,  LLC  atau  afiliasi  dan  anak  
perusahaannya.  

•   "Klien"  berarti  perusahaan,  badan  usaha,  atau  orang  lain  yang  berusaha  terlibat  atau  
memenuhi  syarat  satu  atau  beberapa  Pemasok  dan  telah  setuju  untuk  menjadi  anggota  
Jaringan  Avetta.  

•   “Informasi  Kepatuhan”  mengacu  pada  informasi  yang  diberikan  oleh  Avetta  kepada  
Pemasok  saat  menerapkan  dan  menyediakan  Layanan  Avetta,  termasuk  namun  tidak  
terbatas  pada  informasi  tentang  regulasi,  penafsiran  regulasi,  kepatuhan,  asuransi,  
kualifikasi,  sertifikasi  dan  lisensi  untuk  Karyawan.      

•   "Konten"  berarti  informasi,  data,  teks,  perangkat  lunak,  grafik,  pesan,  tag,  atau  materi  
lainnya  yang  ditayangkan  secara  publik  atau  ditransmisikan  secara  privat  oleh  Pemasok,  
Klien,  atau  Avetta.  

•   "Karyawan"  mengacu  pada  setiap  karyawan  atau  agen  Klien  atau  Pemasok  yang  
mengakses  Layanan  dan/atau  Situs  Avetta  atas  nama  Klien  atau  Pemasok.  

•     “Data  Akses  Umum”  adalah  informasi  akun  Pemasok,  nama,  deskripsi  layanan,  negara  
bagian,  negara  dan  yurisdiksi  tempat  Pemasok  beroperasi  dan/atau  berkantor,  informasi  
kontak  untuk  titik  kontak  terdaftar  utama  Pemasok,  dan  logo  Pemasok.  

•     “Data  Akses  Terbatas”  adalah  PQF  Pemasok,  informasi  asuransi  khusus,  setiap  dan  
semua  data  yang  dikumpulkan  selama  Audit,  serta  data  EMR  dan  OSHA.  

•   “PQF”  berarti  Formulir  Prakualifikasi  Pemasok.  
•   "Data  Sensitif"  mengacu  pada,  tetapi  tidak  terbatas  pada,  informasi  tentang  kesehatan  

atau  kondisi  fisik  atau  mental,  asal  ras  atau  etnis,  kehidupan  seks,  keanggotaan  serikat  
pekerja,  pandangan  politik  atau  catatan  kriminal  (termasuk  tindak  pidana  atau  dugaan  
tindak  pidana  apa  pun)  menyangkut  individu  mana  pun.  

•     "Pemasok"  berarti  individu,  perusahaan,  badan  usaha,  atau  orang  lain  yang  
menyediakan  atau  berusaha  menyediakan  layanan  kontraktor  kepada  satu  Klien  atau  
lebih  dan  telah  setuju  untuk  menjadi  anggota  Jaringan  Avetta.  

•   "Konten  Pemasok"  mengacu  pada  semua  Konten  yang  diunggah  atau  dikirimkan  
Pemasok  ke  Avetta  sehubungan  dengan  penggunaan  Layanan  dan  Situs  Avetta  oleh  
Pemasok.  Konten  Pemasok  dapat  mencakup  Data  Akses  Terbatas,  Data  Akses  Umum,  
nama,  informasi  rekening  negara  bagian,  negara  dan  yurisdiksi  di  mana  Pemasok  
beroperasi  dan/atau  berkantor,  informasi  kontak,  merek  dagang  dan  merek  layanan  
Pemasok,  Formulir  Prakualifikasi  Pemasok,  informasi  asuransi  khusus,  setiap  dan  semua  
data  yang  dikumpulkan  selama  Audit,  serta  data  EMR  dan  OSHA.    

•   "Anda"  mengacu  pada,  dan  termasuk,  Anda  (i)  sebagai  individu,  (ii)  sebagai  Karyawan  
Klien  atau  Pemasok  yang  menggunakan  atau  mengakses  Situs,  dan  (iii)  sebagai  Klien  
atau  badan  Pemasok  yang  Anda  wakili.  
  
  

2.   LAYANAN  AVETTA  
Layanan  Avetta  adalah  layanan  yang  diberikan  Avetta  kepada  Anda  sebagai  anggota  Jaringan  
Avetta    melalui  Situs  atau  lainnya.  Avetta  adalah  layanan  berlangganan  online  yang  menyediakan  
pelanggan  Klien  dan  Pemasok  akses  ke  berbagai  layanan  yang  terkait  dengan  pemeriksaan  
prakualifikasi.  Avetta  menyediakan  pemeriksaan  prakualifikasi  berdasarkan  parameter  yang  
disediakan  Klien.  Layanan  prakualifikasi  seperti  itu  dilakukan  secara  otomatis.  

Layanan  Avetta  ditawarkan  melalui  berbagai  paket  langganan  dengan  berbagai  tingkat  harga,  
termasuk  paket  promosi  khusus  atau  langganan  dengan  batasan.    



	   	  

	  

Avetta  mencadangkan  hak  untuk  mengubah,  memodifikasi,  menangguhkan,  atau  menghentikan  
semua  atau  setiap  bagian  dari  Situs  atau  Layanan  Avetta,  atas  kebijaksanaannya  sendiri,  dengan  
pemberitahuan  30  hari  sebelumnya.  Avetta  juga  dapat  memberlakukan  batasan  pada  fitur  
tertentu  atau  membatasi  akses  Anda  ke  sebagian  atau  keseluruhan  Situs  atau  Layanan  atas  
kebijaksanaannya  sendiri  tanpa  pemberitahuan  atau  kewajiban.  

Avetta  dapat  mengubah  harga  untuk  Layanan  Avetta  setiap  saat.  Anda  akan  diberi  tahu,  secara  
tertulis,  minimal  30  hari  sebelum  setiap  kenaikan  biaya  layanan  di  luar  harga  yang  berlaku  saat  
itu.  Jika  Anda  merupakan  Pemasok  dan  langganan  Anda  berubah  ke  tingkat  harga  baru,  Anda  
akan  diberi  tahu  minimal  30  hari  sebelum  kenaikan  harga  berlaku.  Perjanjian  ini  (termasuk  
penetapan  harga  yang  berubah)  akan  tetap  berlaku  kecuali  Anda  mengirimkan  pemberitahuan  
penghentian  secara  tertulis  kepada  Avetta  dalam  waktu  30  hari  setelah  pemberitahuan  tersebut.  

3.   PEMOTONGAN  PAJAK  
Setiap  pajak  yang  berlaku  sehubungan  dengan  pembayaran  yang  harus  dibayarkan  ke  Avetta  
berdasarkan  ketentuan  Perjanjian  ini  akan  ditanggung  oleh  Anda  dan  dipotong  oleh  Anda  atas  
nama  Avetta  ketika  Anda  membayar  biaya  langganan  ke  Avetta.  
  
Merupakan  kewajiban  Anda  untuk  memberikan  kepada  Avetta  salinan  tanda  terima  pajak  untuk  
membuktikan  bahwa  pembayaran  pajak  telah  dilunasi  dengan  benar  atas  nama  Avetta.  
  
Kegagalan  di  pihak  Anda  untuk  memotong  atau  mengirimkan  pembayaran  pajak  kepada  otoritas  
pajak  terkait  yang  kemudian  menyebabkan  timbulnya  penalti,  biaya  tambahan  atau  pelarangan  
klaim  pemotongan  pajak  akan  menjadi  kewajiban  Anda  sepenuhnya,  dan  Anda  akan  mengganti  
kerugian  Avetta  untuk  setiap  dan  semua  biaya,  pengeluaran,  serta  penalti  yang  timbul  karena  
kegagalan  tersebut.    
  

4.   LAYANAN  PIHAK  KETIGA  
Avetta  dapat  menggunakan  dan  menyediakan  layanan  pihak  ketiga  kepada  Anda  melalui  
Layanan  dan  Situs  Avetta  ("Layanan  Pihak  Ketiga").  Penggunaan  Layanan  Pihak  Ketiga  diatur  
oleh  ketentuan  yang  diberikan  oleh  pemasok  Layanan  Pihak  Ketiga.  Avetta  tidak  berkewajiban  
atau  bertanggung  jawab  apa  pun  atas  Layanan  Pihak  Ketiga  yang  Anda  pilih  untuk  digunakan.  
Anda  tidak  boleh  menginstal  atau  menggunakan  Layanan  Pihak  Ketiga  dengan  cara  yang  
menimbulkan  kewajiban  apa  pun  bagi  Avetta.  Avetta  dapat  memasukkan  biaya  kenyamanan  
untuk  Layanan  Pihak  Ketiga  sebagai  bagian  dari  langganan  Anda.  

5.   PENGGUNAAN  LAYANAN  AVETTA  
Anda  diberi  lisensi  non-eksklusif,  tidak  dapat  dialihkan,  dan  dapat  dibatalkan  untuk  mengakses  
dan  menggunakan  Layanan  dan  Situs  Avetta  di  mana  Anda  memiliki  langganan  sah  yang  benar-
benar  sesuai  dengan  Perjanjian  ini  dan  semata-mata  untuk  keperluan  bisnis  internal  Anda  yang  
sah.  Hanya  Karyawan  yang  diberi  wewenang  oleh  Klien  atau  Pemasok  berlangganan  yang  dapat  
mengakses  dan  menggunakan  Layanan  dan  Situs  Avetta.  Anda  tidak  dapat  menggunakan  
kredensial  login  untuk  mengakses  Layanan  dan  Situs  Avetta  dari  luar  negara  tempat  kredensial  
Anda  diterbitkan.  Kredensial  login  Anda  dapat  membatasi  akses  Anda  ke  materi  tertentu  yang  
tersedia  melalui  Layanan  Avetta.  Penggunaan  atau  akses  ke  Layanan  Avetta  selain  dari  yang  
secara  khusus  diizinkan  dalam  Perjanjian  ini,  tanpa  izin  tertulis  sebelumnya  dari  Avetta,  dilarang  
keras  dan  akan  mengakhiri  lisensi  yang  diberikan  dalam  Perjanjian  ini.  Lisensi  tersebut  tunduk  
pada  Perjanjian  ini  dan  tidak  mengizinkan  penggunaan  penambangan  data,  robot,  penggalian  
data,  atau  metode  pengumpulan  atau  ekstraksi  data  serupa.  Penggunaan  tidak  sah  semacam  itu  
juga  dapat  melanggar  hukum  yang  berlaku,  termasuk  undang-undang  hak  cipta  dan  merek  
dagang  serta  regulasi  dan  undang-undang  komunikasi  yang  berlaku.    Semua  hak  yang  tidak  
secara  tegas  diberikan  dalam  Perjanjian  ini  dicadangkan  oleh  Avetta.    Lisensi  ini  dapat  dicabut,  



	   	  

	  

secara  keseluruhan  atau  sebagian,  oleh  Avetta  setiap  saat  tanpa  pemberitahuan  dan  dengan  
atau  tanpa  alasan.    

Lisensi  Anda  untuk  mengakses  dan  menggunakan  Layanan  Avetta  tunduk  pada  pembatasan  dan  
larangan  penggunaan  berikut:  Anda  tidak  boleh  (a)  menyalin,  mencetak  (kecuali  untuk  keperluan  
pengarsipan  Anda  sendiri  sehubungan  dengan  penggunaan  Anda  yang  sah  atas  Layanan  
Avetta),  menerbitkan  ulang,  menampilkan,  mendistribusikan,  mengirim,  menjual,  menyewakan,  
menyewagunakan,  meminjamkan  atau  menyediakan  dalam  bentuk  apa  pun  atau  dengan  cara  
apa  pun  semua  atau  bagian  mana  pun  dari  Layanan  Avetta  atau  Konten  apa  pun  (ditentukan  di  
bawah)  yang  diperoleh  melalui  Layanan  Avetta;;  (b)  menggunakan  Layanan  Avetta  atau  Konten  
apa  pun  yang  diperoleh  melalui  Layanan  Avetta  untuk  mengembangkan,  atau  sebagai  komponen  
dari,  setiap  informasi,  penyimpanan  dan  sistem  pengambilan,  basis  data,  basis  informasi,  atau  
sumber  daya  yang  serupa  (dalam  media  apa  pun  yang  sekarang  ada  atau  setelah  ini  
dikembangkan),  yang  ditawarkan  untuk  distribusi  komersial  dalam  bentuk  apa  pun,  termasuk  
melalui  penjualan,  lisensi,  sewa  guna,  penyewaan,  langganan,  atau  mekanisme  distribusi  
komersial  lainnya;;  (c)  membuat  kompilasi  atau  karya  turunan  dari  setiap  Konten  yang  tersedia  
melalui  Layanan  Avetta;;  (d)  menggunakan  Konten  apa  pun  yang  diperoleh  melalui  Layanan  
Avetta  dengan  cara  apa  pun  yang  dapat  melanggar  hak  cipta,  hak  kekayaan  intelektual,  hak  
kepemilikan,  atau  hak  kekayaan  Avetta  atau  pihak  ketiga  mana  pun;;  (e)  menghapus,  mengubah  
atau  mengaburkan  pemberitahuan  hak  cipta  atau  pemberitahuan  kepemilikan  lainnya  atau  
ketentuan  penggunaan  yang  terkandung  dalam  Layanan  Avetta;;  (f)  membuat  bagian  mana  pun  
dari  Layanan  Avetta  tersedia  melalui  sistem  berbagi  waktu,  biro  jasa,  Internet,  atau  teknologi  lain  
mana  pun  yang  sekarang  ada  atau  akan  dikembangkan  di  masa  depan;;  (g)  menghapus,  
mendekompilasi,  membongkar,  atau  merekayasa  balik  setiap  Layanan  Avetta  atau  perangkat  
lunak  Avetta  atau  menggunakan  perangkat  lunak  pemantauan  atau  penemuan  jaringan  apa  pun  
untuk  menentukan  arsitektur  Layanan  Avetta;;  (h)  menggunakan  proses  otomatis  atau  manual  
untuk  memanen  informasi  dari  Layanan  Avetta;;  (i)  menggunakan  Layanan  Avetta  untuk  tujuan  
mengumpulkan  informasi  atau  pengiriman  (1)  email  komersial  yang  tidak  diminta;;  (2)  email  yang  
menggunakan  header,  nama  domain  yang  tidak  sah  atau  tidak  ada,  atau  sarana  lain  dengan  
alamat  yang  menipu;;  dan  (3)  panggilan  telepon  atau  transmisi  faksimile  yang  tidak  diminta;;  (j)  
menggunakan  Layanan  Avetta  dengan  cara  yang  melanggar  hukum,  aturan,  atau  regulasi  yang  
berlaku  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada,  mereka  yang  mengatur  email,  transmisi  faksimile  atau  
permohonan  telepon;;  dan  (k)  mengekspor  atau  mengekspor  kembali  Layanan  Avetta  atau  bagian  
apa  pun  darinya,  atau  perangkat  lunak  apa  pun  yang  tersedia  di  atau  melalui  Layanan  Avetta,  
yang  melanggar  hukum  atau  regulasi  pengendalian  ekspor  Amerika  Serikat  atau  di  negara  lain  
mana  pun.  

6.   KONTEN  
Pemasok  secara  tegas  menyetujui  bahwa  sebagai  bagian  dari  Layanan  Avetta,  Avetta  akan  
melaksanakan  Audit,  yang  merupakan  evaluasi  objektif  atas  prosedur  dan  praktik  Pemasok  
dalam  mengakses  kepatuhan  Anda  terhadap  standar  regulatif  yang  relevan  atau  praktik  terbaik  
industri.  Konten  dapat  diberikan  melalui  Layanan  Avetta  atau  di  Situs  Avetta,  oleh  Avetta,  Klien  
dan/atau  Pemasok.  Anda  memahami  bahwa  semua  Konten,  baik  yang  ditayangkan  secara  publik  
maupun  dikirimkan  secara  privat,  adalah  tanggung  jawab  penuh  pihak  yang  menjadi  sumber  asal  
Konten  tersebut.  Avetta  tidak  mengontrol  Konten  Klien  atau  Pemasok  yang  ditayangkan  di  Situs,  
atau  disediakan  melalui  Layanan  Avetta  dan,  dengan  demikian,  tidak  menjamin  keakuratan,  
keutuhan  atau  kualitas  Konten  tersebut.  Anda  memahami  bahwa  dengan  menggunakan  Layanan  
dan/atau  Situs  Avetta,  Anda  dapat  terpapar  dengan  Konten  yang  mungkin  Anda  anggap  
menyinggung  perasaan,  tidak  senonoh  atau  tidak  menyenangkan.  Dalam  keadaan  apa  pun,  
Avetta  tidak  akan  bertanggung  jawab  dalam  bentuk  apa  pun  atas  setiap  Konten,  termasuk  tapi  
tidak  terbatas  pada,  setiap  kesalahan  atau  penghilangan  di  dalam  Konten  apa  pun,  atau  setiap  



	   	  

	  

kerugian  atau  kerusakan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  terjadi  karena  penggunaan  Konten  yang  
ditayangkan,  diemail,  dikirimkan  atau  disediakan  di  Situs  atau  melalui  Layanan  Avetta.  

Avetta  dan  pihak  yang  ditunjuknya  mencadangkan  hak  (tetapi  bukan  kewajiban),  atas  kebijakan  
mereka  sendiri,  untuk  melakukan  pra-penyaringan,  menolak  menayangkan  atau  mengirim,  atau  
menghapus  Konten  apa  pun  yang  tersedia  di  Situs  atau  melalui  Layanan  Avetta.  Tanpa  
mengurangi  ketentuan  sebelumnya,  Avetta  dan  pihak  yang  ditunjuknya  berhak  menghapus  (atas  
kebijakannya  sendiri)  setiap  Konten  yang  melanggar  Perjanjian  ini  atau  yang  tidak  
menyenangkan.  Anda  menyetujui  dan  menyatakan  bahwa  Anda  harus  mengevaluasi  dan  
menanggung  semua  risiko  yang  terkait  dengan  penggunaan  Konten  apa  pun,  termasuk  
kepercayaan  pada  keakuratan,  kelengkapan,  atau  kebergunaan  Konten  tersebut.    

Anda  menyatakan  dan  menyetujui  bahwa  Avetta  dapat  mengakses,  menahan,  menyimpan  dan  
mengungkapkan  informasi  akun  dan  Konten  Anda  jika  diwajibkan  secara  hukum  untuk  
melakukannya  atau  didasarkan  atas  keyakinan  baik  Avetta  bahwa  akses,  pemeliharaan  atau  
pengungkapan  tersebut  diperlukan  secara  wajar  untuk:  (a)  mematuhi  proses  hukum;;  (b)  
menegakkan  Perjanjian  ini;;  (c)  menanggapi  klaim  bahwa  ada  Konten  yang  melanggar  hak  pihak  
ketiga;;  (d)  merespons  permintaan  Anda  akan  layanan  pelanggan;;  atau  (e)  melindungi  hak,  
properti  atau  keselamatan  Avetta,  penggunanya  dan  publik.  Avetta  mencadangkan  hak  untuk  
menyelidiki  keluhan  atau  pelanggaran  yang  dilaporkan  terhadap  Perjanjian  ini  dan  untuk  
mengambil  tindakan  apa  pun  yang  kami  anggap  tepat,  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada,  
pelaporan  aktivitas  melanggar  hukum  yang  dicurigai  kepada  pihak  penegak  hukum,  badan  
pengatur,  atau  pihak  ketiga  lain  dan  mengungkapkan  informasi  apa  pun  yang  diperlukan  atau  
tepat  kepada  orang  atau  badan  tersebut  sehubungan  dengan  profil  Anda,  informasi  akun,  alamat  
email,  riwayat  penggunaan,  materi  yang  ditayangkan,  alamat  IP  dan  informasi  lalu  lintas.  

Anda  memahami  bahwa  pemrosesan  dan  pengiriman  teknis  Situs,  termasuk  Konten  Anda,  dapat  
melibatkan  (a)  pengiriman  melalui  berbagai  jaringan  dan  (b)  perubahan  untuk  mematuhi  dan  
beradaptasi  dengan  ketentuan  teknis  dalam  menghubungkan  jaringan  atau  perangkat.  

Anda  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  seluruh  Konten  Pemasok  yang  Anda  unggah,  
tayangkan,  email,  kirim,  atau  sediakan  melalui  Situs  atau  Layanan  Avetta,  dan  konsekuensi  yang  
timbul  karena  mengirimkan  Konten  Pemasok  tersebut.  

ANDA  SECARA  TEGAS  MENYETUJUI  UNTUK  TIDAK  MENGUNGGAH  ATAU  MENGIRIMKAN  
DATA  SENSITIF  APA  PUN  KE  AVETTA  SEHUBUNGAN  DENGAN  PENGGUNAAN  ANDA  ATAS  
LAYANAN  DAN  SITUS  AVETTA.  ANDA  BERTANGGUNG  JAWAB  SEPENUHNYA  DALAM  
MEMASTIKAN  BAHWA  SEMUA  INFORMASI  DAN  DOKUMEN  YANG  ANDA  UNGGAH  ATAU  
KIRIMKAN  SEHUBUNGAN  DENGAN  PENGGUNAAN  ANDA  ATAS  LAYANAN  DAN  SITUS  
AVETTA  TIDAK  MENGANDUNG  DATA  SENSITIF.    

7.     KONTEN  PEMASOK  DAN  DAFTAR  PEMASOK  
Lisensi  untuk  Konten  Pemasok.  Anda  dengan  ini  memberikan  kepada  Avetta  lisensi  dan  hak  
yang  non-eksklusif,  dapat  dialihkan,  dibayar  penuh,  berlaku  secara  global  dan  selamanya  serta  
tidak  dapat  dicabut  kembali  (i)  untuk  menggunakan,  memodifikasi,  menyalin,  memperbanyak,  
mengirimkan,  mensublisensikan,  mengindeks,  membuat  model,  menggabungkan,  menerbitkan,  
menampilkan  dan  mendistribusikan  Konten  Pemasok  Anda  untuk  menyediakan  Layanan  Avetta  
bagi  Anda  dan  semua  Klien  Avetta  lainnya  dan  bagi  pelanggan  Pemasok,  dan  (ii)  untuk  
menganonimkan  dan  menggabungkan  Konten  Pemasok  Anda  yang  tidak  dapat  dibatalkan  
kembali  untuk  melakukan  aktivitas  riset  dan  pengembangan  serta  analisis  statistik,  
mengembangkan  model  analitis  dan  mengembangkan  serta  menyediakan  produk  dan  layanan  
lain  sehubungan  dengan  pemeriksaan  prakualifikasi.  



	   	  

	  

Terlepas  dari  hal  yang  disebutkan  sebelumnya,  jika  Anda  merupakan  Pemasok  dan  telah  
mengirimkan  Konten  Pemasok,  Anda  menyatakan  dan  menyetujui  bahwa:  (i)  Konten  Pemasok  
Anda  akan  dibagikan  dengan  pengguna  Klien  resmi  lainnya  yang  muncul  di  "Daftar  Klien"  Anda  
yang  akan  ditautkan  dengan  akun  Anda;;  (ii)  Klien  dapat  membuat  tautan  ke  akun  Anda  dan  Anda  
dapat  meninjau  Konten  Pemasok  kapan  saja  dengan  masuk  ke  akun;;  (iii)  Anda  dapat  kapan  saja  
menambahkan  atau  menghapus  Klien  mana  pun  dari  Daftar  Klien  Anda  baik  dengan  cara  
menghubungi  Kami  atau  menggunakan  antarmuka  Web;;  (iv)  setiap  pengguna  dari  Klien  yang  
tidak  tercantum  dalam  Daftar  Klien  Anda  tidak  bisa  mengakses  Data  Akses  Terbatas  Anda;;  dan  
(v)  Pemasok  lain  tidak  memiliki  akses  ke  Data  Akses  Terbatas  Anda.  

Anda  lebih  lanjut  menyatakan  dan  menyetujui  bahwa:  (i)  Data  Akses  Umum  akan  digunakan  
untuk  membantu  Klien  yang  sedang  mencari  calon  penawar;;  (ii)  hanya  Klien  yang  tercantum  di  
daftar  Klien  Avetta  yang  bisa  melihat  Data  Akses  Umum;;  dan  (iii)  Data  Akses  Umum  bukanlah  
data  publik,  melainkan  data  yang  dilindungi  kata  sandi  dan  hanya  dibagikan  dengan  anggota  
Klien  konsorsium  Avetta  di  Jaringan  Avetta.  

Anda  menyatakan  dan  menyetujui  bahwa  setiap  anggota  Klien  konsorsium  Avetta  di  Jaringan  
Avetta  dapat  menambahkan  akun  Anda  ke  “Daftar  Pemasok”  Klien  tersebut.  Hal  itu  akan  
menghasilkan  email  pemberitahuan  ke  pengguna  utama  Anda,  yang  menyatakan  Klien  manakah  
yang  telah  menambahkan  Anda  ke  Daftar  Pemasok  yang  disetujuinya  dan  kapan  itu  dilakukan.  
Jika  Anda  tidak  ingin  mengaitkan  akun  Anda  dengan  Klien  itu,  Anda  dapat  menghapus  akun  
Anda  dari  Daftar  Pemasok  yang  disetujuinya  dengan  cara  menghubungi  Avetta,  di  mana  Klien  
tersebut  akan  diberi  tahu  bahwa  Anda  telah  meminta  agar  dihapus  dari  Daftar  Pemasok  yang  
disetujui  Klien  tersebut.  Jika  Anda  tidak  meminta  Avetta  menghapus  akun  Anda  dalam  waktu  3  
hari  setelah  pemberitahuan  tersebut,  Akun  Pembayaran  Anda  akan  dikenakan  biaya  secara  
otomatis  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  dan  di  Lampiran  2  “Kebijakan  Pengembalian  
Dana  bagi  Pemasok”.  

Avetta  akan  mengerahkan  segenap  upaya  wajar  secara  komersial  untuk  secara  akurat  merekam,  
menyimpan  dan  menyediakan  akses  ke  Konten  Pemasok  yang  Anda  kirim  melalui  akun  Anda  
yang  muncul  di  Situs  dan  melalui  Layanan  Avetta.  Begitu  Anda  masuk  atau  berdasarkan  
permintaan,  Anda  akan  diberikan  salinan  lengkap  Audit  yang  telah  dilakukan  Avetta  terhadap  
Anda  sebagaimana  yang  tampak  bagi  Avetta  dan  Klien  di  Situs  dan  melalui  Layanan  Avetta.  
Anda  bertanggung  jawab  meninjau  Konten  Pemasok  yang  terkandung  di  Audit  yang  telah  
diselesaikan  tersebut  dan  memverifikasi  bahwa  informasi  yang  terkandung  di  dalam  formulir  
Audit  itu  adalah,  dan  masih,  lengkap  dan  akurat.  Anda  lebih  lanjut  setuju  untuk  segera  memberi  
tahu  Avetta  mengenai  kesalahan  atau  penghilangan  apa  pun  dalam  Konten  Pemasok  yang  
berkenaan  dengan  Anda  sebagaimana  yang  terdapat  di  Situs  atau  tersedia  melalui  Layanan  
Avetta.  

Anda  menyatakan  dan  menyetujui  bahwa  setiap  Audit  yang  dilaksanakan  Avetta  adalah  untuk  
keperluan  mengumpulkan  dokumentasi  yang  diperlukan  untuk  peninjauan  oleh  calon  Klien.  
Avetta  tidak  bertanggung  jawab  atas  retensi  arsip  sehubungan  dengan  arsip  Anda  atau  informasi  
apa  pun  yang  Anda  sediakan  bagi  Avetta  berkenaan  dengan  penggunaan  Anda  atas  Layanan  
dan  Situs  Avetta.  Kecuali,  sebelum  pembuangan  informasi  apa  pun  milik  Anda  oleh  Avetta,  Anda  
secara  khusus  meminta  Avetta  secara  tertulis  agar  semua  dokumentasi  Anda  dikembalikan  
kepada  Anda,  Avetta  berhak  membuang  informasi  tersebut  tanpa  mengembalikannya  kepada  
Anda.  

8.   HAK  KEPEMILIKAN  AVETTA  
Avetta  (dan  pemberi  lisensinya,  bila  berlaku)  memiliki  semua  hak,  kepemilikan  dan  kepentingan,  
termasuk  semua  hak  kekayaan  intelektual  terkait,  di  dan  terhadap,  Layanan  Avetta  (dan  semua  
teknologi,  perangkat  lunak,  dan  analitika  yang  mendasari),  serta  Konten  yang  disediakan  oleh  
Avetta  (tetapi  tidak  termasuk  Konten  Klien  dan  Pemasok),  setiap  model,  metode,  algoritme,  



	   	  

	  

penemuan,  invensi,  modifikasi,  kustomisasi,  peningkatan,  ekstensi,  derivatif,  materi,  ide  dan  
produk  karya  lain  yang  digagas,  berasal,  atau  disusun  sehubungan  dengan  Layanan  Avetta  atau  
terkait  dengan  ketentuan  Layanan  sesuai  dengan  Perjanjian  ini.  

Semua  merek  dagang,  logo,  dan  merek  layanan  yang  ditampilkan  melalui  Layanan  dan  Situs  
Avetta,  merupakan  merek  dagang  terdaftar  dan  tidak  terdaftar  Avetta,  afiliasi,  pemberi  lisensinya,  
atau  pihak  ketiga  lainnya.  Semua  mereka  dagang,  logo,  dan  merek  layanan  ini  merupakan  
kepunyaan  masing-masing  pemilik.    Anda  tidak  boleh  menggunakan  merek  tersebut  tanpa  izin  
tertulis  sebelumnya  dari  Avetta,  atau  pemilik  merek.  Avetta  mencadangkan  semua  hak  yang  tidak  
diberikan  secara  tegas  di  dan  terhadap  Layanan  dan  Situs  Avetta,  dan  seluruh  Konten  Avetta.  
Layanan  dan  Situs  Avetta,  dan  seluruh  Konten  Avetta,  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada  teks,  
desain,  grafik,  antarmuka  dan  kode,  serta  pemilihan  dan  pengaturannya,  dimiliki  Avetta  dan  
pemberi  lisensinya,  dan  dilindungi  oleh  undang-undang  hak  cipta  A.S.  Dan  internasional.    
  
9.   PERNYATAAN  DAN  JAMINAN  ANDA  
Anda  menyatakan,  menjamin,  dan  berjanji  bahwa:  

•   Anda  mengadakan  Perjanjian  ini  dalam  kapasitas  profesional  Anda  hanya  untuk  
keperluan  perdagangan,  bisnis,  atau  profesional  saja,  sebagai  penyedia  layanan  khusus  
(jika  Anda  Pemasok),  atau  sebagai  operator  dalam  bidang  di  mana  Anda  berupaya  
mencari  Pemasok  (jika  Anda  Klien),  dan  bukan  untuk  keperluan  pribadi,  keluarga,  atau  
rumah  tangga  Anda;;  

•   Informasi  Akun  Pembayaran  yang  telah  Anda  berikan  kepada  Avetta  adalah  untuk  akun  
yang  telah  dibuat  dan  digunakan  semata  untuk  keperluan  bisnis  atau  komersial,  dan  
tidak  digunakan  untuk  keperluan  pribadi,  keluarga,  atau  rumah  tangga;;  

•   Anda  memiliki  hak  dan  kemampuan  hukum  untuk  mengadakan  Perjanjian  ini  dan  
mematuhi  ketentuannya;;  

•   Anda  akan  menggunakan  Layanan  dan  Situs  Avetta  hanya  untuk  tujuan  yang  dibenarkan  
oleh  hukum  saja  dan  yang  sesuai  dengan  Perjanjian  ini  dan  semua  hukum,  regulasi,  dan  
kebijakan  yang  berlaku;;  

•   Anda  hanya  akan  menggunakan  Layanan  dan  Situs  Avetta  di  komputer  dan/atau  telepon  
seluler  di  mana  penggunaan  tersebut  diizinkan  pemilik  komputer  dan/atau  pemilik  
telepon  seluler;;  

•   Informasi  yang  Anda  berikan  adalah  benar  dan  akurat  dan  Anda  memiliki  hak  untuk  
memberikan  informasi  tersebut;;  

•   Anda,  setidaknya,  berusia  cakap  hukum  dalam  yurisdiksi  tempat  tinggal  Anda  dan  Anda  
merupakan  individu  yang  mampu  mengadakan  kontrak  yang  mengikat  secara  hukum  
atas  nama  pihak  yang  Anda  wakili.  

•   Anda  setuju  untuk  tidak:  

o   mengunggah,  menayangkan,  mengemail,  mengirimkan  atau  menyediakan  
Konten  apa  pun  yang  tidak  benar,  menyesatkan,  melanggar  hukum,  berbahaya,  
mengancam,  kasar,  melecehkan,  berbelit-belit,  mencemarkan  nama  baik,  vulgar,  
asusila,  memfitnah,  menyerang  privasi  orang  lain,  penuh  kebencian,  atau  tidak  
menyenangkan,  secara  ras  atau  etnis;;  

o   menggunakan  Layanan  atau  Situs  Avetta  untuk  menyakiti  orang  lain  dengan  
cara  apa  pun;;  

o   menggunakan  Layanan  atau  Situs  Avetta  untuk  meniru  seseorang  atau  suatu  
pihak,  atau  merepresentasikan  afiliasi  Anda  dengan  seorang  atau  suatu  pihak  
secara  salah;;  

o   memalsukan  header  atau  memanipulasi  pengidentifikasi  untuk  menyamarkan  
asal  Konten  yang  dikirimkan  melalui  Layanan  atau  Situs  Avetta;;  

o   menghapus  pemberitahuan  kepemilikan  dari  Situs  atau  Layanan  Avetta;;  



	   	  

	  

o   menyebabkan,  mengizinkan  atau  mengotorisasi  modifikasi,  pembuatan  karya  
turunan,  atau  penerjemahan  Layanan  dan  Situs  Avetta  tanpa  izin  tertulis  
sebelumnya  dari  Avetta;;  

o   menggunakan  Layanan  atau  Situs  Avetta  untuk  tujuan  yang  bersifat  curang  atau  
bertentangan  dengan  hukum;;  

o   berupaya  mendekompilasi,  merekayasa  balik,  membongkar,  atau  mengakses  
Situs  atau  Layanan  Avetta  dengan  cara  yang  tidak  sah,  atau  untuk  
melumpuhkan  atau  menundukkan  teknologi  enkripsi  atau  langkah  keamanan  
yang  diterapkan  Avetta  sehubungan  dengan  Situs  atau  Layanan  Avetta,  atau  
setiap  Layanan  Avetta  dan/atau  data  yang  dikirimkan/diproses,  atau  disimpan  
oleh  Avetta;;  

o   mengubah  informasi  Akun  Pembayaran  Anda  untuk  memasukkan  kartu  kredit  
atau  rekening  bank  yang  Anda  tetapkan  utamanya  untuk  keperluan  pribadi,  
keluarga,  atau  rumah  tangga  

o   mengunggah,  menayangkan,  mengemail,  mengirimkan  atau  menyediakan  
Konten  apa  pun  di  mana  Anda  tidak  berhak  menyediakannya  berdasarkan  
hukum  atau  hubungan  kontrak  atau  fidusia  (seperti  informasi  orang  dalam,  
informasi  kepemilikan  dan  rahasia  yang  diketahui  atau  diungkapkan  sebagai  
bagian  dari  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  perjanjian  larangan  
pengungkapan);;  

o   mengunggah,  menayangkan,  mengemail,  mengirimkan  atau  menyediakan  
Konten  apa  pun  yang  melanggar  hak  paten,  merek  dagang,  rahasia  dagang,  hak  
cipta,  atau  hak  kepemilikan  lain  pihak  mana  pun;;  

o   mengunggah,  menayangkan,  mengemail,  mengirimkan  atau  menyediakan  iklan  
yang  tidak  diinginkan  atau  tidak  sah,  materi  promosi,  "email  sampah,"  "spam,"  
"surat  berantai,"  "skema  piramida,"  atau  bentuk  solisitasi  lainnya;;  

o   mengunggah,  menayangkan,  mengemail,  mengirimkan  atau  menyediakan  materi  
apa  pun  yang  mengandung  virus  perangkat  lunak  atau  kode,  file  atau  program  
komputer  lainnya  yang  dirancang  untuk  mengganggu,  merusak  atau  membatasi  
fungsionalitas  perangkat  lunak  atau  perangkat  keras  komputer  atau  peralatan  
telekomunikasi;;  

o   mengganggu  atau  mengacaukan  Situs,  Layanan  Avetta,  server  atau  jaringan  
yang  terkoneksi  dengan  atau  dioperasikan  sehubungan  dengan  Situs  atau  
Layanan  Avetta,  atau  tidak  mematuhi  ketentuan,  prosedur,  kebijakan  atau  
regulasi  jaringan  yang  terkoneksi  atau  dioperasikan  sehubungan  dengan  Situs  
atau  Layanan  Avetta;;  

o   menggunakan  Situs  atau  Layanan  Avetta  untuk  secara  sengaja  atau  tidak  
sengaja  melanggar  undang-undang,  aturan  atau  regulasi  lokal,  provinsi,  
nasional,  atau  internasional  yang  berlaku;;  

o   menggunakan  Situs  atau  Layanan  Avetta  untuk  menyediakan  dukungan  atau  
sumber  daya  material  (atau  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  sifat,  
lokasi,  sumber  atau  kepemilikan  dukungan  atau  sumber  daya  material)  ke  
organisasi  yang  ditetapkan  pemerintah  Amerika  Serikat  sebagai  organisasi  
teroris  asing  sesuai  dengan  bagian  219  Undang-Undang  Imigrasi  dan  
Kewarganegaraan  A.S.  atau  perundang-undangan  serupa  di  yurisdiksi  lain;;  

o   menggunakan  Situs  atau  Layanan  Avetta  untuk  "mengintai"  atau  melecehkan  
orang  lain;;  dan/atau  

o   menggunakan  Situs  atau  Layanan  Avetta  untuk  mengumpulkan  atau  menyimpan  
data  pribadi  mengenai  pengguna  lain  sehubungan  dengan  perilaku  dan  aktivitas  
terlarang  sebagaimana  dinyatakan  di  atas.  

10.  KEWAJIBAN  KERAHASIAAN  
Informasi  Rahasia  Avetta  didefinisikan  sebagai  (i)  setiap  dan  semua  informasi  yang  diterima,  atau  
yang  aksesnya  diberikan  kepada,  Pemasok  mengenai  Pemasok  atau  Klien  lain,  dan  (ii)  setiap  



	   	  

	  

informasi,  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada,  rencana  bisnis  dan  pemasaran,  informasi  teknologi  
dan  teknis,  rencana  dan  desain  produk,  serta  proses  bisnis,  yang  diungkapkan  Avetta  atau  
tersingkapkan  sebagai  akibat  dari  penyediaan  Layanan  Avetta  oleh  Avetta;;  namun  dengan  
ketentuan  bahwa  Informasi  Rahasia  tidak  mencakup  informasi  yang  (i)  diketahui,  atau  secara  
umum  menjadi  diketahui  publik  tanpa  melanggar  kewajiban  terhadap  Avetta  atau  Klien  atau  
Pemasok  mana  pun,  (ii)  diketahui  oleh  Anda  sebelum  pengungkapannya  oleh  Avetta  atau  Klien  
atau  Pemasok  mana  pun,  (iii)  diterima  dari  pihak  ketiga  tanpa  melanggar  kewajiban  terhadap  
Avetta  atau  Klien  atau  Pemasok  mana  pun,  atau  (iv)  dikembangkan  secara  independen  oleh  
Anda  tanpa  penggunaan  atau  rujukan  ke  Informasi  Rahasia  Avetta.  

Anda  tidak  boleh  menggunakan  atau  mengungkapkan  Informasi  Rahasia  Avetta  untuk  tujuan  
selain  dari  tujuan  bisnis  internal  Anda  yang  sah  sebagaimana  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  
manfaat  Layanan  Avetta  yang  ditawarkan  Avetta  kepada  Anda.  Anda  akan  menerapkan  tingkat  
kehati-hatian  yang  sama  sebagaimana  yang  Anda  terapkan  untuk  melindungi  Informasi  Rahasia  
Anda  sendiri  yang  sejenis  (tapi  tidak  kurang  dari  kehati-hatian  yang  wajar).  Anda  akan  
membatasi  akses  ke  Informasi  Rahasia  Avetta  bagi  karyawan  dan  personel  yang  membutuhkan  
akses  itu  untuk  tujuan  yang  sesuai  dengan  penggunaan  Layanan  Avetta  dan  Situs  yang  
disediakan  Avetta  bagi  Pemasok.  

Informasi  Rahasia  Pemasok  didefinisikan  sebagai  informasi  kepemilikan  non-publik  Pemasok  
yang  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada  rencana  bisnis  dan  pemasaran,  informasi  teknologi  dan  
teknis,  rencana  dan  desain  produk,  serta  proses  bisnis,  yang  diungkapkan  Pemasok  kepada  
Avetta  sebagai  akibat  penyediaan  Layanan  Avetta  oleh  Avetta;;  namun  dengan  ketentuan  bahwa  
Informasi  Rahasia  tidak  mencakup  informasi  yang  (i)  diketahui  Avetta  sebelum  
pengungkapannya  oleh  Anda  atau  Klien,  (ii)  diterima  dari  pihak  ketiga  tanpa  melanggar  
kewajiban  terhadap  Anda  atau  Klien  mana  pun,  atau  (iii).    Avetta  dapat  mengungkapkan  
Informasi  Rahasia  Pemasok  untuk  tujuan  bisnis  Avetta  yang  sah  sebagaimana  yang  diperlukan  
untuk  menyediakan  Layanan  Avetta  yang  ditawarkan  kepada  Anda  dan  Klien  Avetta.  Avetta  akan  
membatasi  akses  ke  Informasi  Rahasia  Pemasok  Anda  bagi  karyawan,  personel,  dan  Klien  
Avetta,  yang  membutuhkan  akses  ke  Informasi  Rahasia  Pemasok  Anda  untuk  tujuan  penyediaan  
Layanan  dan  Situs  Avetta  oleh  Avetta,  sebagaimana  yang  disediakan  Avetta  bagi  Pemasok  dan  
Klien.  

11.  GANTI  RUGI  UNTUK  KLAIM  PIHAK  KETIGA  
Anda  setuju  untuk  membela,  mengganti  rugi  dan  membebaskan  Avetta  dan  pejabat,  direktur,  
anggota,  manajer,  karyawan,  agen,  penerus  Avetta  dan  pihak  yang  ditunjuknya  dari  dan  terhadap  
semua  kerugian,  kerusakan,  kewajiban,  kekurangan,  tindakan,  keputusan,  bunga,  putusan,  
penalti,  denda,  biaya  atau  pengeluaran  dalam  bentuk  apa  pun,  termasuk  biaya  yang  wajar  untuk  
kuasa  hukum  dan  biaya  menegakkan  hak  ganti  rugi  berdasarkan  perjanjian  ini  dan  biaya  
menuntut  pembayaran  pertanggungan  oleh  penyedia  asuransi  (“Kerugian”)  yang  timbul  atau  
sebagai  akibat  dari  klaim,  tuntutan,  tindakan  atau,  proses  peradilan  pihak  ketiga  mana  pun  yang  
didasarkan  atas  (i)  Penggunaan  Anda  atas  Layanan  atau  Situs  Avetta,  termasuk  tapi  tidak  
terbatas  pada,  klaim,  tuntutan,  tindakan  atau  proses  pengadilan  pihak  ketiga  mana  pun  yang  
timbul  karena  akses  pihak  ketiga  tersebut  ke  Konten  Pemasok  yang  Anda  sediakan  sehubungan  
dengan  penggunaan  Anda  atas  Layanan  atau  Situs  Avetta,  atau  (ii)  Penggunaan  atau  
kebergantungan  Anda  pada  setiap  dan  semua  Konten  yang  disediakan  melalui  Situs  atau  
Layanan  Avetta.  

Kewajiban   ganti   rugi   dalam   Perjanjian   ini   akan   tergantung   pada   Avetta   yang   secara   cepat  
menyediakan  (i)  pemberitahuan  tertulis  untuk  setiap  permintaan  ganti  rugi  yang  ditanggung  oleh  
ganti  rugi  ini  dan  (ii)  kerja  sama  sehubungan  dengan  penyediaan  Anda  atas  ganti  rugi,  pembelaan  
atau  penyelesaian  klaim  tersebut  berdasarkan  Perjanjian  ini.  Kewajiban  ganti  rugi  tersebut  di  atas  
tidak  akan  berlaku  untuk  bagian  klaim  yang  timbul  akibat  kelalaian  atau  pelanggaran,  atau  tindakan  
atau  kelalaian  lainnya  yang  disengaja  oleh  Avetta.  



	   	  

	  

  

12.  BATASAN  KEWAJIBAN  
SEJAUH  YANG  DIIZINKAN  OLEH  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN,  DALAM  
KEADAAN  APA  PUN  MASING-MASING  PIHAK  TIDAK  BERTANGGUNG  JAWAB  ATAS  SETIAP  
KERUGIAN  PENGGUNAAN,  KEHILANGAN  PENDAPATAN  ATAU  PROFIT,  ATAU  
KEHILANGAN  DATA  ATAU  ATAS  KERUSAKAN  SEBAGAI  AKIBAT,  SEBAGAI  PERINGATAN,  
KHUSUS  ATAU  HUKUMAN  BAIK  YANG  TIMBUL  KARENA  PELANGGARAN  KONTRAK,  
PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  (TERMASUK  KELALAIAN)  ATAU  LAINNYA,  TERLEPAS  
DARI  APAKAH  KERUSAKAN  TERSEBUT  DAPAT  DIDUGA  SEBELUMNYA  DAN  TERLEPAS  
DARI  APAKAH  KEMUNGKINAN  KERUSAKAN  TERSEBUT  SUDAH  DIBERI  TAHU  ATAU  
BELUM.  KECUALI  KEWAJIBAN  SUATU  PIHAK  ATAS  PELANGGARAN  KERAHASIAAN  
(BAGIAN  10)  DAN  KEWAJIBAN  GANTI  RUGI  (BAGIAN  11),  SEJAUH  YANG  DIIZINKAN  OLEH  
PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN,  TIDAK  SATU  PUN  KEWAJIBAN  AGREGAT  SALAH  
SATU  PIHAK  YANG  TIMBUL  DARI,  ATAU  SEHUBUNGAN  DENGAN,  PERJANJIAN  INI  YANG  
AKAN  MELAMPAUI  JUMLAH  YANG  SESUNGGUHNYA  DIBAYARKAN  OLEH,  ATAU  HARUS  
DIBAYAR  DARI,  ANDA  DALAM  JANGKA  WAKTU  DUA  BELAS  (12)  BULAN  SEGERA  SETELAH  
TIMBULNYA  KEWAJIBAN  TERSEBUT.  

13.  KEADAAN  KAHAR  
Meskipun  terdapat  ketentuan  lain  yang  menetapkan  sebaliknya  dari  yang  terdapat  dalam  
Perjanjian  ini,  baik  Anda  maupun  Avetta  tidak  akan  dianggap  gagal  memenuhi  ketentuan  
Perjanjian  ini,  atau  bertanggung  jawab  kepada  satu  sama  lain  atau  kepada  pihak  ketiga  mana  
pun  atas  keterlambatan,  kesalahan,  kegagalan  prestasi  atau  gangguan  prestasi  yang  timbul  
akibat  kuasa  Tuhan,  perang,  pemberontakan,  aksi  terorisme,  huru-hara,  pemboikotan,  
pemogokan,  gangguan  layanan  listrik,  gangguan  layanan  Internet  atau  komunikasi,  kerusuhan  
oleh  buruh  atau  warga  sipil,  tindakan  orang  lain  yang  tidak  berada  di  bawah  kendalinya  atau  
penyebab  serupa  lainnya.  

14.  KETIADAAN  JAMINAN  
ANDA  MENYATAKAN  DAN  MENYETUJUI  BAHWA  AVETTA  TIDAK  MEMBERIKAN  JAMINAN,  
GARANSI,  ATAU  PERNYATAAN  DALAM  BENTUK  APA  PUN,  BAIK  TERSURAT,  TERSIRAT,  
MAUPUN  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  ATAU  LAINNYA,  DAN  SEJAUH  YANG  
DIIZINKAN  OLEH  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  YANG  BERLAKU,  KAMI  SECARA  
KHUSUS  MENYANGKAL  SEMUA  JAMINAN  DAN  GARANSI  ATAU  PERNYATAAN  TERSIRAT  
YANG  DIBERLAKUKAN  OLEH  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN,  TERMASUK  YANG  
BERKENAAN  DENGAN  KELAYAKAN  UNTUK  DIPERJUALBELIKAN,  KESESUAIAN  UNTUK  
TUJUAN  TERTENTU,  TIDAK  ADANYA  PELANGGARAN,  KEAKURATAN,  KEBENARAN,  
KELENGKAPAN  ATAU  KESESUAIAN  DENGAN  DESKRIPSI  DAN  SETIAP  JAMINAN,  
GARANSI,  ATAU  PERNYATAAN  YANG  TIMBUL  DARI  TINDAKAN  PARA  PIHAK  TERHADAP  
TRANSAKSI,  PENGGUNAAN,  ATAU  PRAKTIK  DAGANG.  SEMUA  LAYANAN  YANG  
DISEDIAKAN  AVETTA  BERDASARKAN  PERJANJIAN  INI  DILAKSANAKAN  DAN  DISEDIAKAN  
“SEBAGAIMANA  ADANYA”  DAN  “SEBAGAIMANA  TERSEDIA”,  TIDAK  MENCAKUP  JAMINAN  
DALAM  BENTUK  APA  PUN.  

Anda  juga  menyatakan  dan  menyetujui  bahwa  penggunaan  Anda  atas  Layanan  dan/atau  Situs  
Avetta  tidak  menjamin  perekrutan  atau  penerimaan  Anda  oleh  Klien  Avetta  mana  pun.  Anda  
bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  interaksi  Anda  dengan  anggota  lain  di  Jaringan  Avetta.  
Avetta  tidak  bertanggung  jawab  dan  dengan  ini  menyangkal  semua  tanggung  jawab  atau  
kewajiban  menyangkut  interaksi  atau  sengketa  antara  Anda  dan  Klien  atau  Pemasok  Avetta  yang  
lain.  

15.  PENYANGKALAN  UNTUK  INFORMASI  KUALIFIKASI,  REGULASI  DAN  
KEPATUHAN.      



	   	  

	  

Avetta  dapat  menyediakan  Informasi  Kepatuhan  bagi  Anda  saat  menerapkan  dan  menyediakan  
Layanan  Avetta.    Informasi  Kepatuhan  tersebut  diberikan  untuk  keperluan  informatif  saja  dan  
Avetta  tidak  menjamin  adanya  pemberian  Informasi  Kepatuhan  dalam  bentuk  apa  pun.    Avetta  
tidak  memiliki  kewajiban  memberi  tahu  Anda  informasi  terbaru  mengenai  perubahan  apa  pun  
terhadap  Informasi  Kepatuhan  atau  perubahan  apa  pun  dalam  bidang  hukum  atau  regulasi.    
Informasi  Kepatuhan  bisa  berbeda-beda  tergantung  yurisdiksinya.    Anda  setuju  (A)  untuk  
bertanggung  jawab  penuh  mengonfirmasi  keakuratan,  legalitas  dan  keberlakuan  yurisdiksi  semua  
Informasi  Kepatuhan  sebelum  menggunakan  Informasi  Kepatuhan  tersebut;;  (B)  bahwa  Avetta  
tidak  memiliki  kewajiban  sehubungan  dengan  Informasi  Kepatuhan  apa  pun;;  dan  (C)  
penggunaan  atau  kebergantungan  pada  Informasi  Kepatuhan  dilakukan  atas  risiko  Anda  sendiri.  

16.  PEMBERITAHUAN,  IZIN,  DAN  PERSETUJUAN  
Semua  pemberitahuan,  izin,  dan  persetujuan  yang  diberikan  berdasarkan  Perjanjian  ini  akan  
dilakukan  secara  tertulis  dan  akan  dianggap  telah  disampaikan  pada:  (i)  pengiriman  secara  
pribadi,  (ii)  hari  kerja  kedua  setelah  bersurat,  (iii)  hari  kerja  kedua  setelah  mengirim  faksimile  
yang  terkonfirmasi,  atau  (iv)  hari  kerja  pertama  setelah  mengirim  email.  Alamat  Avetta  untuk  
keperluan  tersebut  adalah:  Avetta,  LLC,  549  Timpanogos  Circle,  Orem  UT  84097,  Attention:  
Legal  Department.  Alamat  yang  akan  digunakan  Avetta  untuk  menyampaikan  pemberitahuan  
kepada  Anda  adalah  alamat  yang  diberikan  Pemasok  kepada  Avetta  di  profil  Pemasok.  

17.  HUKUM  YANG  MENGATUR  DAN  TEMPAT;;  ARBITRASE  
Avetta  dan  Anda  setuju  bahwa  Perjanjian  ini  akan  diatur  secara  eksklusif  oleh  hukum  Utah  dan  
hukum  federal  Amerika  Serikat  yang  berlaku,  tanpa  memandang  pilihan  atau  pertentangan  di  
antara  ketentuan  hukum  di  yurisdiksi  mana  pun.  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  
Kontrak  untuk  Penjualan  Barang  Internasional  adalah  dinyatakan  tidak  termasuk.  ANDA  
SECARA  TEGAS  MENGESAMPINGKAN  SEMUA  HAK  UNTUK  MEMINTA  ATAU  MENUNTUT  
PENERAPAN  HUKUM  LAIN  APA  PUN  UNTUK  MENGATUR  FINALISASI,  PELAKSANAAN,  
KEGAGALAN  PELAKSANAAN,  PENGKAHIRAN  ATAU  KEDALUWARSA  PERJANJIAN  INI.  
Tunduk  pada  ketentuan  Perjanjian  untuk  Arbitrase  di  bawah  ini,  Anda  dan  Avetta  setuju  bahwa  
sengketa,  tindakan,  klaim  atau  penyebab  tindakan  apa  pun  yang  timbul  atau  yang  terkait  dengan  
Perjanjian  atau  Layanan  Avetta  ini  akan  tunduk  pada  yurisdiksi  eksklusif  negara  bagian  dan  
pengadilan  federal  yang  berada  di  Salt  Lake  County,  Utah.  

APABILA  TERJADI  SENGKETA  ANTARA  ANDA  DAN  AVETTA  YANG  TIMBUL  KARENA,  ATAU  
TERKAIT  DENGAN,  SITUS  ATAU  LAYANAN  AVETTA,  KECUALI  BILA  DILARANG  OLEH  
HUKUM,  ANDA  ATAU  AVETTA  DAPAT  MEMILIH  MENYELESAIKAN  SENGKETA  TERSEBUT  
MELALUI  ARBITRASE  YANG  MENGIKAT,  SEBAGAIMANA  YANG  DIJELASKAN  DI  BAWAH  
INI,  ALIH-ALIH  DI  PENGADILAN.  SETIAP  KLAIM  (KECUALI  KLAIM  YANG  MERAGUKAN  
KEABSAHAN  ATAU  KEBERLAKUAN  PERJANJIAN  ARBITRASE  INI,  TERMASUK  
PENGENYAMPINGAN  HAK  GUGATAN  PERWAKILAN  KELOMPOK)  DAPAT  DISELESAIKAN  
MELALUI  ARBITRASE  MENGIKAT  JIKA  SALAH  SATU  PIHAK  MEMINTANYA.  HAL  INI  
BERARTI  BAHWA  ANDA  ATAU  KAMI  MEMILIH  ARBITRASE,  TIDAK  ADA  PIHAK  YANG  
BERHAK  MENGAJUKAN  KLAIM  DI  PENGADILAN  ATAU  MENYELESAIKANNYA  
BERDASARKAN  PUTUSAN  JURI.  HAK  PERTUKARAN  TEMUAN  DAN  NAIK  BANDING  
TERBATAS  PADA  ARBITRASE.  

Pengenyampingan  Hak  Gugatan  Perwakilan  Kelompok  

KECUALI  BILA  DILARANG  OLEH  HUKUM,  ARBITRASE  HARUS  DILAKUKAN  DALAM  BASIS  
PERSEORANGAN.  HAL  INI  BERARTI  BAHWA  ANDA  MAUPUN  KAMI  TIDAK  DAPAT  
MENGGABUNGKAN  ATAU  MENYATUKAN  KLAIM  DALAM  ARBITRASE  OLEH  ATAU  
TERHADAP  PENGGUNA  LAIN,  ATAU  MENGAJUKAN  KLAIM  APA  PUN  DI  PENGADILAN  
ATAU  ARBITRASE  SEBAGAI  PERWAKILAN  ATAU  ANGGOTA  SUATU  KELAS  ATAU  DALAM  
KAPASITAS  UMUM  SEBAGAI  KUASA  HUKUM  SWASTA.  



	   	  

	  

Hanya  pengadilan,  dan  bukan  arbitrator,  yang  boleh  menentukan  keabsahan  dan  dampak  dari  
Pengenyampingan  Hak  Gugatan  Perwakilan  Kelompok.  Walaupun  semua  pihak  telah  memilih  
untuk  mengajukan  klaim  di  pengadilan,  Anda  atau  Avetta  dapat  memilih  arbitrase  sehubungan  
dengan  klaim  apa  pun  yang  diajukan  pihak  baru  atau  klaim  baru  apa  pun  yang  kemudian  akan  
diajukan  di  tuntutan  hukum  itu.  

Hukum  dan  Aturan  yang  Mengatur  untuk  Arbitrase  
Ketentuan  arbitrase  ini  diatur  oleh  Federal  Arbitration  Act  (FAA).  Arbitrase  harus  dilaksanakan  
hanya  dengan  Judicial  Arbitration  and  Mediation  Services,  Inc  (JAMS).  Aturan  untuk  arbitrase  
adalah  aturan  dalam  perjanjian  arbitrase  ini  dan  prosedur  organisasi  arbitrase  yang  dipilih,  tetapi  
aturan  dalam  perjanjian  arbitrase  ini  akan  diikuti  jika  terdapat  pertentangan  antara  perjanjian  dan  
prosedur  organisasi.  Jika  prosedur  organisasi  berubah  setelah  klaim  diajukan,  prosedur  yang  
berlaku  saat  klaim  diajukan  akan  berlaku.  

Bayaran  dan  Biaya  
Setiap  pihak  wajib  membayar  seluruh  biayanya  untuk  mengajukan  perkara  hukum  atau  
mengarbitrasekan  Perjanjian  ini,  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada,  biaya  bayaran  kuasa  
hukumnya,  bayaran  pengajuan,  proses  peradilan,  atau  perjalanan.  Para  pihak  akan  membagi  
secara  sama  besar  bayaran  dan  pengeluaran  arbitrator  dan  biaya  fasilitas  pihak  ketiga  yang  
digunakan  untuk  persidangan  arbitrase.  

Persidangan  dan  Keputusan  
Persidangan  arbitrase  akan  diselenggarakan  di  Salt  Lake  County,  Utah,  AS.  Seorang  arbitrator  
tunggal  akan  ditunjuk.  Arbitrator  harus:  (i)  mengikuti  seluruh  hukum  substantif  yang  berlaku,  
kecuali  bila  bertentangan  dengan  FAA;;  (ii)  menaati  batas  waktu  penuntutan/statute  of  limitations;;  
(iii)  menghormati  hak  istimewa  yang  sah;;  dan  (iv)  mengeluarkan  keputusan  tertulis  termasuk  
alasan  untuk  putusan.  

Keputusan  arbitrator  akan  bersifat  final  dan  mengikat  kecuali  untuk  peninjauan  yang  diizinkan  
oleh  FAA.  Namun  begitu,  jika  memang  terdapat  lebih  dari  $100.000  yang  disengketakan,  maka  
Anda  atau  Avetta  dapat  memilih  mengajukan  banding  ke  panel  baru  yang  terdiri  atas  tiga  
arbitrator.  Panel  banding  sepenuhnya  bebas  menerima  atau  menolak  seluruh  atau  bagian  dari  
putusan  awal.  Naik  banding  harus  diajukan  ke  organisasi  arbitrase  tidak  lebih  dari  30  hari  setelah  
masalah  putusan  awal.  Pihak  yang  mengajukan  banding  membayar  seluruh  biaya  banding  
kecuali  panel  banding  menentukan  sebaliknya  sebagai  bagian  dari  putusannya.  Setiap  putusan  
arbitrase  dapat  ditegakkan  (seperti  melalui  keputusan)  di  pengadilan  mana  saja  yang  memiliki  
yurisdiksi.  

Penerima  Manfaat  Lain  untuk  Ketentuan  ini  

Di  samping  Anda  dan  Avetta,  hak  dan  kewajiban  yang  diuraikan  dalam  ketentuan  arbitrase  ini  
berlaku  bagi  afiliasi  Avetta,  pejabat,  direktur,  dan  karyawan  Avetta;;  semua  turut  tergugat  (co-
defendant)  pihak  ketiga  untuk  suatu  klaim  yang  tunduk  pada  ketentuan  arbitrase  ini;;  dan  seluruh  
pemegang  rekening  bersama  dan  pengguna  rekening  Pemasok  yang  sah.  

Masa  Berlaku  Ketentuan  ini  

Ketentuan  arbitrase  ini  akan  tetap  berlaku  setelah:  (i)  penutupan  rekening  Anda;;  (ii)  pembayaran  
sukarela  Rekening  Anda  atau  bagiannya;;  (iii)  setiap  proses  peradilan  hukum  untuk  
mengumpulkan  uang  yang  merupakan  utang  Anda;;  dan  (iv)  setiap  kepailitan  oleh  Anda.  

18.  KETENTUAN  LAIN-LAIN  
Pemasok  dan  Avetta  merupakan  kontraktor  yang  saling  independen  satu  sama  lain.  Perjanjian  ini  
tidak  menciptakan  kemitraan,  waralaba,  usaha  patungan,  badan,  hubungan  fidusia  atau  kerja  



	   	  

	  

antara  Pemasok  dan  Avetta.  Anda  tidak  dapat  mengalihkan  atau  mendelegasikan  hak  atau  
kewajiban  Anda  berdasarkan  Perjanjian  ini  tanpa  persetujuan  tertulis  sebelumnya  dari  Avetta.  
Avetta  dapat  mengalihkan  haknya  berdasarkan  Perjanjian  ini,  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada,  
sehubungan  dengan  penjualan  oleh  Avetta,  apakah  melalui  merger,  penjualan  aset,  penjualan  
saham  atau  lainnya.  Lebih  lanjut,  Avetta  dapat  melakukan  setiap  atau  semua  kewajibannya  
melalui  afiliasi  atau  kontraktor  pihak  ketiga.  Setiap  ketentuan  Perjanjian  ini  yang  pada  dasarnya  
dimaksudkan  untuk  tetap  berlaku  setelah  pengakhiran  atau  kedaluwarsa  akan  tetap  berlaku  
setelah  pengakhiran  Perjanjian  ini,  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada,  kewajiban  ganti  rugi,  
batasan  kewajiban,  kewajiban  kerahasiaan  Anda,  dan  ketentuan  hukum  dan  tempat  yang  
mengatur.  Para  pihak  secara  tegas  meminta  agar  Perjanjian  ini  dan  semua  dokumen  terkait  
dibuat  dalam  bahasa  Inggris.  Teks  bahasa  Inggris  akan  berlaku  dalam  semua  aspek,  meskipun  
terdapat  terjemahan  dalam  Perjanjian  ini  yang  diwajibkan  berdasarkan  hukum  atau  regulasi  
negara  lain.  Judul  atau  keterangan  di  bawahnya  yang  digunakan  dalam  Perjanjian  ini  adalah  
untuk  kemudahan  saja  dan  tidak  akan  digunakan  untuk  menafsirkan  atau  mengartikan  ketentuan  
apa  pun  di  dalam  Perjanjian  ini.  Perjanjian  ini  adalah  keseluruhan  perjanjian  antara  Pemasok  dan  
Avetta  mengenai  penggunaan  Pemasok  atas  Layanan  Avetta  dan  Situs  Avetta  dan  
menggantikan  seluruh  perjanjian  sebelumnya  dan  dalam  waktu  bersamaan,  proposal  atau  
pernyataan,  tertulis  atau  lisan  mengenai  pokok  permasalahannya.  Setiap  ketentuan  Perjanjian  ini  
yang  dianggap  secara  keseluruhan  atau  sebagian  tidak  sah,  ilegal,  atau  tidak  dapat  ditegakkan  
akan  dihapus  dari  Perjanjian  ini  sepanjang  bahwa  ketentuan  tersebut  memang  tidak  sah,  ilegal,  
atau  tidak  bisa  ditegakkan  sedangkan  ketentuan  lainnya  akan  terus  berlaku  efektif.  Perjanjian  ini  
tidak  akan  ditafsirkan  cenderung  terhadap  salah  satu  pihak,  terlepas  dari  siapakah  pihak  yang  
lebih  bertanggung  jawab  dalam  penyusunannya.  

19.  KETENTUAN  TAMBAHAN  
Ketentuan  Perjanjian  ini  berlaku  bagi  semua  pengguna  Situs  dan  Layanan  Avetta.  Namun  begitu,  
untuk  dapat  secara  tepat  mengatur  ketentuan  tambahan  penggunaan  Pemasok  atas  Situs  dan  
Layanan  Avetta,  di  bawah  ini  terdapat  tautan  ke  ketentuan  tambahan,  yang  telah  dimasukkan  ke  
dalam  Perjanjian  ini  melalui  rujukan  ini.  

NAMA  LAMPIRAN   LAMPIRAN/TAUTAN  

KEBIJAKAN  PRIVASI   LAMPIRAN  1  

KEBIJAKAN  PENGEMBALIAN  DANA   LAMPIRAN  2    

  

	     



	   	  

	  

LAMPIRAN  1  

KEBIJAKAN  PRIVASI  

Kebijakan  Privasi  Avetta,  LLC  
Kebijakan  Privasi  ini  terakhir  diperbarui  pada  11  November  2017.  

1.   Lingkup  Kebijakan  Privasi  ini  

2.   Pengumpulan  Informasi  

3.   Cookie  dan  Teknologi  Pelacakan  Lainnya  

4.   Jangan  Lacak  Pengungkapan  

5.   Penggunaan  Data  Pribadi  Anda  dan  Dasar  Hukum  Penggunaan  

6.   Privasi  Anak  

7.   Pilihan  Anda  dan  Memilih  Preferensi  Privasi  Anda  

8.   Akses  ke  dan  Keakuratan  Data  Pribadi  Anda  –  Melaksanakan  Hak  Anda  

9.   Keamanan  

10.  Perubahan  terhadap  Kebijakan  Privasi  ini  

11.  Transfer  Data  Lintas  Batas  

12.  Kontak  Kami  

  
1.  LINGKUP  KEBIJAKAN  PRIVASI  INI  
Kebijakan  privasi  ini  (“Kebijakan  Privasi”)  menggambarkan  bagaimana  Avetta,  LLC  dan  
perusahaan  grup  afiliasinya  di  seluruh  dunia,  baik  yang  bertindak  selaku  pengendali  data  
maupun  selaku  pemroses  data  atas  nama  pelanggan  kami  (secara  bersama-sama  disebut  
“Avetta”)  akan  menggunakan  data  pribadi  yang  dikumpulkan  saat  Anda  mengunjungi  situs  web,  
situs  web  aplikasi  dan  platform  seluler  Avetta  yang  memiliki  tautan  ke  Kebijakan  Privasi  ini  
(masing-masingnya  disebut  “Layanan”)  atau  menyediakan  barang  atau  layanan  bagi  Avetta.  
Layanan  dapat  melengkapi  Kebijakan  Privasi  ini  dengan  ketentuan  privasi  tambahan  atau  
dengan  pemberitahuan  privasi  tambahan  dalam  kaitannya  dengan  fitur  tertentu  dari  Layanan  itu.  
Untuk  tujuan  perundang-undangan  perlindungan  data  Eropa  yang  berlaku,  "pengendali  data"  
untuk  data  pribadi  Anda  adalah  Avetta  549  E  Timpanogos  Circle,  Bldg  G  Orem  UT  84097.  
Kebijakan  Privasi  ini  tidak  berlaku  untuk  situs  web,  aplikasi  atau  platform  seluler  yang  
dioperasikan  pihak  ketiga,  meskipun  terkait  dengan  Layanan.  Misalnya,  Layanan  juga  dapat  
memberikan  akses  ke  fitur  media  sosial,  forum  diskusi  online  (message  board),  obrolan,  forum,  
blog,  laman  profil,  dan  layanan  lain  di  mana  Anda  dapat  mengirim  data  dan  materi  pribadi.  Setiap  
informasi  yang  Anda  kirim  atau  ungkapkan  melalui  layanan  ini  bersifat  publik.  Harap  berhati-hati  
ketika  mengungkapkan  data  pribadi  di  ranah  publik  ini.  Kami  mendorong  Anda  untuk  meninjau  
kebijakan  privasi  yang  ditayangkan  di  situs  web,  aplikasi,  dan  platform  seluler  pihak  ketiga.  
Dengan  menggunakan  Layanan  kami,  Anda  setuju  bahwa  setiap  informasi,  termasuk  data  
pribadi,  yang  kami  kumpulkan  dari,  atau  tentang  Anda,  melalui  Layanan  akan  ditangani  
sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  Kebijakan  Privasi  ini.  Penggunaan  Anda  atas  Layanan  mana  
pun,  dan  setiap  sengketa  mengenai  privasi,  adalah  tunduk  pada  Kebijakan  Privasi  ini  dan  pada  
kebijakan  atau  ketentuan  lain  mana  pun  yang  berlaku,  seperti  Perjanjian  Layanan  Pengguna  
Akhir.  
2.  PENGUMPULAN  INFORMASI  



	   	  

	  

Avetta  dapat  mengumpulkan  informasi,  yang  bisa  jadi  mencakup  data  pribadi  yang  langsung  
berasal  dari  input  Anda,  dari  pihak  ketiga,  dan/atau  dikumpulkan  secara  otomatis  melalui  
teknologi  Layanan.  Kami  dapat  menggabungkan  informasi  yang  dikumpulkan  dari,  atau  tentang  
Anda,  dari  berbagai  sumber  ini.  Untuk  mengadakan  Perjanjian  Layanan  Pengguna  Akhir  dan  
menyediakan  layanan  bagi  Anda,  Anda  perlu  memberikan  data  pribadi  yang  diminta  di  situs  web,  
situs  web  aplikasi,  dan  platform  seluler  kami  yang  relevan.  Kegagalan  memberikan  data  pribadi  
itu  akan  berakibat  pada  ketidakmampuan  kami  menyediakan  layanan  bagi  Anda.  
a.  Informasi  yang  Anda  sediakan  
Jenis  informasi  yang  dikumpulkan  Avetta  langsung  dari  Anda  bisa  jadi  mencakup  yang  berikut  ini,  
serta  jenis  informasi  lain  mana  pun  yang  kami  minta  secara  jelas,  seperti  dengan  memasukkan  
dan  mengirimkan  informasi  ke  Layanan:  

•   Informasi  kontak,  seperti  nama,  alamat  email,  dan  nomor  telepon  Anda;;  

•   Nama  pengguna  dan  kata  sandi;;  

•   Informasi  pembayaran,  seperti  nomor  kartu  kredit  atau  debit;;  

•   Informasi  latar  belakang  pendidikan  dan  pekerjaan,  termasuk  informasi  yang  diperlukan  
untuk  pengujian  latar  belakang  atau  pemeriksaan  lain  yang  terkait  dengan  pekerjaan;;  

•   Tanggapan  dan  umpan  balik;;  

•   Minat  dan  preferensi  komunikasi;;  dan  

•   Informasi  lain  mana  pun  yang  Anda  sediakan  bagi  Avetta  melalui  Layanan.  

Anda  bebas  untuk  mengirimkan  data  pribadi  kepada  kami.  Namun  begitu,  kegagalan  Anda  dalam  
memberikan  informasi  tersebut  dapat  menghalangi  kami  dalam  menyediakan  Layanan  bagi  Anda  
atau  membeli  barang  atau  layanan  dari  Anda.    
b.  Informasi  yang  kami  kumpulkan  dari  pihak  ketiga  
Kami  juga  dapat  mengumpulkan  informasi  mengenai  Anda  dari  pihak  ketiga.  Misalnya,  kami  juga  
dapat  mengumpulkan  informasi  mengenai  Anda  dari  vendor  yang  menyediakan  layanan  
pemeriksaan  dan  latar  belakang.  Kami  dapat  mengumpulkan  informasi  mengenai  Anda  dari  
majikan  atau  perusahaan  yang  ingin  melibatkan  Anda  sebagai  kontraktor.  Dalam  hal  Anda  
memberikan  data  pribadi  mengenai  seseorang  selain  diri  Anda,  Anda  menjamin  bahwa  Anda  
berwenang  memberikan  data  pribadi  tersebut  kepada  kami  untuk  keperluan  yang  diuraikan  
dalam  Kebijakan  Privasi  ini.  
c.  Informasi  yang  dikumpulkan  secara  otomatis  
Setiap  Layanan  secara  otomatis  mengumpulkan  informasi  tertentu  mengenai  penggunaan  Anda  
atas  Layanan  itu.  Contoh  informasi  yang  dikumpulkan  secara  otomatis  mencakup:  

•   Alamat  Internet  Protocol  (“IP”)  yang  digunakan  untuk  menghubungkan  komputer  Anda  ke  
Internet;;  

•   Informasi  komputer,  perangkat,  dan  koneksi,  seperti  jenis  dan  versi  peramban  (browser),  
sistem  operasi,  platform  seluler,  pengidentifikasi  perangkat  unik/unique  device  identifier  
(“UDID”)  dan  pengidentifikasi  teknis  lainnya;;  

•   Data  aliran  (stream)  klik  Uniform  Resource  Locator  (“URL”),  termasuk  tanggal  dan  waktu,  
serta  konten  yang  Anda  lihat  atau  cari  di  Layanan;;  

•   Informasi  lokasi  untuk  Layanan  kenal  lokasi  guna  memberi  Anda  konten  yang  lebih  
relevan  sesuai  dengan  bagian  dunia  di  mana  Anda  berada.  

Kami  dapat  menggunakan  dan  mengungkapkan  informasi  yang  dikumpulkan  secara  otomatis  
untuk  tujuan  apa  pun  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Kebijakan  Privasi  ini,  kecuali  bila  kami  



	   	  

	  

dibatasi  oleh  hukum  yang  berlaku.  Jika  kami  menggabungkan  informasi  yang  dikumpulkan  
secara  otomatis  dengan  data  pribadi,  kami  akan  memperlakukan  gabungan  informasi  itu  sebagai  
data  pribadi.  Kami  juga  dapat  menggunakan  informasi  agregat  untuk  tujuan  apa  pun  sejauh  
informasi  ini  tidak  mengidentifikasi  individu  tertentu  dan  bukan  merupakan  data  pribadi.  
3.  COOKIE  DAN  TEKNOLOGI  PELACAKAN  LAINNYA  
Layanan  juga  dapat  secara  otomatis  mengumpulkan  informasi  melalui  penggunaan  cookie  atau  
teknologi  serupa,  seperti  suar  (beacon)  web.  Cookie  adalah  file  teks  kecil  yang  dikirimkan  situs  
web  ke  peramban  di  komputer  atau  perangkat  seluler  Anda  saat  Anda  pertama  kali  mengunjungi  
laman  web  sehingga  situs  web  itu  dapat  mengenali  perangkat  Anda  saat  kunjungan  Anda  
berikutnya.  Sebagian  besar  situs  web  biasanya  menggunakan  yang  berikut  ini:  

•   Cookie  “sesi”,  yang  bersifat  sementara  dan  dihapus  ketika  Anda  menutup  peramban;;  

•   Cookie  “persisten”,  yang  tetap  ada  hingga  Anda  menghapusnya  atau  cookie  itu  
kedaluwarsa;;  

•   Suar  (beacon)  web,  yang  merupakan  gambar  elektronik  yang  dikenal  juga  sebagai  gif  
piksel  tunggal.  

Avetta  dan  penyedia  layanannya  menggunakan  semua  teknologi  ini  untuk  berbagai  keperluan,  
termasuk:  memfasilitasi  proses  login;;  mengelola,  mengkustomisasikan  dan  meningkatkan  
Layanan;;  mempersonalisasikan  pengalaman  penjelajahan  (browsing);;  iklan,  promosi  dan  survei;;  
melaporkan  dan  membayar  royalti  serta  biaya  lisensi  ke  penyedia  pihak  ketiga  dan  distributor  
konten;;  serta  melacak  dan  menganalisis  preferensi  dan  tren  pengguna.  
Ada  sejumlah  cara  untuk  mengelola  cookie.  Di  situs  web  Avetta  yang  dipilih,  spanduk  cookie  
akan  muncul  di  laman  beranda  yang  meminta  persetujuan  Anda  untuk  menyetel  cookie  yang  
sifatnya  tidak  wajib  guna  memungkinkan  Anda  mengunjungi  situs  web  itu  dan  mengingat  
preferensi  Anda.  Di  samping  itu,  bagian  “bantuan”  di  bilah  alat  pada  sebagian  besar  peramban  
akan  memberi  tahu  Anda  cara  menolak  cookie,  cara  menerima  pemberitahuan  ketika  Anda  
menerima  cookie  baru  peramban,  dan  cara  menonaktifkan  cookie  peramban  yang  ada  saat  ini.  
Namun  begitu,  jika  Anda  memblokir  cookie,  Anda  mungkin  tidak  bisa  mendaftar,  melakukan  login  
atau  menggunakan  Layanan  secara  optimal.  Anda  juga  dapat  menggunakan  pengaturan  
perangkat  seluler  Anda  untuk  mengelola  opsi  privasi  yang  tersedia.  
  Kami  mungkin  juga  menggunakan  teknologi  pelacakan  lain,  seperti  GIF,  suar  web,  atau  tag  
piksel.  Berbeda  dengan  cookie,  yang  disimpan  di  hard  drive  komputer  Anda,  teknologi  tersebut  di  
atas  mungkin  disematkan  secara  tidak  terlihat  di  laman  web  dan  email.  Kami  mungkin  
menggunakan  teknologi  tersebut  untuk,  antara  lain,  melacak  aktivitas  pengguna  Layanan  kami,  
membantu  kami  mengelola  konten,  dan  mengkompilasi  statistik  mengenai  penggunaan  Layanan  
kami.  Kami  dan  penyedia  layanan  pihak  ketiga  kami  juga  menggunakan  GIF  yang  jelas  di  email  
HTML  bagi  pelanggan  untuk  membantu  kami  melacak  tingkat  balasan  email,  mengidentifikasi  
kapan  email  kami  dibuka,  dan  melacak  apakah  email  kami  diteruskan.    
Kami  juga  menggunakan  perangkat  dan  aplikasi  terautomasi,  seperti  Google  Analytics,  untuk  
mengevaluasi  penggunaan  Layanan.  Kami  menggunakan  semua  alat  ini  untuk  mengumpulkan  
informasi  mengenai  pengguna  guna  membantu  kami  meningkatkan  Layanan,  performa,  dan  
pengalaman  pengguna  kami.  Kami  bisa  jadi  mengungkapkan  informasi,  termasuk  informasi  
pribadi,  ke  layanan  pihak  ketiga  untuk  mendapatkan  layanan  tersebut.  Penyedia  analitika  ini  bisa  
jadi  menggunakan  cookie  dan  teknologi  lain  untuk  menyediakan  layanan  mereka  dan  bisa  jadi  
menggabungkan  informasi  yang  mereka  kumpulkan  mengenai  Anda  di  Layanan  kami  dengan  
informasi  lain  yang  telah  mereka  kumpulkan  di  Layanan  kami.  Kebijakan  Privasi  ini  tidak  
mencakup  penggunaan  data  yang  demikian  oleh  pihak  ketiga.  Untuk  menolak  pelacakan  oleh  
Google  Analytics  di  seluruh  situs  web,  Anda  dapat  mengunduh  Add-on  Peramban  Tolak  (Opt-out)  
Google  Analytics.  
4.  JANGAN  LACAK  PENGUNGKAPAN  
Layanan  kami  tidak  merespons  sinyal  Jangan  Lacak.  Untuk  informasi  lebih  lanjut  mengenai  
sinyal  Jangan  Lacak,  silakan  kunjungi  https://allaboutdnt.com/.  Namun  begitu,  Anda  dapat  



	   	  

	  

menonaktifkan  pelacakan  tertentu  sebagaimana  yang  dibahas  pada  bagian  “Mekanisme  Cookie  
dan  Pelacakan  Lain”  di  atas,  seperti  dengan  menonaktifkan  cookie.  
5.  PENGGUNAAN  DATA  PRIBADI  ANDA  DAN  DASAR  HUKUM  PENGGUNAAN  
Kami  menggunakan  data  pribadi  yang  kami  kumpulkan  mengenai  Anda  untuk  keperluan  berikut  
ini:  

•   untuk  mendaftarkan  Anda  sebagai  pengguna  Layanan;;  

•   untuk  meninjau  kelayakan  menggunakan  Layanan;;  

•   untuk  membantu  Anda  melakukan  solisitasi,  penawaran,  atau  penyelesaian  transaksi  
atau  pesanan;;  

•   untuk  menyediakan  dan  meningkatkan  Layanan  dan  dukungan  kami;;  

•   untuk  memberi  Anda  informasi  terbaru  mengenai  layanan  dan  manfaat  baru  yang  relevan  
(dengan  persetujuan  partisipasi  Anda  yang  spesifik  sebelumnya,  bila  diperlukan);;  

•   untuk  mempersonalisasikan  Layanan  dan  memilih  konten  yang  akan  disampaikan  
kepada  Anda  atau  untuk  menggunakan  fitur-fitur  di  Layanan  seperti  berbagi  konten  
dengan  teman  atau  kolega;;  

•   untuk  menghubungi  Anda  mengenai  produk  atau  Layanan  kami  atau  produk  dan  layanan  
lain  dari  pihak  ketiga  (dengan  persetujuan  partisipasi  Anda  yang  spesifik  sebelumnya,  
bila  diperlukan);;  

•   untuk  mengundang  partisipasi  Anda  di  survei,  undian,  kompetisi  dan  promosi  serupa  
(dengan  persetujuan  partisipasi  Anda  yang  spesifik  sebelumnya,  bila  diperlukan);;  

•   untuk  menjalin  hubungan  bisnis  dengan  penyedia  layanan  kami;;  

•   untuk  analisis  data,  audit,  mengembangkan  produk  baru,  meningkatkan  Layanan,  
mengidentifikasi  tren  penggunaan  dan  menentukan  keefektifan  kampanye  promosi  kami,  
atau  dengan  cara  lain  di  mana  Anda  secara  tegas  telah  menyatakan  persetujuan  melalui  
suatu  perjanjian  pelanggan  dengan  kami;;  

•   untuk  menggabungkan  informasi  guna  menganonimkannya  untuk  analisis  data,  audit,  
mengembangkan  produk  baru,  meningkatkan  Layanan,  mengidentifikasi  tren  
penggunaan  dan  menentukan  keefektifan  kampanye  promosi  kami;;  

•   untuk  menyiapkan  atau  menerapkan  pengorganisasian  ulang  (reorganization)  atau  
penjualan  aset  atau  saham;;  

•   untuk  mencegah  dan  mendeteksi  ancaman  keamanan,  penipuan,  atau  aktivitas  jahat  
lainnya;;  dan  

•   untuk  mematuhi  kewajiban  hukum  kami,  merespons  permintaan  informasi  oleh  
pemerintah  atau  pengadilan  (termasuk  dalam  konteks  litigasi  privat),  menyelesaikan  
sengketa,  dan  menegakkan  perjanjian  kami.  

Kami  juga  kadang-kadang  mungkin  mencocokkan  atau  menggabungkan  data  pribadi  yang  Anda  
berikan  dengan  informasi  yang  kami  peroleh  dari  sumber  lain  atau  yang  sudah  ada  di  arsip  kami,  
baik  yang  dikumpulkan  secara  online  atau  offline  atau  oleh  pendahulu  atau  perusahaan  grup  
afiliasi,  untuk  keperluan  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas.  
Kami  memproses  data  pribadi  Anda  dengan  dasar  hukum  berikut  ini:  untuk  pelaksanaan  
perjanjian  kami  dengan  Anda  dan/atau  untuk  kepentingan  kami  yang  sah.  Kepentingan  kami  



	   	  

	  

yang  sah  mencakup  pengoperasian  dan  peningkatan  Layanan  dan  bisnis  kami;;  mengembangkan  
Layanan,  fitur,  dan  produk  kami  yang  ada  saat  ini  dan  yang  baru;;  meningkatkan  atau  
mengaktualisasikan  Layanan  kami;;  mempersonalisasikan  pengalaman  menggunakan  Layanan  
kami;;  berkomunikasi  dengan  Anda;;  memahami  preferensi  pengguna;;  mematuhi  kewajiban  
hukum;;  dan  melindungi  kepentingan  bisnis.  
6.  MEMBAGIKAN  ATAU  MENGUNGKAPKAN  DATA  PRIBADI  ANDA  
Kami  dapat  membagikan  data  pribadi  Anda,  atau  Layanan  dapat  mengizinkan  berbagi  data  
dengan  cara  berikut  ini:  

•   Pelanggan.  Pelanggan  Layanan  dapat  secara  langsung  berbagi  data  pribadi  satu  sama  
lain,  atau  menjadikan  data  pribadi  tersedia  bagi  semua  pelanggan  lain.  Jika  Layanan  
menawarkan  basis  data  konten  atau  layanan  berlangganan  (“Layanan  Berlangganan”)  
dan  Anda  mengakses  Layanan  Berlangganan  melalui  langganan,  data  pribadi  Anda  dan  
data  penggunaan  tertentu  yang  dikumpulkan  melalui  Layanan  Berlangganan  dapat  
dibagikan  dengan  lembaga  Anda  untuk  keperluan  analisis  penggunaan,  manajemen  
langganan,  serta  pengujian  dan  remediasi.  Jika  lembaga  Anda  adalah  perusahaan  atau  
badan  bisnis  lain,  data  penggunaan  tambahan,  seperti  jenis  arsip  yang  Anda  lihat  dan  
jumlah  pencarian  yang  Anda  lakukan,  juga  dapat  dibagikan  untuk  keperluan  atribusi  
biaya  dan  penganggaran  departemen.  

•   Operator.  Beberapa  Layanan  kami  menawarkan  kepada  Anda  kemampuan  membuat  
profil  dan  mengunggah  informasi  ke  basis  data  kami.  Profil  dan  informasi  Anda  mungkin  
kemudian  dibuat  menjadi  tersedia  untuk  pencarian,  kunjungan,  melalui  Internet  dan  
pengunduhan  melalui  pelanggan  operator.  

•   Agen,  Perwakilan,  Sponsor,  dan  Mitra  Bisnis.  Data  pribadi  Anda  mungkin  dapat  
diakses  oleh  agen,  perwakilan,  sponsor  dan  badan  kami  di  mana  kami  bertindak  selaku  
agen,  penerima  lisensi,  peserta  usaha  patungan,  atau  penerbit.  

•   Penyedia  Layanan.  Data  pribadi  Anda  mungkin  dapat  diakses  oleh  penyedia  layanan  
dan  pemasok  kami,  yang  membantu  kami  dalam  produksi  dan  pengiriman  produk  dan  
layanan  kami,  pengoperasian  bisnis  kami,  pemasaran,  promosi,  dan  komunikasi.  Para  
penyedia  dan  pemasok  ini  mencakup,  misalnya,  editor,  peninjau  (reviewer),  pemroses  
kartu  pembayaran,  debit,  dan  kredit,  bagian  dukungan  pelanggan,  penyedia  layanan  
email,  penyedia  layanan  TI,  bank  dan  agen  pengiriman.  

•   Pihak  Ketiga  Lain:  Kami  dapat  membagikan  data  pribadi  dengan  pihak  ketiga  lain  jika  
kami  memberi  tahu  Anda  secara  eksplisit  mengenai  kemungkinan  pengungkapan  
tersebut  pada  saat  Anda  mengirimkan  data  pribadi  kepada  kami.  Jika  Anda  tidak  ingin  
kami  membagikan  data  pribadi  Anda  dengan  perusahaan  lain,  Anda  dapat  menghubungi  
kami  di:  privacy@avetta.com.  

•   Kepatuhan  terhadap  Hukum  dan  Kewajiban  Serupa.  Kami  dapat  membagikan  data  
pribadi  Anda  untuk:  (i)  merespons  atau  mematuhi  hukum,  regulasi,  panggilan  atau  
perintah  pengadilan,  atau  permintaan  oleh  pemerintah  atau  pengadilan  (termasuk  dalam  
konteks  litigasi  privat);;  (ii)  menyelidiki  dan  membantu  mencegah  ancaman  keamanan,  
penipuan  atau  aktivitas  jahat  lainnya;;  (iii)  menegakkan  dan  melindungi  hak  dan  properti  
Avetta  atau  afiliasinya;;  atau  (iv)  melindungi  hak  atau  keamanan  pribadi  karyawan  dan  
pihak  ketiga  kami  dalam  menggunakan  properti  kami.  Kami  dapat  mengungkapkan  data  
pribadi  Anda  kepada  pemerintah  dalam  negeri  atau  luar  negeri  atau  otoritas  publik  di  
negara  mana  saja  tempat  kami  atau  afiliasi  kami  beroperasi  guna  merespons  pertanyaan  
atau  permintaan  atau  sebagaimana  yang  diwajibkan  oleh  hukum  atau  proses  hukum.  
Bilamana  relevan,  kami  dapat  membagikan  atau  mentransfer  data  pribadi  Anda  untuk  



	   	  

	  

merespons  permintaan  yang  sesuai  dengan  hukum  oleh  otoritas  publik,  termasuk  untuk  
memenuhi  kewajiban  penegakan  hukum  atau  keamanan  nasional.  

•   Perubahan  di  Lingkungan  Perusahaan.  Jika  Avetta,  Layanan,  aset  terkait  atau  lini  
bisnis  diakuisisi  oleh,  dialihkan  ke,  atau  dimerger  dengan,  perusahaan  lain,  atau  ditata  
ulang,  termasuk  dalam  hal  kemungkinan  terjadinya  kepailitan,  data  pribadi  Anda  mungkin  
diungkapkan  ke  calon  pembeli  atau  pembeli  riil,  atau  orang  lain  yang  terlibat  dalam  
transaksi  itu.    

7.  PRIVASI  ANAK  
Kami  tidak  secara  sadar  mengumpulkan  data  pribadi  dari  anak-anak  berusia  18  tahun  ke  bawah  
dan  Avetta  tidak  menyasar  Layanannya  bagi  anak-anak  di  bawah  18  tahun.  
8.  PILIHAN  ANDA  DAN  MEMILIH  PREFERENSI  PRIVASI  ANDA  
Jika  Anda  pengguna  Layanan,  Anda  dapat  mengelola  preferensi  komunikasi  yang  tersedia  saat  
Anda  mendaftar  di  Layanan  yang  relevan  (termasuk  dengan  memberikan  persetujuan  partisipasi  
Anda,  bila  diperlukan),  dengan  memperbarui  preferensi  akun  Anda,  atau  bila  berlaku,  dengan  
menggunakan  fitur  “tolak”  (opt–out)  atau  mekanisme  berhenti  berlangganan  atau  cara  lain  yang  
disediakan  di  dalam  komunikasi  yang  Anda  terima.  Kami  mencadangkan  hak  untuk  memberi  tahu  
Anda  mengenai  perubahan  atau  pembaruan  terhadap  Layanan  kapan  pun  diperlukan.  
9.  AKSES  KE  DAN  KEAKURATAN  DATA  PRIBADI  ANDA  –  MELAKSANAKAN  HAK  ANDA  
Anda  dapat  meminta  salinan  dan  mengoreksi  data  pribadi  yang  kami  miliki  mengenai  Anda.  
Dalam  situasi  tertentu,  Anda  mungkin  memiliki  hak  untuk  menolak  pemrosesan  data  pribadi  Anda  
atau  memintanya  agar  dihapus.  Jika  Layanan  mengizinkan  pengguna  terdaftar  mengakses  
informasi  registrasi  mereka  dan  melakukan  koreksi  atau  pembaruan,  keakuratan  informasi  
tersebut  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pengguna.  Tunduk  pada  hak  apa  pun  yang  
mungkin  Anda  miliki  untuk  mengakses,  meninjau,  mengoreksi,  menolak  atau  memblokir  data  
pribadi,  tidak  ada  akses  yang  diberikan  ke  data  pribadi  atau  data  yang  mungkin  telah  
dikumpulkan  mengenai  pengguna  lain.  
Anda  memiliki  hak  menarik  persetujuan  Anda  kapan  pun  dalam  hal  kami  menggunakan  data  
pribadi  Anda  berdasarkan  persetujuan  Anda  
Di  samping  itu,  jika  Anda  berada  di  UE,  Anda  dapat  memiliki  hak  tambahan  berikut  ini  terhitung  
25  Mei  2018:  

•   Hak  atas  portabilitas  data.  Anda  dapat  meminta  salinan  data  pribadi  terbaca  mesin  yang  
telah  Anda  berikan  kepada  kami,  yang  dapat  dikirimkan  ke  penyedia  layanan  lain  bila  
dimungkinkan  secara  teknis.  Hal  ini  hanya  berlaku  bagi  data  pribadi  yang  kami  gunakan  
secara  otomatis,  dan  atas  dasar  persetujuan  Anda  atau  pelaksanaan  kontrak  dengan  
Anda.  

•   Hak  untuk  pembatasan  pemrosesan.  Anda  dapat  meminta  kami  membatasi  penggunaan  
kami  atas  data  pribadi  Anda,  bila  misalnya,  kami  tidak  lagi  membutuhkan  data  pribadi  
Anda  untuk  keperluan  kami  menggunakannya,  tapi  itu  dibutuhkan  oleh  Anda  untuk  
penegakan,  pelaksanaan  atau  pembelaan  gugatan  hukum.  

•   Hak  untuk  menolak.  Dalam  hal  kami  bersandar  pada  kepentingan  yang  sah  sebagai  
dasar  hukum  menggunakan  data  pribadi  Anda  (yang  dapat  mencakup  pemrofilan),  atau  
dalam  hal  kami  memproses  data  pribadi  Anda  untuk  tujuan  pemasaran  langsung  (yang  
dapat  mencakup  pemrofilan),  Anda  memiliki  hak  menolak  penggunaan  yang  demikian.    

Anda  juga  memiliki  hak  menyampaikan  keluhan  ke  badan  pengawas,  khususnya  di  Negara  
Anggota  tempat  tinggal  Anda,  jika  Anda  beranggapan  bahwa  penggunaan  kami  atas  data  pribadi  
Anda  melanggar  undang-undang  perlindungan  data  yang  berlaku.  
Demi  melindungi  privasi  dan  keamanan  Anda,  kami  dapat  mengambil  langkah  wajar  untuk  
memverifikasi  identitas  Anda  kapan  pun  Anda  meminta  untuk  melaksanakan  hak  Anda.  Untuk  
melihat  dan  mengubah  data  pribadi  yang  Anda  berikan  langsung  kepada  kami,  Anda  dapat  
kembali  ke  laman  web  atau  aplikasi  tempat  Anda  semula  mengirim  data  pribadi  lalu  mengikuti  



	   	  

	  

petunjuk  di  situs  web  atau  aplikasi  itu,  atau  menghubungi  kami  pada  alamat  yang  tercantum  di  
bawah  ini.  
Untuk	  data	  lebih	  lanjut	  mengenai	  hak	  Anda,  atau  untuk  melaksanakan  hak  Anda  yang  
mana  pun,  harap  hubungi  kami  di  privacy@avetta.com.  
10.  RETENSI  DAN  KEAMANAN  DATA  
Kami  akan  menahan  informasi  Anda  selama  akun  Anda  masih  aktif  atau  sebagaimana  yang  
diperlukan  untuk  menyediakan  layanan  bagi  Anda.  Kami  juga  akan  menahan  dan  menggunakan  
informasi  Anda  sebagaimana  yang  diperlukan  untuk  mematuhi  kewajiban  hukum  kami,  
menyelesaikan  sengketa,  dan  menegakkan  perjanjian  kami.  
Keamanan  data  pribadi  Anda  merupakan  hal  penting  bagi  kami.  Kami  menggunakan  berbagai  
langkah  pengamanan  data  yang  dimaksudkan  untuk  memastikan  kerahasiaan  dan  keutuhan  data  
pribadi  Anda.  Namun  begitu,  sayangnya  tidak  ada  pengiriman  data  melalui  Internet  atau  sistem  
penyimpanan  data  yang  aman  100%.    Jika	  ada	  alasan	  bagi	  Anda	  untuk	  meyakini	  bahwa	  
interaksi	  Anda	  dengan	  kami	  tidak	  lagi	  aman,  harap  beri  tahu  kami  segera  di  
privacy@avetta.com.    
11.  PERUBAHAN  TERHADAP  KEBIJAKAN  PRIVASI  INI  
Jika  kami  mengubah  Kebijakan  Privasi  ini  untuk  mencerminkan  perubahan  terhadap  praktik  
informasi  kami,  kami  akan  menayangkan  versi  revisinya  di  sini  beserta  tanggal  revisi  terbaru.  
Kami  mendorong  Anda  untuk  secara  berkala  meninjau  laman  ini  guna  mendapatkan  informasi  
terkini  mengenai  praktik  privasi  kami.  
12.  TRANSFER  DATA  LINTAS  BATAS  
Untuk  keperluan  sebagaimana  yang  diuraikan  pada  Bagian  6  di  atas,  data  pribadi  Anda  bisa  jadi  
ditransfer  ke  penerima  yang  disebutkan  pada  Bagian  7  di  atas  yang  berada  di  negara  lain  yang  
mungkin  memiliki  aturan  perlindungan  data  pribadi  yang  tidak  seprotektif  aturan  di  negara  Anda.  
Bagi  pengguna  Layanan,  Anda  menyatakan  bahwa  pelanggan  Layanan  mungkin  berada  di  salah  
satu  dari  110  negara  lebih  di  dunia,  di  mana  sebagian  besarnya  tidak  mendapatkan  manfaat  dari  
keputusan  Komisi  Eropa  yang  perundang-undangannya  melindungi  data  pribadi  secara  
memadai.  Dengan  menerima  Kebijakan  Privasi  ini  dan  menggunakan  Layanan,  Anda  
memberikan  persetujuan  untuk  transfer  data  pribadi  ke  negara-negara  yang  berada  di  luar  
negara  tempat  tinggal  Anda  sesuai  dengan  ketentuan  Kebijakan  Privasi  ini.  Anda  memberikan  
persetujuan  untuk  transfer  data  pribadi  ke  negara-negara  yang  tidak  mendapatkan  manfaat  dari  
keputusan  Komisi  Eropa  yang  perundang-undangannya  melindungi  data  pribadi  secara  
memadai.    
Untuk  transfer  data  pribadi  dari  UE  atau  Swiss  ke  Amerika  Serikat,  Avetta,  LLC  dan  Avetta  
Subsidiary  Holdings,  LLC  telah  melakukan  sertifikasi  mandiri  ke  Departemen  Perdagangan  AS  di  
bawah  EU–U.S.  Privacy  Shield  Framework  dan  Swiss-U.S.  Privacy  Shield  Framework.  
Pemberitahuan  Perlindungan  Privasi  kami  tersedia  di  https://www.avetta.com/avetta-privacy-
policy#shield.    
13.  KONTAK  KAMI  
Jika  Anda  memiliki  tanggapan  atau  pertanyaan  mengenai  Kebijakan  Privasi  ini  atau  mengenai  
pemrosesan  informasi  Anda  oleh  kami,  harap  hubungi:  
AVETTA,  LLC  
Attention:  Privacy  Officer  
549  E  Timpanogos  Circle,  Bldg  G  
Orem,  UT  84097,  USA  
Telephone:  1  949–936–4500  
Email:  privacy@avetta.com  
  

	     



	   	  

	  

LAMPIRAN  2  
KEBIJAKAN  PENGEMBALIAN  DANA  DAN  PERPANJANGAN  

  
Pemasok  berhak  atas  pengembalian  dana  penuh  untuk  Biaya  Berlangganannya  hanya  bila  
Rekening  Pembayaran  Pemasok  dikenakan  biaya  dobel  secara  tanpa  sengaja  atau  dikenakan  
biaya  secara  salah.  Misalnya,  Pemasok  berhak  menerima  pengembalian  dana  untuk  satu  kali  
Biaya  Berlangganan  jika  Pemasok  mengirimkan  pembayaran  sebanyak  dua  kali  untuk  
keanggotaan  yang  sama,  atau  jika  Pemasok  membayar  keanggotaan  dengan  Rekening  
Pembayaran  tetapi  juga  mengirim  cek  ke  Avetta  untuk  keanggotaan.  

  Biaya  Berlangganan  dapat  dikembalikan  jika  Pemasok  membatalkan  Langganannya  lalu  
memberi  tahu  Avetta  secara  tertulis  mengenai  pembatalan  tersebut  dalam  waktu  tujuh  hari  sejak  
berlangganan  Layanan  Avetta.    Biaya  Aktivasi  tidak  dapat  dikembalikan.  
Tidak  ada  pengembalian  dana  yang  disediakan  setelah  pembayaran  biaya  perpanjangan.  
Pemasok  bertanggung  jawab  menghubungi  Avetta  dan  meminta  menonaktifkan  keanggotaan  30  
hari  sebelum  Tanggal  Perpanjangan  Langganan  Keanggotaan  --  tercantum  di  laman  Edit  Akun  --  
sekiranya  Pemasok  memilih  untuk  tidak  memperpanjang  Langganannya  untuk  Layanan  Avetta.    

Pemasok  bertanggung  jawab  memastikan  keakuratan  dan  keterkinian  email  kontak  Pemasok.  

Pengembalian  dana  akan  dibayarkan  dengan  metode  pembayaran  yang  sama  sebagaimana  
yang  digunakan  Pemasok  -  Misalnya,  jika  Pemasok  menggunakan  kartu  kredit  untuk  melakukan  
pembayaran,  maka  pengembalian  dana  (sebagaimana  berlaku)  akan  dikeluarkan  ke  kartu  kredit  
yang  sama.  

Sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  bagian  Perjanjian  “LAYANAN  AVETTA”:    

•   Akun  Anda  akan  diperpanjang  otomatis  setiap  12  bulan  sekali  kecuali  Anda  meminta  
pembatalan  akun  30  hari  sebelum  tanggal  Perpanjangan.  Dalam  hal  pemutakhiran  
(upgrade)  yang  diminta  Klien,  pengguna  utama  Anda  akan  segera  diberi  tahu  melalui  
email.  Faktur  akan  dibuat  tiga  hari  setelah  aktivitas  pemutakhiran  dan  biaya  
pemutakhiran  akan  dikenakan  7  hari  kemudian.    Jika  akun  Anda  dinonaktifkan  tapi  
kemudian  diaktifkan  kembali,  maka  Anda  akan  dikenakan  biaya  Aktivasi  standar.  

Sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  bagian  Perjanjian  “KONTEN  PEMASOK  DAN  DAFTAR  
PEMASOK”:    

•   Dalam  hal  Klien  menunjukkan  kepada  Avetta  bahwa  Anda  merupakan  bagian  dari  
daftar  Pemasok  yang  disetujui  Klien,  pengguna  utama  Anda  akan  segera  diberi  
tahu  melalui  email.  Faktur  akan  dibuat  setelah  terbentuk  koneksi  dan  biaya  
pemutakhiran  akan  dibebankan  kira-kira  7  hari  kemudian.  

Penetapan  tarif  tahunan  Avetta  dapat  dilihat  di  laman  fasilitas  yang  dapat  Anda  tinjau  sebelum  
menyelesaikan  registrasi.  

  


