
Kebijakan Privasi

Kebijakan ini berisi tentang kebijakan data yang kami kumpulkan dan olah sebagai bagian dari aplikasi

GKI Emaus beserta fitur-fiturnya

Hal-hal yang Anda dan orang lain lakukan serta berikan :

- Informasi dan konten yang Anda berikan. Kami mengumpulkan konten, komunikasi, dan data

lainnya saat Anda mendaftar ataupun saat menggunakan aplikasi GKI Emaus.

- Jaringan dan koneksi. Kami mengumpulkan jaringan dan koneksi yang Anda pakai saat

menggunakan aplikasi GKI Emaus.

- Penggunaan Anda. Kami mengumpulkan mengenai bagaimana Anda menggunakan aplikasi GKI

Emaus, fitur-fitur yang Anda gunakan, dan bagaimana Anda berinteraksi dengan dan melalui

aplikasi GKI Emaus.

Informasi Perangkat

Kami mendapatkan beberapa informasi dari perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses aplikasi GKI

Emaus, antara lain atribut perangkat, operasi perangkat, pengidentifikasi (ID Perangkat, akun yang Anda

gunakan), jaringan dan koneksi, data dari pengaturan perangkat (seperti GPS, foto, kamera, dan

penyimpanan), data Cookie.

Penggunaan Informasi

Kami menggunakan data yang kami kumpulkan untuk mendukung penggunaan dan fungsi-fungsi dalam

aplikasi GKI Emaus. Kami menggunakan informasi tersebut untuk memberikan personalisasi penggunaan

aplikasi GKI Emaus, menyajikan saran atau kegiatan yang relevan dengan profil Anda. Kami menggunakan

informasi untuk mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan aplikasi GKI Emaus. Melalui informasi

yang dikumpulkan juga menjadi bagian cara kami untuk berkomunikasi dengan Anda baik melalui email,

whatsapp, ataupun in-app messaging.

Pemilik baru.

Jika terjadi perubahan kepemilikan atau kontrol atas semua atau sebagian dari Produk kami atau aset

mereka, maka kami mungkin akan mengalihkan informasi Anda kepada pemilik baru.

Berbagi Dengan Partner Pihak Ketiga

Kami bekerja sama dengan partner pihak ketiga yang membantu kami menyediakan dan meningkatkan

Produk kami sehingga memungkinkan untuk mengoperasikan aplikasi kami. Kami tidak menjual informasi

Anda yang mana pun kepada orang lain dan kami tidak akan pernah melakukannya. Kami juga

menerapkan pembatasan ketat mengenai cara partner kami dapat menggunakan dan mengungkapkan

data yang kami berikan. Berikut ini adalah jenis pihak ketiga yang berbagi informasi dengan kami:

- Partner pengembang aplikasi dan website. Kami berbagi informasi kepada pengembang sebagai

bagian untuk mengolah data berkaitan dengan kebutuhan pengembangan aplikasi maupun

website GKI Emaus.

- Vendor dan penyedia jasa. Kami menyediakan informasi dan konten kepada vendor dan

penyedia jasa yang mendukung bisnis kami, misalnya dengan menyediakan layanan infrastruktur

teknis, menganalisis cara penggunaan Produk kami, menyediakan layanan pelanggan,

memfasilitasi pembayaran, atau mengadakan survei.



- Periset dan akademisi. Kami juga menyediakan informasi dan konten kepada partner riset dan

akademisi untuk mengadakan riset yang memajukan ilmu pengetahuan dan inovasi yang

mendukung misi kami.

- Penegakan hukum atau permintaan legal. Kami membagikan informasi dengan lembaga

penegak hukum atau dalam menanggapi permintaan hukum dalam situasi yang mengharuskan

kami untuk memberikan data yang kami miliki.

Kami menyimpan data hingga tidak diperlukan lagi untuk menyediakan layanan kami, atau hingga akun

Anda dihapus, mana saja yang terjadi lebih dulu. Ini merupakan keputusan yang dibuat secara khusus

untuk setiap kasus yang bergantung pada hal-hal seperti sifat data itu sendiri, alasan pengumpulan dan

pemrosesan data tersebut, dan kebutuhan retensi legal atau operasional yang relevan.

Kami mengakses, menyimpan, dan membagikan informasi Anda dengan pihak berwenang, aparat

penegak undang-undang, atau pihak-pihak lainnya:

- Dalam rangka untuk menanggapi permintaan hukum (seperti surat perintah geledah, perintah

pengadilan, atau surat panggilan untuk bersaksi di persidangan) jika kami yakin dengan itikad

baik bahwa hukum mewajibkan kami untuk melakukannya. Ini termasuk menanggapi

permintaan hukum dari yurisdiksi di luar Indonesia saat kami meyakini dengan itikad baik bahwa

tanggapan tersebut diwajibkan oleh hukum di yurisdiksi tersebut, menyangkut pengguna di

yurisdiksi tersebut, dan sejalan dengan standar yang diakui secara internasional.

- Saat kami meyakini dengan itikad baik bahwa hal tersebut diperlukan untuk: mendeteksi,

mencegah, dan memaparkan adanya penipuan, penggunaan Produk yang tidak sah, pelanggaran

ketentuan atau kebijakan kami, atau aktivitas lain yang merugikan atau bersifat ilegal; untuk

melindungi diri kami (termasuk hak, properti, atau Produk kami), Anda atau orang lain, termasuk

sebagai bagian dari investigasi atau penyelidikan hukum; atau untuk mencegah terjadinya

kematian atau luka fisik yang akan segera terjadi kepada seseorang. Misalnya, jika diperlukan,

kami akan memberikan informasi ke dan menerima informasi dari partner pihak ketiga mengenai

sejauh mana akun Anda dapat dipercayai demi mencegah terjadinya penipuan, penyalahgunaan,

dan aktivitas lainnya yang bersifat merugikan, baik di dalam maupun di luar Produk kami.

Kami akan memberitahu Anda sebelum melakukan perubahan terhadap kebijakan ini dan memberi Anda

kesempatan untuk meninjau kebijakan yang diubah sebelum Anda memutuskan melanjutkan

menggunakan Produk kami.


