Kebijakan Privasi Hideaway
Pernyataan ini menetapkan peraturan PT Rajawali Duta Persada (‘Hideaway’) untuk pengumpulan, penyimpanan dan
penggunaan informasi pribadi, dan mencakup semua entitas di Hideaway.
Agar Hideaway dapat memberikan layanan terbaik kepada klien dan pelanggannya, Hideaway perlu mengumpulkan
informasi pribadi (yaitu informasi atau pendapat yang dapat mengidentifikasi seseorang) tentang calon pelanggan dan
pelanggan yang ada. Jenis informasi pribadi yang dikumpulkan akan ditentukan oleh sifat hubungan antara Hideaway
dan calon pelanggan atau pelanggan.
Pada saat informasi pribadi dikumpulkan, Hideaway akan mengambil langkah yang wajar untuk menginformasikan
pelanggannya tentang tujuan pengumpulan informasi dan hak pelanggan untuk mengakses informasi tersebut.

Penggunaan dan Pengungkapan Informasi Pribadi
Hideaway berkomitmen untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi yang telah
dikumpulkannya. Secara khusus, peraturan Hideaway adalah untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan
informasi pribadi selain untuk tujuan pengumpulannya atau untuk tujuan sekunder yang wajar. Adalah peraturan
Hideaway untuk memperoleh persetujuan pelanggan sebelum menggunakan informasi untuk suatu tujuan atau
dengan cara yang berbeda dengan tujuan atau cara yang diungkapkan kepada pelanggannya.

Kegiatan Pemasaran Hideaway
Adalah penting bagi Hideaway untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Hubungan tersebut
mungkin melibatkan pengiriman materi iklan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Dalam keadaan seperti ini,
adalah peraturan Hideaway untuk mematuhi tujuan yang telah di sebutkan dalam mengumpulkan informasi pribadi.
Pelanggan dan calon pelanggan Hideaway akan selalu memiliki kesempatan untuk menolak untuk menerima materi
pemasaran lebih lanjut. Jika Hideaway menerima permintaan semacam itu Hideaway akan memperbarui catatannya
dengan tepat, dalam waktu yang wajar.

Distribusi Informasi
Hideaway mempekerjakan sejumlah konsultan, kontraktor dan subkontraktor dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Terkadang apabila diperlukan Hideaway dapat memberikan informasi pribadi mengenai pelanggannya kepada
konsultan, kontraktor dan subkontraktor. Dalam keadaan seperti ini, adalah peraturan Hideaway untuk meminta
konsultan, kontraktor atau subkontraktor yang menerima informasi pribadi Hideaway tentang pelanggan untuk
mematuhi peraturan privasi Hideaway.
Adalah peraturan Hideaway untuk tidak menjual informasi pribadi tentang pelanggan atau calon pelanggan kepada
organisasi manapun.

Keamanan Informasi Pribadi
Hideaway akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi yang dikumpulkannya dan
memastikan bahwa informasi tersebut akurat. Sistem komputer yang aman digunakan untuk menyimpan informasi
pelanggan. Karyawan Hideaway diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi apapun yang dikumpulkan.
Akses dan Mengubah Informasi Pribadi
Hideaway akan, jika diminta demikian, memberikan kepada pelanggan dan calon pelanggan, salinan informasi pribadi
yang dimiliki oleh Hideaway mengenai mereka. Sebelum informasi tersebut diberikan, Hideaway akan meminta bukti
identitas yang wajar dari orang yang meminta.
Jika ada pelanggan atau calon pelanggan yang ingin memperbarui atau memperbaiki informasi pribadi yang dimiliki
oleh Hideaway tentang mereka, Hideaway akan melakukannya saat menerima permintaan tertulis yang ditujukan
kepada Hideaway.

Situs Hideaway
Saat situs web Hideaway, atau situs web entitas di Hideaway, dikunjungi, situs web dapat mengirimkan "cookies" ke
komputer pengunjung. Cookies digunakan dalam transaksi melalui internet untuk berbagai alasan termasuk
pemeliharaan keamanan. Cookies juga bisa digunakan untuk memantau area website yang dikunjungi. Pengunjung
situs web Hideaway yang tidak ingin menerima cookies harus memilih pengaturan yang sesuai di browser web
mereka.

Perubahan Peraturan Privasi Hideaway
Peraturan ini dapat diperbarui dan diubah dari waktu ke waktu, atas kebijakan Hideaway. Hideaway dapat
memperbarui Peraturan Privasi ini dengan memposting versi terbaru di situs web Hideaway.

