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KEBIJAKAN PRIVASI LPGN
KOMITMEN KAMI UNTUK PRIVASI
Kebijakan Privasi kami dikembangkan sebagai perpanjangan komitmen kami untuk menggabungkan
produk dan jasa berkualitas dengan integritas dalam berurusan dengan para pengguna kami.
Kebijakan ini dirancang untuk membantu Anda memahami cara kami mengumpulkan, menggunakan
dan menjaga informasi pribadi yang Anda berikan pada kami dan untuk membantu Anda membuat
keputusan atas dasar informasi yang jelas ketika menggunakan situs kami, www.lifepharmglobal.co.id
(yang ke depannya disebut sebagai “situs” atau “situs kami”), situs-situs terhubung lainnya, serta
produk dan layanan kami.
INFORMASI APA YANG KAMI KUMPULKAN?
Ketika Anda mengunjungi situs kami, Anda mungkin memberi kami dua jenis informasi: informasi pribadi
yang secara aktif Anda pilih untuk ungkapkan (“Informasi Aktif”), dan informasi yang dikumpulkan
secara tak terlihat oleh Anda, atas basis anonim agregat ketika Anda dan yang lainnya menelusuri
situs kami (“Informasi Pasif”).
Informasi Aktif yang Anda Pilih Untuk Berikan
Untuk bisa mempergunakan situs ini (menjadi “pengguna”), kami mengharuskan Anda untuk memberikan
informasi berikut ini:
Nama
Alamat
Nomor Telepon
ID Sponsor
Kami menggunakan enkripsi secure socket layer (SSL) atau lapisan soket aman untuk melindungi
transmisi informasi yang Anda berikan kepada kami ketika Anda menggunakan formulir online aman
kami. Informasi yang Anda berikan kepada kami disimpan dengan aman. Jika Anda memilih untuk
memposting informasi di situs kami atau melakukan kontak rutin dengan kami melalui email, surat pos
atau telepon, kami mungkin menyimpan informasi tersebut.
APA ITU COOKIE?
Cookies adalah fitur perangkat lunak browser web (Internet Explorer, Netscape Navigator, dll.) yang
memungkinkan server-server web untuk mengenali komputer yang digunakan untuk mengakses situs.
Ini adalah potongan-potongan kecil data yang disimpan oleh browser situs pengguna pada satu situs
untuk menyederhanakan interaksi ke depan dengan situs tersebut oleh pengguna yang sama, atau
untuk menggunakan informasi tersebut untuk mempersingkat transaksi pengguna pada halaman web
yang berhubungan. Hal ini memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu situs ke situs lainnya
dan menyelesaikan transaksi di Internet. Cookies akan membuat pengalaman online Anda lebih mudah
dan terpersonalisasi. Situs kami mempergunakan cookies untuk mengumpulkan informasi mengenai
bagaimana situs kami digunakan. Informasi pasif yang dikumpulkan bisa mencakup tanggal dan waktu
kunjungan, halaman situs yang dilihat, waktu yang dihabiskan di situs kami, situs-situs yang dikunjungi
sebelum dan tepat sesudah situs kami. Jika Anda tidak ingin mengirimkan informasi “cookie” tentang
diri Anda, Anda bisa menonaktifkan fungsi cookie pada browser web Anda; silakan mengacu ke
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bagian “Bantuan” di browser Anda untuk melakukannya dengan benar. Server situs kami juga secara
otomatis mengidentifikasi komputer Anda berdasarkan alamat Protokol Internetnya, yang merupakan
serangkaian angka unik yang diberikan pada komputer Anda oleh Penyedia Layanan Internet. Alamat
IP Anda bisa digunakan untuk menyampaikan masalah dengan server kami atau mengelola situs kami
untuk mengumpulkan informasi demografis luas tentang para pengguna kami.
Kami mengumpulkan Alamat IP Anda secara pasif.
BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI YANG TERKUMPUL?
Secara umum, orang-orang yang kami pekerjakan secara langsung, atau sebagai kontraktor atau
agen atas arahan kami, menggunakan Informasi Aktif untuk tujuan mengelola aktivitas bisnis kami,
menyediakan layanan pelanggan seperti support, dan menyediakan produk atau layanan lainnya
yang menurut kami menarik bagi para pengguna kami. Kami mungkin menggunakan Informasi Aktif
atau Pasif yang Anda berikan pada kami untuk menghubungi Anda terkait perubahan pada situs
kami, layanan, fitur atau produk baru yang kami tawarkan, atau informasi lainnya yang menurut kami
bermanfaat bagi Anda. Jika sewaktu-waktu Anda tidak lagi ingin menerima informasi seperti itu, Anda
bisa “keluar” dengan mengirimkan email kepada kami di privacy@lifepharmglobal.co.id.
Kami menggunakan Informasi Pasif untuk mengumpulkan informasi mengenai para pengguna kami
dan untuk meningkatkan dan mendesain situs kami agar menjadi lebih mudah, cepat dan ramah untuk
digunakan. Selain itu, cookies juga membantu kami mendapatkan informasi mengenai berapa banyak
orang yang mengunjungi situs kami, kapan mereka berkunjung, dan bagaimana mereka menggunakan
layanan kami. Informasi Pasif bisa mengakibatkan disajikannya iklan-iklan tertentu berdasarkan
kebiasaan penggunaan Anda di situs kami, serta pengalaman belanja yang dikustomisasi bagi Anda
dalam hal konten, layanan dan barang.
INFORMASI ANDA TERKAIT PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERHUBUNG DENGAN KAMI
Anda mungkin bisa mengakses situs-situs lain yang berhubungan dengan LifePharm Global atau nonLifePharm Global melalui situs kami. Ketika melakukan hal ini, Anda tunduk pada kebijakan mereka
terkait hal privasi dan pengumpulan data, dan Anda perlu membaca kebijakan privasi situs-situs
tersebut untuk memastikan bahwa Anda menyetujui semuanya sebelum menggunakan situs. Ketika
Anda memilih untuk berbelanja di situs tersebut, Anda harus membaca kebijakan privasinya untuk
memastikan Anda menyetujui isinya sebelum melakukan pembelian.
Berbagi Informasi dengan Pemasang Iklan dan Pihak Ketiga Lainnya:
Kami mungkin mengungkapkan informasi anonim tentang kebiasaan, karakteristik dan pola pengguna,
berdasarkan statistik pengguna agregat kepada pemasang iklan di situs kami. Pihak-pihak yang
menyediakan jasa pada kami (prosesor kartu kredit, bank dagang, Penyedia Layanan Internet kami)
juga mungkin memiliki akses kepada informasi Anda dalam melakukan layanan-layanan tertentu. Jika
kami membeli atau menjual aset perusahaan, perusahaan lain mungkin akan perlu mengulas aset
perusahaan kami, termasuk informasi Anda, untuk membuat keputusan bisnis untuk membeli aset
tersebut.
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BERBAGI INFORMASI DENGAN PEMERINTAH ATAU SEBAGAIMANA YANG DIHARUSKAN OLEH HUKUM
Kami mungkin diharuskan oleh panggilan pengadilan, hukum atau agen pemerintah untuk mengungkapkan
baik Informasi Aktif maupun Pasif yang telah Anda berikan pada kami.
BAGAIMANA KAMI MENGAMANKAN INFORMASI AKTIF DAN INFORMASI PASIF?
Kami mengamankan informasi pribadi yang Anda berikan dengan upaya yang wajar untuk mencegah
akses atau pengungkapan yang tidak diotorisasi, atau kehilangan atau kerusakan tak disengaja dari
Informasi Aktif dan Informasi Pasif. Postingan Anda di situs ini dan komunikasi lainnya yang mungkin
ada dengan kami via email atau surat pos memiliki risiko ketidakamanan kecuali jika kami memberitahu
Anda bahwa langkah keamanan telah dilakukan sebelum Anda mengirimkan informasi. Karenanya, jika
Anda memilih untuk berkomunikasi dengan kami melalui cara-cara ini, Anda mengambil risikonya dan
kami memohon agar Anda tidak mengirim atau memposting informasi sensitif melalui cara-cara ini.
BAGAIMANA ANDA BISA MEMILIH UNTUK TIDAK MENERIMA INFORMASI MENGENAI PRODUK ATAU
LAYANAN DARI KAMI ATAU UNTUK MENGOREKSI, MENGHAPUS ATAU MENGAKSES INFORMASI ANDA
Jika Anda ingin untuk tidak menerima informasi mengenai produk atau layanan yang menurut
kami menarik bagi Anda, Anda bisa mengubah opsi notifikasi di pengaturan akun Anda. Jika Anda
ingin mengakses, menghapus atau mengoreksi informasi Anda, silakan kirimkan email ke privacy@
lifepharmglobal.co.id. DENGAN MENGGUNAKAN SITUS KAMI BERARTI ANDA MENERIMA SEMUA
PRAKTIK YANG DITENTUKAN DI KEBIJAKAN INI. KAMI BERHAK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS
KEBIJAKAN INI DENGAN MEMPOSTING VERSI BARU DENGAN TANGGAL EFEKTIF YANG BARU.
BERLANJUTNYA PENGGUNAAN ANDA MENUNJUKKAN PERSETUJUAN ANDA ATAS PERUBAHANPERUBAHAN TERSEBUT.
KESEPAKATAN PENGGUNA
(“Kesepakatan”)
PERSETUJUAN SYARAT MELALUI PENGGUNAAN.
Dengan menggunakan situs ini, www.lifepharmglobal.co.id, atau situs lainnya yang terhubung ke
lifepharmglobal.co.id, atau dengan mengklik “Saya setuju” dengan Kesepakatan ini, Anda (“Pengguna”)
menekankan persetujuan Anda atas semua syarat dan ketentuan ini. Jika Anda tidak menyetujui
Kesepakatan ini, mohon jangan menggunakan situs ini dan jangan mengklik “Saya setuju”. Silakan
periksa Kesepakatan ini secara berkala untuk melihat perubahan-perubahan yang dilakukan karena
pemilik situs ini, LP Global Network (“Perusahaan”), berhak untuk merevisi Kesepakatan ini, dan
berlanjutnya penggunaan Anda atas situs ini setelah dipostingnya perubahan pada Kesepakatan ini
menyatakan persetujuan atas perubahan tersebut. Perusahaan berhak mengakhiri penggunaan situs
ini oleh Pengguna sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan boleh melakukannya jika ada pelanggaran
atas Kesepakatan ini atau instruksi di situs ini oleh Pengguna. Kesepakatan ini berlaku juga bagi para
pemberi lisensi dan pemasang iklan.

KEBIJAKAN PRIVASI
LIFEPHARM GLOBAL NETWORK
ANDA HARUS BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS UNTUK BISA MENYETUJUI KESEPAKATAN INI DAN
MENGGUNAKAN SITUS INI
Kesepakatan ini harus dilengkapi, dimengerti dan disetujui oleh orang berusia 18 tahun ke atas. Jika
orang tua atau wali ingin memberi izin pada seseorang di bawah usia 18 tahun, dan di bawah supervisinya,
untuk menggunakan situs ini, ia harus mengirimkan email ke Perusahaan yang menyatakan bahwa
ia memberikan izin eksplisit dan menerima tanggung jawab legal penuh atas orang di bawah umur
tersebut untuk melakukannya. Jika Anda belum berusia 18 tahun atau mengakses situs ini dari negara
di mana materi di situs ini dilarang atau ilegal, mohon keluar sekarang karena Anda tidak memiliki izin
untuk mengakses situs ini.
LISENSI UNTUK MENGGUNAKAN SITUS INI
Dengan persetujuan Anda atas Kesepakatan ini, LifePharm Global Network dengan ini memberi Anda
lisensi non-eksklusif terbatas yang tidak bisa dipindahtangankan untuk menggunakan situs ini dalam
batasan ketat yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Kesepakatan ini dan sebagaimana yang
diizinkan via instruksi di situs ini dan pada situs lain yang terhubung ke situs ini. Anda setuju untuk tidak
membuat pernyataan palsu atau salah dalam penggunaan Anda atau untuk mendapatkan akses atas
situs ini. Anda mengetahui dan menyetujui bahwa semua konten dan layanan yang tersedia di situs
ini adalah hak milik LifePharm Global Network dan para pemasang iklan dan pemberi lisensinya, dan
dilindungi oleh hak cipta, hak moral, merek dagang, merek jasa, paten, rahasia dagang, dan hak milik
dan hukum lainnya, di Amerika Serikat dan secara internasional. Seluruh hak yang tidak dinyatakan di
sini adalah sepenuhnya milik LifePharm Global Network, pemasang iklan dan pemberi lisensinya. Anda
setuju untuk membayar setiap dan semua pembelian dan layanan yang dilakukan atas nama dan
kartu kredit Anda melalui situs ini, dan untuk tidak mempertanyakan biaya-biaya tersebut dan untuk
membayar semua biaya penagihan dan/atau pengacara yang terjadi akibat tidak adanya pembayaran.
RESTRIKSI PENGGUNAAN LISENSI
Terkecuali jika secara eksplisit diizinkan melalui situs ini, Anda setuju untuk tidak menyimpan, mengunduh,
mengambil dan menyalin (cut, copy dan paste), menjual, mengizinkan, menyewakan, meminjamkan,
memodifikasi, mendistribusikan, mengopi, memperbanyak, mengirim, memamerkan secara publik,
menampilkan secara publik, mempublikasikan, mengadaptasi, mengedit, atau menciptakan karya
derivatif dari materi, kode atau konten pada atau dari situs ini. Pengambilan sistematik data atau
konten lainnya dari situs ini untuk menciptakan atau mengompilasi, secara langsung atau tidak,
sebuah koleksi, kompilasi, database atau direktori tanpa izin tertulis dari LifePharm Global Network,
adalah dilarang. Sebagai tambahan, penggunaan konten atau materi untuk tujuan apapun yang tidak
diizinkan secara tegas di Kesepakatan ini pun tidak diperbolehkan.
KEAMANAN
Anda setuju bahwa jika Anda diberikan Nama Pengguna dan Kata Sandi oleh LifePharm Global Network,
Anda harus berupaya sebaik mungkin untuk mencegah akses ke situs ini melalui Nama Pengguna dan
Kata Sandi Anda oleh siapa pun selain Anda sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada, menyimpan
informasi tersebut secara rahasia, memberitahu LifePharm Global Network sesegera mungkin jika
Anda menemukan kehilangan atau akses atas informasi tersebut oleh pihak lain di luar kendali dan
supervisi Anda, dan dengan menggunakan Nama Pengguna dan Kata Sandi yang tidak mudah ditebak
oleh pihak ketiga.
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Anda setuju bahwa Anda tidak boleh mencoba merekayasa balik, merakit balik, mengompilasi
balik, mendekompilasi, membongkar, menerjemahkan atau mengubah kode yang dapat dieksekusi,
konten atau materi pada atau yang diterima via situs ini. Anda mengerti bahwa tindakan seperti itu
kemungkinan besar akan berujung pada penalti hukum perdata dan pidana yang serius, dan bahwa
LifePharm Global Network akan menuntut penalti tersebut sepenuhnya secara hukum demi melindungi
haknya serta hak para pemberi lisensinya.
PENGGUNA INTERNASIONAL
Pengaksesan situs ini serta layanan, produk atau konten yang tersedia di situs ini, terkecuali
sebagaimana yang dinyatakan boleh melalui instruksi dan pernyataan sebenarnya oleh Pengguna
terkait penggunaan situs ini, dari lokasi di luar Indonesia atau di mana kontennya adalah ilegal, tidak
diperbolehkan. Mereka yang memilih untuk mengakses situs ini dari lokasi lain melakukannya dengan
kesadaran penuh atas inisiatif dan secara sukarela dengan risiko mereka sendiri, dan bertanggung
jawab untuk tunduk pada hukum setempat.
EXPORT
Anda menyetujui bahwa Anda harus mematuhi semua hukum dan peraturan pengendalian ekspor dan
impor yang berlaku dalam penggunaan situs ini, atau materi atau layanan yang diterima melalui situs
ini, dan, secara khusus, Anda tidak boleh mengekspor atau mengekspor kembali apapun pada atau
yang diterima dari situs ini yang melanggar hukum setempat atau luar negeri dan/atau tanpa semua
lisensi pemerintah A.S. dan luar negeri yang diperlukan.
LISENSI PENGGUNA YANG DIBERIKAN ATAS SITUS
Terkecuali terkait informasi pribadi, semua informasi yang Anda posting di situs ini atau komunikasikan
ke LifePharm Global Network melalui situs ini (secara kolektif disebut “Submisi”) akan selamanya
menjadi hak milik LifePharm Global Network. Anda menyetujui Peraturan Submisi Situs yang terdapat
disini sebagai bagian dari Kesepakatan ini jika dicantumkan pada situs oleh LifePharm Global Network.
LifePharm Global Network tidak akan memperlakukan submisi apapun dengan kerahasiaan dan tidak
bertanggung jawab atas kemiripan apapun yang mungkin muncul pada layanan atau produk Perusahaan
di masa yang akan datang. Tanpa batas, LifePharm Global Network akan memiliki kepemilikan eksklusif
atas semua hak-hak yang ada di masa depan atas segala bentuk dan jenis Submisi dimana pun.
Anda mengetahui bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas pesan, termasuk legalitas, keandalan,
kesesuaian, keaslian dan hak ciptanya. Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Submisi
Anda tidak menyalahi pihak ketiga mana pun.
MEREK DAGANG
Materi, layanan atau produk milik Perusahaan, pemberi lisensi atau pihak ketiga lainnya yang
direferensikan pada situs ini adalah hukum adat atau merek dagang atau merek jasa terdaftar dari
pihak-pihak tersebut.
SITUS-SITUS PIHAK KETIGA
Anda mungkin ditransfer ke penjual online atau situs pihak ketiga lainnya melalui link atau kerangka
dari situs ini. Anda telah diperingati untuk membaca Syarat dan Ketentuan dan/atau Kebijakan Privasi
situs-situs ini sebelum menggunakannya agar Anda tahu syarat dan ketentuan penggunaan situs. Situssitus ini mungkin membuat informasi atau materi ilegal, tidak wajar, atau yang oleh sekelompok orang
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dianggap tidak pantas atau ofensif. Situs-situs lain ini tidak berada di bawah kendali LifePharm Global
Network, dan tidak dimonitor atau diperiksa oleh LifePharm Global Network, dan LifePharm Global
Network tidak mengetahui konten dari situs-situs tersebut. Anda mengetahui bahwa LifePharm Global
Network tidak bertanggung jawab atas akurasi, kepatuhan terhadap hak cipta, legalitas, kepatutan,
atau aspek lain apapun dari konten atau transmisi apapun yang diterima melalui situs-situs tersebut.
Inklusi dari link atau kerangka tidak diartikan sebagai dukungan terhadap situs ini dari LifePharm
Global Network, para pemasang iklan atau pemberi lisensinya, asosiasi apapun dengan operatornya,
dan disediakan semata-mata untuk kenyamanan Anda. Anda setuju bahwa LifePharm Global Network
dan para pemberi lisensinya sama sekali tidak bertanggung jawab atas situs-situs pihak ketiga dan
penggunaan Anda atas situs-situs tersebut.
PENAFIAN JAMINAN
LIFEPHARM GLOBAL NETWORK, PARA PEMASANG IKLAN DAN PEMBERI LISENSINYA TIDAK MEMBUAT
REPRESENTASI ATAU JAMINAN APAPUN TERKAIT SITUS INI, KECOCOKAN INFORMASI YANG
TERKANDUNG PADA ATAU YANG DITERIMA MELALUI PENGGUNAAN SITUS INI, ATAU LAYANAN
ATAU PRODUK APAPUN YANG DITERIMA MELALUI SITUS INI. SEMUA INFORMASI DAN PENGGUNAAN
SITUS INI DISEDIAKAN “DEMIKIAN ADANYA” TANPA JAMINAN APAPUN. PERUSAHAAN, PEMASANG
IKLAN DAN/ATAU PEMBERI LISENSI DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN TERKAIT SITUS INI,
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM ATAU DITERIMA MELALUI PENGGUNAAN SITUS INI, SERTA
LAYANAN ATAU PRODUK APAPUN YANG DITERIMA MELALUI SITUS INI, TERMASUK SEMUA JAMINAN
EKSPRES, HUKUM, DAN TERSIRAT ATAS PERJUALBELIAN, KEMAMPUAN UNTUK TUJUAN TERTENTU,
TITEL DAN NON-PELANGGARAN. PERUSAHAAN, PEMASANG IKLAN DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA
TIDAK MENJAMIN BAHWA KONTEN ATAU INFORMASI APAPUN YANG DITERIMA MELALUI SITUS INI
ADALAH AKURAT, DAPAT DIANDALKAN ATAU BENAR; BAHWA SITUS INI AKAN TERSEDIA PADA
WAKTU ATAU LOKASI TERTENTU; BAHWA SETIAP KESALAHAN ATAU EROR AKAN DIKOREKSI; ATAU
BAHWA KONTEN ATAU INFORMASI APAPUN YANG DITERIMA MELALUI SITUS INI PASTI BEBAS VIRUS
ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAINNYA. RISIKO PENGGUNAAN ANDA ATAS SITUS INI ADALAH
SEPENUHNYA TANGGUNGJAWAB ANDA.
PENGGUNA SETUJU BAHWA TIDAK ADA JAMINAN, REPRESENTASI ATAU PERNYATAAN DI LUAR
KESEPAKATAN INI. KARENA WILAYAH HUKUM TERTENTU TIDAK MENGIZINKAN EKSKLUSI JAMINAN
TERTENTU, EKSKLUSI-EKSKLUSI INI MUNGKIN TIDAK BERLAKU BAGI ANDA TAPI AKAN BERLAKU
SEJAUH BATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM DI WILAYAH ANDA.
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB. DALAM SITUASI APAPUN, LIFEPHARM GLOBAL NETWORK,
PEMASANG IKLAN DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS
KERUGIAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, PUNITIF, INSIDENTIL, KHUSUS ATAU KONSEKUENSIAL
APAPUN YANG DIAKIBATKAN OLEH, ATAU TIMBUL AKIBAT PENGGUNAAN, ATAU TIDAK BISA
DIGUNAKANNYA SITUS INI DAN INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM ATAU DITERIMA MELALUI
PENGGUNAAN SITUS INI, ATAU LAYANAN ATAU PRODUK YANG DITERIMA MELALUI SITUS INI.
PEMBATASAN INI BERLAKU BAIK DUGAAN TANGGUNG JAWAB ADALAH BERDASARKAN KONTRAK,
KESALAHAN, KELALAIAN, TANGGUNG JAWAB KETAT, ATAU BASIS LAIN APAPUN, BAHKAN JIKA
PERUSAHAAN, PEMASANG IKLAN DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TELAH DIBERITAHU MENGENAI
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KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT. KARENA WILAYAH HUKUM TERTENTU TIDAK MENGIZINKAN
PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KERUGIAN INSIDENTIL ATAU KONSEKUENSIAL, MAKA
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN, PEMASANG IKLAN DAN/ATAU PEMBERI LISENSI DI WILAYAH
HUKUM YANG DEMIKIAN AKAN DIBATASI PADA BATAS MAKSIMUM YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM
WILAYAN ANDA. PENGGANTIAN RUGI ANDA setuju untuk membela, mengganti rugi dan tidak
mencelakai perusahaan, pemasang iklan, pemberi lisensi, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi
lainnya, serta karyawan, kontraktor, petugas, agen dan direkturnya atas semua tanggung jawab,
tuntutan, dan biaya, termasuk biaya pengacara, yang muncul dari penggunaan situs ini, atau layanan,
informasi atau produk apapun dari situs ini, atau semua pelanggaran kesepakatan ini. Perusahaan
berhak, dengan biayanya sendiri, untuk mengambil kendali dan pembelaan eksklusif atas hal apapun
selain dari yang harus anda ganti rugi, di mana dalam hal ini, anda akan bekerja sama dengan
perusahaan dalam menegaskan pembelaan yang ada.
KEPATUHAN HUKUM
LifePharm Global Network boleh dengan segera menangguhkan atau mengakhiri Kesepakatan ini atau
penggunaan Pengguna begitu menerima pemberitahuan yang menduga keras bahwa Pengguna telah
menggunakan situs ini untuk tujuan yang melanggar hukum setempat, negara bagian, federal atau
negara lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan informasi yang mungkin melanggar
hak-hak pihak ketiga, yang mungkin mencemarkan pihak ketiga, yang mungkin tidak pantas atau
bersifat pornografis, yang mungkin mengganggu atau menyerang orang lain, yang mungkin melanggar
peraturan peretasan atau tindakan kriminal lainnya, dll., dari agen, petugas, direktur, kontraktor atau
karyawannya. Dalam kasus demikian, LifePharm Global Network, boleh mengungkapkan identitas dan
informasi kontak Pengguna, jika diminta oleh badan penegakan hukum atau pemerintah sebagai hasil
panggilan pengadilan atau tindakan hukum lainnya, dan LifePharm Global Network, tidak bertanggung
jawab atas kerugian atau hasil yang terjadi, dan Pengguna setuju untuk tidak mengambil langkah
hukum atau menuntut LifePharm Global Network, atas pengungkapan yang demikian.
PILIHAN HUKUM DAN FORUM
Situs ini (diluar situs-situs terhubung pihak ketiga) dikendalikan oleh LifePharm Global Network dari
kantor-kantornya di Indonesia. Anda dan Perusahaan juga setuju dan dengan ini tunduk pada pengajuan
tuntutan hanya dalam wilayah hukum dan lokasi eksklusif Indonesia, dan seluruh proses hukum akan
dilakukan dalam bahasa Indonesia. LifePharm Global Network tidak membuat pernyataan bahwa
materi di situs ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi-lokasi lain, dan mengaksesnya
dari wilayah di mana konten ini adalah ilegal atau dilarang. Kesepakatan ini tidak diatur oleh Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa pada Kontrak untuk Penjualan Barang.
LAIN-LAIN
Kesepakatan ini menggabungkan dengan referensi Peraturan Submisi Situs jika situs ini mengizinkan
postingan dan memposting Peraturan tersebut. Kesepakatan ini merupakan keseluruhan dari
kesepakatan antara pihak-pihak terkait hal ini dan karenanya, menggantikan kesepakatan sebelumnya
atau sementara (lisan, tertulis atau elektronik) antara semua pihak dan tidak boleh diganti kecuali
dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh petugas LifePharm Global Network. Jika
ada provisi Kesepakatan ini yang dilarang oleh hukum atau dianggap tidak bisa diberlakukan, maka
provisi-provisi lainnya tidak terdampak, dan Kesepakatan ini semaksimal mungkin di bawah hukum
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yang berlaku harus terus berlanjut penuh seolah provisi yang tidak bisa diberlakukan tersebut tidak
pernah menjadi bagian dari Kesepakatan ini, dan provisi yang tidak bisa diberlakukan tersebut akan
secara otomatis diubah untuk mencapai obyektif provisi tersebut sebaik mungkin dalam batasan
hukum yang berlaku. Pengguna tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan Kesepakatan ini
dan pemindahtanganan seperti ini akan dibatalkan.
PERATURAN SUBMISI SITUS
Dengan menggunakan fitur-fitur situs ini yang memungkinkan Anda untuk memposting atau
mengirimkan informasi kepada atau melalui situs ini, atau yang mungkin dilihat oleh pengguna lain,
Anda setuju bahwa Anda tidak boleh mengunggah, memposting, atau menyebarkan atau memfasilitasi
distribusi konten apapun – termasuk teks, komunikasi, video, perangkat lunak, gambar, suara, data,
atau informasi lainnya – yang:
Melanggar hukum, mengancam, kasar, melecehkan, mencemarkan, memfitnah, menipu,
curang, menginvasi privasi orang lain, berbelit, cabul, eksplisit dan grafik secara seksual, atau
dengan cara lain melanggar peraturan dan kebijakan situs ini;
Memperdayakan, melecehkan, merendahkan atau mengintimidasi individu atau sekelompok
individu atas basis agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia atau disabilitas;
Melanggar paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta, hak moral, hak publisitas, privasi
atau hak milik lain pihak mana pun;
Merupakan iklan, junk atau bulk e-mail (juga disebut “spamming”), surat berantai yang tidak
diotorisasi atau tidak diminta, bentuk lain permintaan yang tidak diotorisasi, atau bentuk lotre
atau perjudian apapun;
Mengandung virus perangkat lunak atau kode, file, program komputer lainnya yang dirancang
atau dimaksudnya untuk merusak, mengganggu, atau membatasi fungsi perangkat lunak,
perangkat keras, atau peralatan telekomunikasi, atau merusak atau mendapatkan akses yang
tidak diotorisasi atas data atau informasi pihak ketiga mana pun lainnya;
Berperan sebagai orang lain atau entitas, termasuk karyawan atau representatif situs ini,
pemberi lisensi atau pemasang iklannya.
Anda juga setuju bahwa Anda tidak boleh menuai atau mengumpulkan informasi mengenai para
pengguna situs ini atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan mengirimkan atau memfasilitasi
transmisi email elektronik jumlah besar yang tidak diminta atau komunikasi untuk tujuan komersial
Anda atau pihak ketiga apapun. Anda juga setuju bahwa Anda tidak akan meminta atau mengumpulkan
informasi, atau mencoba membujuk kontak fisik dengan, siapa pun yang berusia 18 tahun ke bawah
tanpa persetujuan orang tua yang diekspresikan dan bisa diverifikasi sebelumnya. Situs ini umumnya
tidak menyaring, memonitor, atau mengedit konten yang diposting oleh para pengguna situs ini.
Namun, situs ini dan para agennya berhak, atas kebijaksanaan tunggal mereka, untuk menghapus
konten apapun yang, atas penilaian situs ini semata-mata, tidak mematuhi Peraturan Submisi Situs,
atau berbahaya, tidak berkenan, atau tidak akurat. Situs ini tidak bertanggung jawab atas kegagalan,
keterlambatan, kerusakan atau akibat dari penghapusan konten yang demikian.
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Anda setuju bahwa penggunaan situs ini oleh Anda bisa segera ditangguhkan atau diterminasi begitu
adanya pemberitahuan berisi dugaan keras bahwa Anda telah menggunakan situs ini untuk hal yang
melanggar Peraturan-peraturan ini dan/atau untuk tujuan apapun yang melanggar hukum setempat,
atau negara lain, termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan informasi yang mungkin melanggar
hak-hak pihak ketiga, yang mungkin mencemarkan pihak ketiga, yang mungkin cabul atau pornografis,
yang mungkin melecehkan atau menyerang orang lain, yang mungkin melanggar peraturan peretasan
atau tindakan kriminal lainnya, dll., dari agen, petugas, direktur, kontraktor atau pegawainya. Dalam
kasus seperti ini, Anda setuju bahwa pemilik situs ini mungkin akan mengungkapkan identitas dan
informasi kontak Anda, jika diminta oleh pemerintah atau badan penegak hukum atau sebagai akibat
panggilan pengadilan atau tindakan hukum lainnya, dan pemilik situs ini tidak bertanggung jawab atas
kerugian atau akibat yang ditimbulkan, dan Anda setuju untuk tidak mengajukan tuntutan terhadap
pemilik situs ini atas pengungkapan yang demikian.
Situs ini berhak untuk merevisi Peraturan Submisi Situs atas kebijaksanaannya, jadi bacalah kembali
dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa Anda mematuhi versi yang berlaku.
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