KETENTUAN PENGGUNAAN
WEBSITE LIGA INDONESIA

Ketentuan Penggunaan Website Liga Indonesia (“Ketentuan Penggunaan”) ini mengatur sehubungan
dengan penggunaan Anda dalam mengakses situs http://www.liga-indonesia.id (“Website”),
mengakses dan memainkan permainan di http://www.fantasy.liga-indonesia.id (“Indonesian Fantasy
League”) dan/atau mengakses aplikasi Liga 1 yang diunduh melalui Google Playstore (“Apps Liga 1”),
untuk semua konten dan layanan yang terdapat di dalamnya (“Situs LIB”). Mohon Anda membaca
Ketentuan Penggunaan ini dengan seksama untuk memastikan bahwa Anda memahami bagaimana
Ketentuan Penggunaan ini LIB berlakukan, sebelum Anda menggunakan Situs LIB untuk pertama
kalinya. Sehubungan dengan penggunaan Anda dalam Situs LIB, Anda setuju untuk tunduk kepada
Ketentuan Penggunaan ini dan mengindikasikan persetujuan Anda terhadap Ketentuan Penggunaan
ini. Sebaliknya, jika Anda tidak menyetujui Ketentuan Penggunaan ini, harap untuk tidak menggunakan
Situs LIB.
LIB menjaga Ketentuan Penggunaan ini dan akan selalu dapat dilakukan peninjauan oleh LIB dan LIB
dapat mengubah Ketentuan Penggunaan ini dari waktu ke waktu dengan memberikan informasi
terkait perubahan tersebut kepada Anda melalui Ketentuan Penggunaan ini. Versi terbaru Ketentuan
Penggunaan ini tertanggal 20 September 2018.
Ketentuan Penggunaan ini harus dibaca bersama dengan Kebijakan Privasi Website Liga Indonesia
(“Kebijakan Privasi”). Ketentuan Penggunaan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
1.

Definisi
Kecuali dalam konteks dinyatakan sebaliknya, kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut
yang diawali dengan huruf besar dalam Ketentuan Penggunaan ini mempunyai arti dan
pengertian sebagai berikut:

2.

(a)

Anda berarti pihak yang menggunakan, mengakses dan memainkan Situs LIB.

(b)

FIFA berarti Fédération Internationale de Football Association, suatu asosiasi
sepakbola internasional yang terdaftar dalam the Commercial Register of the
Canton of Zurich sesuai dengan Pasal 66 Swiss Civil Code dan berkantor pusat di
Kota Zurich.

(c)

Klub berarti setiap klub sepakbola Indonesia yang ikut serta dalam Liga Indonesia.

(d)

Liga Indonesia berarti setiap kompetisi sepakbola profesional yang diikuti oleh
Klub yang dilaksanakan di Indonesia dan diakui oleh PSSI, yang bernama Liga 1, Liga
2 dan Liga 1 U19, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan terkait
dengan kompetisi tersebut yang dikelola dan diselenggarakan oleh LIB.

(e)

PSSI berarti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

Hal-Hal Umum
(a)

Situs LIB dikelola dan dimiliki oleh PT Liga Indonesia Baru (“LIB”), sebuah perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia dengan kantor pusatnya beralamat di Menara Mandiri 2 Lt. 19, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190, Indonesia.

3.

(b)

Kecuali dinyatakan lain, semua konten yang ditampilkan dalam Situs LIB ini,
termasuk, namun tidak terbatas pada, teks, grafik, data, gambar fotografi, gambar
bergerak, suara, ilustrasi, perangkat lunak serta pemilihan dan pengaturannya,
termasuk juga dengan konten yang berkaitan dengan Liga Indonesia dan Klub,
dimiliki dan dikelola oleh LIB atau pemberi lisensi kepada LIB ("Konten LIB").

(c)

Situs LIB adalah situs website dan aplikasi yang menyediakan konten dan layanan
terkait dengan kompetisi Liga Indonesia, berupa jadwal petandingan, statistik
permainan, pemain dan tim, berita, informasi Klub, pojok penggemar dan galeri
foto dan video, dan menyediakan konten dan layanan terkait dengan permainan
online Indonesia Fantasy League, yaitu pertandingan sepakbola yang susunan tim
dan formasinya dapat ditentukan sendiri oleh pengguna Indonesia Fantasy League.

(d)

Situs LIB dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lengkap dan
komprehensif terkait Liga Indonesia, Klub dan pemain Liga Indonesia. Sebagai
tambahan, Situs LIB ini juga memberikan ruang bagi penggemar Liga Indonesia,
melalui permainan online, untuk mendapatkan kesempatan bermain menjadi
pemain dalam salah satu Klub favoritnya, termasuk juga mengatur susunan tim dan
formasi dari Klub tersebut.

(e)

Lebih lanjut, Situs LIB menjadi narahubung bagi pihak yang hendak berinteraksi
atau berkomunikasi dengan LIB, sebagai pengelola dan penyelenggara Liga
Indonesia dan Indonesia Fantasy League.

Ketentuan Penggunaan Website
Anda tidak diperkenankan untuk:
(a)

menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya
turunan, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan,
menampilkan di muka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan,
menyiarkan, menguraikan atau membongkar bagian manapun atau dengan cara
lain yang dapat mengeksploitasi Situs LIB;

(b)

memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan,
mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau
menyediakan kepada pihak ketiga Situs LIB, kecuali setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari LIB;

(c)

menciptakan link internet ke Situs LIB atau melakukan framing atau mirroring Situs
LIB kepada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet;

(d)

merekayasa ulang atau mengakses perangkat lunak dalam Situs LIB untuk:
(i)

membangun konten atau layanan tandingan,

(ii)

membangun website dan/atau aplikasi dengan menggunakan ide, fitur,
fungsi atau grafis sejenis Situs LIB; atau

(iii)

menyalin ide, fitur, fungsi atau grafis Situs LIB;

(e)

meluncurkan program otomatis atau script, termasuk namun tidak terbatas pada
web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, virus atau
worm atau segala program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan
server per detik, menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau
kinerja Situs LIB;

(f)

menggunakan robot, spider, pencarian situs/aplikasi pengambilan kembali,
perangkat manual atau otomatis lainnya, proses untuk mengambil, indeks dan
data mine atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur
navigasi atau presentasi dari Situs LIB dan/atau data di dalamnya;

(g)

menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi
yang dilindungi hak kekayaan intelektual atau informasi yang dimiliki lainnya, yang
terkandung dalam Situs LIB berikut juga dalam Konten LIB, tanpa memperoleh
persetujuan terlebih dahulu dari pemilik hak milik tersebut; dan

(h)

menghapus setiap hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam Situs LIB
berikut juga dalam Konten LIB.

Selanjutnya, Anda juga menjamin bahwa:
(a)

tidak akan mengirim spam atau pesan yang bersifat duplikasi atau yang tidak
diminta, yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku ke Situs LIB;

(b)

tidak akan mengirim atau menyimpan materi yang melanggar etika, cabul,
mengancam, memfitnah atau melanggar hukum atau bersifat sadis, termasuk
namun tidak terbatas pada bahan berbahaya bagi anak-anak atau yang melanggar
hak privasi pihak ketiga ke Situs LIB;

(c)

tidak akan mengirim bahan yang mengandung virus piranti lunak, worm, trojan
horses atau kode komputer berbahaya lainnya, dokumen/file, script, agen atau
program ke Situs LIB;

(d)

tidak mengganggu atau mengacaukan integritas atau kinerja Situs LIB dan/atau
data di dalamnya;

(e)

tidak mencoba untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke Situs LIB dan/atau
sistem atau jaringan terkait;

(f)

tidak berkedok sebagai orang atau badan lain atau menggambarkan diri Anda
sebagai afiliasi seseorang atau suatu badan dalam menggunakan Situs LIB; dan

(g)

menahan diri untuk terlibat dalam tindakan yang mungkin bisa merusak reputasi
LIB atau dianggap dapat merusak reputasi LIB sehubungan dengan penggunaan
Situs LIB.

Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda akan mematuhi semua hukum dan peraturan
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, sehubungan dengan penggunaan Anda dalam
Situs LIB ini.
LIB akan memiliki hak untuk menyelidiki dan menuntut setiap pelanggaran di atas sepanjang
yang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. LIB dapat melibatkan dan bekerja
sama dengan pihak penegak hukum dalam menuntut pengguna yang melanggar Ketentuan
Penggunaan ini. Anda mengakui bahwa LIB tidak memiliki kewajiban untuk memonitor
penggunaan Anda ke Situs LIB, tetapi LIB memiliki hak untuk melakukannya untuk tujuan
pengoperasian Situs LIB, untuk memastikan kepatuhan dengan Ketentuan Penggunaan ini
atau untuk mematuhi peraturan yang berlaku atau perintah atau persyaratan dari
pengadilan, lembaga administratif atau badan pemerintahan lainnya.
LIB berhak untuk segera menangguhkan, membatasi atau menghentikan penggunaan Anda
dalam Situs LIB jika LIB memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Anda telah melanggar
ketentuan dari Ketentuan Penggunaan ini atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4.

Hak-Hak Anda
Dengan tetap berdasar pada Ketentuan Penggunaan ini, LIB memberikan Anda izin yang
terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan, tidak dapat
disublisensikan, yang digunakan untuk tujuan non-komersial Anda sendiri, yaitu:

5.

(a)

Anda dapat mengunduh dan mencetak Konten LIB sebagaimana wajarnya untuk
penggunaan pribadi Anda dan tidak untuk kepentingan komersial dalam bentuk
apapun.

(b)

Anda juga dapat meneruskan materi tersebut dari Situs LIB kepada orang lain untuk
keperluan pribadi dengan kewajiban bagi Anda untuk memberi LIB kredit sebagai
sumbernya dan menambahkan alamat Situs LIB.

(c)

Anda dapat memberikan tautan ke Situs LIB, dimana Anda harus melakukannya
dengan cara yang adil, sah dan tidak merusak reputasi LIB atau memanfaatkannya
untuk kepentingan pribadi Anda. Anda tidak boleh membuat tautan sedemikian
rupa untuk menyarankan bentuk asosiasi, persetujuan atau dukungan apa pun
yang tidak berkaitan dengan pihak LIB.

Perubahan Website
LIB berhak untuk memperbaharui Situs LIB secara teratur dan dapat mengubah Konten LIB
setiap saat. Jika diperlukan, LIB dapat menangguhkan akses ke Situs LIB atau menutupnya
untuk jangka waktu tidak terbatas. LIB tidak akan bertanggung jawab atas alasan apapun
apabila Situs LIB tidak tersedia kapan saja atau untuk periode tertentu. Setiap Konten LIB
mungkin bukan yang terbaru pada waktu tertentu dan LIB tidak berkewajiban
memperbaharui materi tersebut.

6.

Tidak Ada Ketergantungan pada Informasi
Perawatan yang wajar telah dilakukan sehubungan dengan memproduksi Situs LIB tetapi
hanya dirancang untuk tujuan informasi umum. Tidak ada jaminan yang diberikan oleh LIB

atau pihak lain atas nama LIB bahwa Situs LIB (termasuk Konten LIB) akurat, lengkap atau
terbaru. Oleh karena itu LIB menolak semua tanggung jawab yang timbul dari segala
ketergantungan Anda atau siapa pun yang mengetahui tentang Konten LIB terhadap Konten
LIB.
7.

Tautan ke Situs Lain
Situs LIB mungkin berisi tautan ke situs web, aplikasi dan layanan digital lain yang tidak
dimiliki atau dikendalikan oleh LIB (“Situs Lain”). LIB mengambil tindakan pencegahan yang
wajar dalam memilih tautan tersebut namun LIB tidak bertanggung jawab terhadap semua
konten dan layanan yang terdapat dalam Situs Lain tersebut dan tidak dapat menerima
tanggung jawab apapun atas materi apapun yang terkandung di dalamnya, atas penggunaan
Anda pada Situs Lain tersebut atau penggunaan informasi pribadi Anda yang dikumpulkan
oleh pemilik atau pengelola Situs Lain tersebut. Jika Anda memutuskan untuk mengakses
Situs Lain tersebut, Anda melakukannya dengan risiko Anda sendiri dan LIB mengingatkan
Anda untuk membaca ketentuan penggunaan dan ketentuan privasi yang berlaku untuk
Situs Lain tersebut.

8.

9.

Tanggung Jawab LIB
(a)

LIB menggunakan cara-cara teknis dan keamanan yang tepat dan wajar untuk
menjaga Situs LIB agar tetap aman dan terbebas dari virus dan kesalahan. Namun
demikian, bagaimanapun efektifnya teknologi ini, tidak ada sistem keamanan yang
tidak dapat ditembus. Oleh karena itu LIB tidak dapat menjamin keamanan
database LIB dan LIB juga tidak dapat menjamin bahwa informasi yang Anda
berikan tidak akan ditahan/terganggu saat sedang dikirimkan kepada LIB.

(b)

Situs LIB dapat mengalami keterbatasan, penundaan dan masalah-masalah lain
yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk
perangkat yang digunakan oleh Anda rusak, tidak terhubung, berada di luar
jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi. LIB tidak bertanggung jawab atas segala
kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut.

Pembatasan Tanggung Jawab
LIB tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk apapun kepada Anda dan LIB
mengecualikan semua tanggung jawab kepada Anda sehubungan dengan penggunaan Anda
atas Situs LIB.

10.

Hak Kekayaan Intelektual
Situs LIB ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh LIB atau pemberi
lisensi kepada LIB (“HAKI”). Semua HAKI tersebut dilindungi berdasarkan hukum dan
ketentuan yang berlaku mengenai hak kekayaan intelektual.
Setiap dan semua HAKI, yaitu nama, logo, judul acara, merek dagang, kata-kata, maskot dan
bentuk identifikasi lain dari Kompetisi, LIB dan Klub, dimiliki oleh LIB. Begitu pula, setiap dan
semua HAKI, yaitu nama, logo, judul acara, merek dagang, kata-kata, maskot dan bentuk
identifikasi lain dari pemberi lisensi kepada LIB, dimiliki oleh pemberi lisensi tersebut.

Tidak ada lisensi atau hak yang diberikan kepada Anda berdasarkan hak kekayaan intelektual
yang dimiliki atau dikendalikan oleh LIB atau pemberi lisensi kepada LIB, kecuali LIB atau
pemberi lisensi kepada LIB, untuk masing-masing HAKI yang dimiliki, memberikan
persetujuan tertulis terkait pemberian lisensi dan hak kekayaan intelektual tersebut kepada
Anda dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
11.

Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi
Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik
Indonesia. Setiap dan seluruh sengketa yang timbul dari Ketentuan Penggunaan ini akan
diatur oleh dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

12.

Cara Menghubungi LIB
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang Ketentuan Penggunaan ini atau
menyangkut hal lain terkait Konten LIB dan Situs LIB, maka silakan menghubungi LIB melalui:
Alamat
Email
Nomor Telepon

: Menara Mandiri 2 Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman, Kav 54-55,
Jakarta
: media@ligaindonesiabaru.com
: +62 21 5266777

KEBIJAKAN PRIVASI
WEBSITE LIGA INDONESIA

Kebijakan Privasi Website Liga Indonesia (“Kebijakan Privasi”) ini mengatur mengenai:
(i)

Informasi Pribadi Anda yang diidentifikasi, diperoleh dan dikumpulkan; dan

(ii)

bagaimana PT Liga Indonesia Baru (“LIB”) memperoleh, mengumpulkan, menggunakan,
mengungkapkan, memindahkan dan melindungi Informasi Pribadi Anda,

sehubungan dengan Anda saat mengakses situs http://www.liga-indonesia.id (“Website”), mengakses
aplikasi Liga 1 yang diunduh melalui Google Playstore (“Apps Liga 1”), dan/atau mengakses dan
memainkan permainan di http://www.fantasy.liga-indonesia.id (“Indonesian Fantasy League”), untuk
semua konten dan layanan yang terdapat di dalamnya, serta berinteraksi atau berkomunikasi dengan
LIB dan/atau terlibat dengan LIB melalui platform media sosial (termasuk namun tidak terbatas pada
halaman Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram) (“Layanan LIB”). Mohon Anda membaca
Kebijakan Privasi ini dengan seksama untuk memastikan bahwa Anda memahami bagaimana
ketentuan Kebijakan Privasi ini LIB berlakukan. Sehubungan dengan penggunaan Anda dalam Layanan
LIB tersebut, Anda setuju untuk tunduk kepada Kebijakan Privasi ini dan mengindikasikan persetujuan
Anda terhadap Kebijakan Privasi ini.
LIB menjaga Kebijakan Privasi ini dan akan selalu dapat dilakukan peninjauan oleh LIB dan LIB dapat
mengubah Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu dengan memberikan informasi terkait perubahan
tersebut kepada Anda melalui Kebijakan Privasi ini. Versi terbaru Kebijakan Privasi ini tertanggal 20
September 2018.
Kebijakan Privasi ini disertakan sebagai bagian dari Ketentuan Penggunaan Website Resmi Liga
Indonesia (“Ketentuan Penggunaan”). Kebijakan Privasi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
1.

Definisi
Kecuali dalam konteks dinyatakan sebaliknya, kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut
yang diawali dengan huruf besar dalam Kebijakan Privasi ini mempunyai arti dan pengertian
sebagai berikut:
(f)

Anda berarti pihak yang menggunakan, mengakses, memainkan, berinteraksi,
berkomunikasi dan/atau terlibat dalam Layanan LIB.

(g)

FIFA berarti Fédération Internationale de Football Association, suatu asosiasi
sepakbola internasional yang terdaftar dalam the Commercial Register of the
Canton of Zurich sesuai dengan Pasal 66 Swiss Civil Code dan berkantor pusat di
kota Zurich.

(h)

Informasi Pribadi berarti informasi pribadi yang dapat diidentifikasi, yang
diperoleh dan dikumpulkan melalui Layanan LIB, seperti nama, alamat, tanggal
lahir dan pekerjaan (apabila Anda adalah seorang individu), data dan dokumen
identitas perusahaan (apabila Anda bukan seorang individu), nomor telepon,
alamat surat elektronik (email), perizinan dan/atau sejenisnya dan informasi lain
yang mungkin dapat mengidentifikasi Anda.

2.

(i)

Klub berarti setiap klub sepakbola Indonesia yang ikut serta dalam Liga Indonesia.

(j)

Liga Indonesia berarti setiap kompetisi sepakbola profesional yang diikuti oleh
Klub yang dilaksanakan di Indonesia dan diakui oleh PSSI, yang bernama Liga 1, Liga
2 dan Liga 1 U19, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan terkait
dengan kompetisi tersebut yang dikelola dan diselenggarakan oleh LIB.

(k)

PSSI berarti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

Informasi yang Diperoleh dan Dikumpulkan
LIB memperoleh dan mengumpulkan Informasi Pribadi Anda dalam bentuk sebagai berikut:
(a)

Data Registrasi, yaitu data yang didapatkan LIB saat Anda mengakses dan
memainkan Indonesian Fantasy League dan/atau mengakses Apps Liga 1, dimana
Anda harus membuat akun pengguna dengan memberikan LIB informasi yang
relevan pada saat pendaftaran, diantaranya berupa nama, alamat email, nomor
telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, kota dan negara. LIB juga akan mengumpulkan
nama pengguna dan kata sandi. Untuk perlu diperhatikan bahwa beberapa layanan
dalam Indonesian Fantasy League dan Apss Liga 1 tidak akan tersedia jika Anda
tidak memberikan informasi yang diperlukan tersebut.

(b)

Data Identitas, yaitu data yang Anda perlu berikan kepada LIB sehubungan dengan
Layanan LIB, diantaranya berupa nama, nomor telepon, alamat email, lokasi dan
halaman sosial media.

(c)

Data Media, yaitu data berupa foto dan cuplikan video massa dan penggemar serta
konten media lainnya yang dibuat oleh LIB atau atas nama LIB atau yang disediakan
oleh Anda untuk dipergunakan LIB sehubungan dengan pelaksanaan Liga
Indonesia.

(d)

Data Pengguna, yaitu data berupa rincian penggunaan dan preferensi Anda terkait
dengan penggunaan Anda dalam Layanan LIB seperti alamat protokol internet
(internet protocol address) Anda, halaman web yang pernah Anda kunjungi,
browser internet yang Anda gunakan, halaman web yang sebelumnya/selanjutnya
Anda kunjungi dan durasi setiap kunjungan/sesi, bahasa, statistik permainan, skor,
peringkat, waktu yang dihabiskan untuk bermain, profil permainan, preferensi
(termasuk Klub favorit), tanggapan/survei, feedback dan data lainnya sebagai
bagian dari penggunaan Anda pada Layanan LIB. Pada beberapa Layanan LIB,
browser internet LIB mendukung cookie, dimana fitur cookie dapat menyimpan
informasi atau mengingat tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu,
namun Anda dapat mengatur browser yang Anda gunakan untuk menolak
beberapa jenis cookie tertentu. Di samping itu, Anda dapat menghapus cookie
kapan saja.

(e)

Data Komunikasi dan Pemasaran, yaitu data berupa preferensi Anda dalam
menerima pemasaran dari LIB, Klub dan mitra komersial LIB dan preferensi
komunikasi Anda.

Sehubungan dengan beberapa Layanan LIB, LIB juga menerima Informasi Pribadi tambahan
tentang Anda dari pihak lain yang telah mengumpulkan Informasi Pribadi Anda, seperti Klub,

PSSI, FIFA, mitra komersial LIB dan data yang dikumpulkan atas nama LIB, yang terkait
dengan dengan Layanan LIB dan Liga Indonesia. LIB juga dapat menerima Informasi Pribadi
Anda sebagai bagian dari proses hukum yang LIB lakukan untuk melindungi Layanan LIB dan
hak kekayaan intelektual LIB, seperti nama, logo, judul acara, merek dagang, kata-kata,
maskot dan bentuk identifikasi lain dari Liga Indonesia, LIB dan Klub, yang dimiliki oleh LIB.
LIB mengumpulkan Informasi Pribadi Anda secara sukarela. Jika Anda menolak untuk
memberikan Informasi Pribadi Anda yang diperlukan sebagaimana dimaksud di atas, Anda
mungkin tidak dapat mengakses Layanan LIB dan LIB tidak dapat sepenuhnya menanggapi
setiap pertanyaan atau klaim yang Anda buat.
3.

Proses Pengumpulan Informasi
Anda memberikan LIB mengenai Informasi Pribadi Anda secara langsung saat Anda:
(a)

mengakses, menggunakan dan/atau memainkan Layanan LIB;

(b)

membuat akun Indonesian Fantasy League dan/atau Apps Liga 1;

(c)

meminta informasi, pemasaran dan/atau komunikasi lainnya terkait dengan
Layanan LIB dan Liga Indonesia untuk dikirimkan kepada Anda;

(d)

mengikuti kompetisi, promosi, survei dan/atau feedback sehubungan dengan Liga
Indonesia dan Layanan LIB; dan

(e)

berinteraksi atau berkomunikasi dengan LIB (termasuk melalui bertemu langsung,
email, media sosial atau telepon).

LIB juga mengumpulkan Informasi Pribadi Anda secara otomatis saat Anda menggunakan
Layanan LIB, termasuk juga diperoleh melalui penggunaan cookie atau teknologi website dan
aplikasi lainnya.
Anda dapat mendaftar untuk beberapa Layanan LIB dengan menggunakan akun yang Anda
miliki dalam layanan pihak ketiga, layanan pihak ketiga tersebut akan menyediakan kepada
LIB terkait Informasi Pribadi Anda. LIB juga menggunakan layanan pihak ketiga untuk
membantu LIB mengelola dan menganalisis keberadaan media sosial LIB dan melaporkan
komentar, tag dan konten lain tentang LIB yang diunggah di media sosial dan saluran atau
forum publik lainnya. LIB akan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan Kebijakan
Privasi ini. Layanan pihak ketiga tersebut, berikut dengan proses pengumpulan dan berbagi
informasinya, masing-masing tunduk pada ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi
layanan pihak ketiga tersebut.
LIB juga menggunakan layanan pihak analisator untuk mengumpulkan informasi log internet
standar dan perincian pola perilaku pengunjung. LIB melakukan ini untuk mencari tahu halhal seperti jumlah pengunjung ke bagian-bagian tertentu dari Layanan LIB. Informasi ini
diperoleh dengan cara yang tidak mengidentifikasi Anda. LIB tidak membuat, dan tidak
mengizinkan pihak analisator untuk membuat, setiap upaya untuk mencari tahu identitas
siapa pun yang mengunjungi situs web dan fitur aplikasi LIB.

4.

Penggunaan Informasi yang Dikumpulkan
LIB menggunakan Informasi Pribadi Anda dengan tujuan Layanan LIB dapat menjalankan
fungsinya untuk penggunaan dan pengelolaan Layanan LIB atau fungsi lainnya yang
diperlukan untuk mendukung Layanan LIB, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Oleh karena itu, LIB secara sah menggunakan Informasi Pribadi Anda dengan cara-cara
berikut:
(a)

Menyampaikan Layanan LIB
LIB menggunakan Data Registrasi, Data Pengguna dan Data Pemasaran dan
Komunikasi untuk dapat memberikan Layanan LIB kepada Anda dengan cara yang
efektif, efisien, dan akurat. Tanpa data tersebut, LIB tidak akan dapat memberikan
layanan yang sesuai untuk Anda atau menanggapi masalah terkait Layanan LIB
yang teridentifikasi oleh LIB atau Anda dan memastikan Anda mendapatkan hasil
maksimal dari pengalaman Anda melalui Layanan LIB.

(b)

Mengoperasikan Layanan LIB
LIB menggunakan Data Pengguna untuk mengoperasikan dan mengelola Layanan
LIB, termasuk yang diperlukan untuk pengujian, analisis, pemeliharaan, dukungan,
pelaporan dan hosting data. LIB juga menggunakan Data Pengguna bersama
dengan Data Identitas dan Data Registrasi untuk membantu dalam hal keamanan
dan pencegahan penipuan dan integritas sistem, seperti mencegah peretasan,
penipuan dan spam, dan/atau untuk memfasilitasi tanggapan LIB terhadap proses
hukum.

(c)

Kompetisi dan Promosi Layanan LIB
LIB menggunakan Data Identitas, Data Registrasi, Data Media dan Data Pemasaran
dan Komunikasi agar LIB dapat mengelola kompetisi atau promosi sehubungan
dengan Liga Indonesia dan Layanan LIB, termasuk memilih pemenang,
memberikan hadiah dan penerbitan hasil.

(d)

Komunikasi Pemasaran
LIB menggunakan Data Identitas, Data Registrasi dan Data Pemasaran dan
Komunikasi untuk memberi tahu Anda berita, penawaran, acara, kompetisi, dan
promosi yang mungkin menarik dan sesuai bagi Anda melalui media tertentu
dan/atau LIB dapat memberikan data tersebut kepada Klub atau mitra komersial
LIB sehingga mereka dapat melakukan hal demikian. LIB memberikan Anda pilihan
untuk memberikan persetujuan memilih untuk menerima berbagai jenis
komunikasi pemasaran langsung dari LIB atau pihak ketiga tersebut atau
memutuskan untuk tidak melakukannya.
Anda dapat menarik persetujuan Anda tersebut dan keluar dari komunikasi dan
pemasaran tersebut kapan saja dengan memperbaharui preferensi email Anda
(apabila Anda telah mendaftarkan alamat email Anda untuk Layanan LIB) atau

dengan mengikuti petunjuk yang diberikan kepada Anda melalui komunikasi yang
relevan.
Jika Anda telah memilih untuk menerima komunikasi secara langsung melalui pihak
ketiga tersebut, Anda akan menyetujui pengiriman data kepada LIB untuk
digunakan oleh pihak ketiga tersebut sesuai dengan ketentuan penggunaan dan
kebijakan privasi pihak ketiga tersebut. Dalam hal Anda tidak lagi ingin lebih lanjut
menerima komunikasi pemasaran pihak ketiga tersebut, Anda harus menghubungi
pihak ketiga tersebut secara langsung.
(e)

Peliputan Media
LIB menggunakan Data Media bersama dengan Data Identitas dan Data Registrasi
untuk penerbitan dan peliputan media Liga Indonesia. Kecuali jika Anda adalah
subjek Data Media, misalnya bukan dalam pemotretan umum, LIB akan meminta
izin Anda dan memberi Anda informasi tentang tujuan LIB menggunakan informasi
tersebut.

(f)

Pojok Penggemar Liga Indonesia
Jika Anda memberikan persetujuan keikutsertaan Anda, LIB akan menggunakan
Data Identitas dan Data Registrasi Anda untuk mengirimkan tautan ke survei Pojok
Penggemar untuk mengumpulkan pendapat dari penggemar sepakbola mengenai
berbagai masalah yang memengaruhi Liga Indonesia dan informasi yang dikirimkan
digunakan untuk membantu membentuk masa depan Liga Indonesia. Survei ini
mungkin meminta Anda untuk mengirimkan Informasi Pribadi tambahan mengenai
Anda, namun semua data tambahan yang masuk bersifat anonim. Informasi ini
dikumpulkan oleh pihak penyurvei dan LIB hanya menerima data agregat (tidak
dapat diidentifikasi). Semua hasil pendapat penggemar tersebut dipegang dan
dikelola oleh pihak penyurvei. Silahkan merujuk ketentuan penggunaan dan
kebijakan privasi pihak penyurvei untuk informasi lebih lanjut.

(g)

Tujuan Lain
LIB dapat menggunakan Informasi Pribadi Anda yang LIB kumpulkan untuk
melindungi kepentingan vital Anda atau orang lain, misalnya untuk menghubungi
dalam situasi darurat yang jarang terjadi. LIB juga dapat menggunakan Informasi
Pribadi Anda sehubungan dengan masalah hukum, seperti pemeliharaan catatan
bisnis LIB, kepatuhan dengan persyaratan pelaporan eksternal, kebijakan dan
prosedur internal dan tanggapan atas permintaan pemerintah, penegak hukum,
regulator, pengadilan, pemegang hak dan/atau pihak ketiga termasuk sehubungan
dengan penggunaan atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual LIB dan/atau
pemberi lisensi kepada LIB dan/atau pihak lain.

LIB hanya akan menggunakan Informasi Pribadi Anda untuk tujuan seperti yang dijelaskan di
atas, kecuali LIB cukup mempertimbangkan bahwa LIB perlu menggunakannya untuk alasan
lain dan alasan tersebut kompatibel dengan tujuan awal. Jika LIB ingin menggunakan
Informasi Pribadi Anda untuk tujuan lain, LIB akan memberi tahu kepada Anda dan, jika
perlu, meminta persetujuan Anda.

5.

Pengungkapan dan Pembagian Informasi yang Dikumpulkan
LIB dapat mengungkapkan atau membagikan Informasi Pribadi Anda dalam situasi berikut:
(a)

Penyediaan Layanan Oleh Pihak Ketiga
Dalam hal LIB terlibat hubungan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan
layanan kepada LIB atau kepada Anda atas nama LIB, seperti dukungan untuk
pelaksanaan Layanan LIB dan Liga Indonesia, komunikasi, penyimpanan data, dan
pengiriman komunikasi. Dalam memberikan layanan tersebut, pihak ketiga
tersebut dapat mengakses, menerima, mempertahankan atau menggunakan
Informasi Pribadi Anda atas nama LIB. Pihak ketiga tersebut hanya menggunakan
Informasi Pribadi Anda sesuai dengan instruksi LIB sehubungan dengan penyediaan
layanan yang relevan dan tidak diizinkan untuk menggunakan Informasi Pribadi
Anda untuk tujuan mereka sendiri, kecuali diizinkan oleh LIB. Jika izin tersebut
diberikan, Anda akan diberitahukan oleh LIB dan akan disediakan informasi
mengenai ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi pihak ketiga tersebut
sehingga Anda dapat memahami bagaimana mereka akan memperlakukan
Informasi Pribadi Anda.

(b)

Mitra Komersial
LIB juga dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada mitra komersial LIB
dimana Anda telah menyetujui terlebih dahulu untuk melakukan pengungkapan
tersebut. Misalnya, ketika Anda mengikuti kompetisi atau promosi tertentu atau
Anda meminta untuk menerima komunikasi pemasaran tertentu, dimana mitra
komersial sebagai penyelenggara, maka Anda akan diberikan informasi yang jelas
dalam setiap proses sebelum LIB mengungkapkan Informasi Pribadi Anda.

(c)

Publisitas dan Media
LIB dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda secara publik melalui Layanan
LIB. Misalnya, ketika membagikan komentar atau pendapat yang Anda berikan
atau jika Anda memenangkan kompetisi atau promosi tertentu, terkait Layanan LIB
atau Liga Indonesia, LIB dapat mengungkapkan nama Anda secara online.
Sehubungan dengan hal tersebut, LIB akan memberi tahu Anda tentang publisitas
tersebut dan Anda dapat memiliki pilihan untuk tidak berpartisipasi atau jika tidak
keberatan, akan tunduk pada ketentuan tersebut.

(d)

Klub
Apabila Anda mengizinkan LIB, LIB akan membagikan Informasi Pribadi Anda
kepada Klub favorit Anda untuk membantu Klub berinteraksi dengan penggemar
mereka. Anda juga perlu untuk mengacu pada ketentuan penggunaan dan
kebijakan privasi dari Klub tersebut untuk memahami bagaimana mereka
menggunakan Informasi Pribadi Anda.

(e)

Kewajiban Secara Hukum
LIB juga dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda jika LIB diharuskan untuk
melakukannya oleh karena ketentuan hukum yang berlaku atau bahwa

pengungkapan tersebut secara wajar diperlukan untuk mematuhi proses hukum
atau dalam hal reorganisasi atau kepemilikan Liga Indonesia dan LIB.
Tanpa mengabaikan apa pun dalam Kebijakan Privasi ini, LIB dapat berbagi informasi agregat
atau yang tidak teridentifikasi dengan pihak ketiga lainnya untuk penelitian, pemasaran,
analitik dan tujuan lainnya, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut tidak
mengidentifikasi individu tertentu dan individu tersebut tidak dapat diidentifikasi kembali.
6.

Pemindahan Informasi yang Dikumpulkan
Jika LIB memindahkan dan menyimpan Informasi Pribadi Anda ke yurisdiksi lain selain
Negara Republik Indonesia, LIB akan memastikan bahwa Informasi Pribadi Anda dilindungi
sesuai dengan hukum perlindungan yang berlaku, baik di Indonesia maupun negara tujuan.
Sehubungan dengan pemindahan tersebut, LIB akan memberi tahu kepada Anda dan, jika
perlu, meminta persetujuan Anda.

7.

Perlindungan Informasi yang Dikumpulkan
LIB menjaga privasi Anda dengan sangat serius dan berkomitmen untuk melindungi
Informasi Pribadi Anda. Selain itu, LIB membatasi akses terhadap Informasi Pribadi Anda
kepada karyawan LIB, mitra komersial dan pihak ketiga lainnya, ke. Pihak-pihak tersebut
hanya akan menggunakan Informasi Pribadi Anda sesuai dengan instruksi LIB dan tunduk
untuk merahasiakan Informasi Pribadi Anda sesuai dengan Ketentuan Privasi ini.
Akan tetapi LIB tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa sistem LIB tidak akan dapat
ditembus sama sekali akibat adanya virus, malware, gangguan atau kejadian luar biasa
termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga. Selain itu, Anda bertanggung jawab dalam
menjaga kerahasiaan kata sandi Anda dan tidak boleh mengungkapkan kata sandi Anda
kepada orang lain serta senantiasa menjaga keamanan perangkat yang Anda gunakan.

8.

Penyimpanan Data
LIB hanya akan menyimpan Informasi Pribadi Anda selama diperlukan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Privasi ini. Untuk menentukan periode
penyimpanan yang tepat, LIB meninjau, selain dari tujuan penggunaan dan bagaimana LIB
dapat mencapainya, faktor relevan lainnya seperti sifat dan ruang lingkup Informasi Pribadi
Anda, potensi risiko terhadap pelanggaran keamanan data dan persyaratan hukum yang
berlaku, misalnya periode pembatasan terkait daluwarsa tuntutan/gugatan hukum yang
dapat dilakukan di pengadilan.

9.

Tautan ke Situs Lain
Layanan LIB dapat memuat tautan ke situs web, aplikasi, dan layanan digital lain yang tidak
dimiliki atau dikendalikan oleh LIB (“Situs Lain”). Pemilik dan operator dari Situs Lain
bertanggung jawab atas pengumpulan atau penggunaan Informasi Pribadi Anda dan Anda
harus memeriksa ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi Situs Lain. Kecuali jika secara
khusus disebutkan sebaliknya, Kebijakan Privasi ini berlaku hanya untuk Layanan LIB dan
bukan Situs Lain.

10.

Hak-Hak Anda
Sehubungan dengan Informasi Pribadi Anda, Anda memiliki hak-hak tertentu (tergantung
pada keadaan) sehubungan dengan Informasi Pribadi Anda, yang meliputi:
(a)

Permintaan Akses Informasi
Anda dimungkinkan untuk menerima salinan Informasi Pribadi Anda yang dimiliki
LIB dengan tujuan untuk memeriksa bahwa LIB menggunakannya sesuai dengan
Kebijakan Privasi ini.

(b)

Permintaan Pengoreksian dan Penghapusan Informasi
Jika salah satu Informasi Pribadi Anda yang dimiliki oleh LIB salah atau tidak
lengkap, LIB akan segera bertindak untuk memperbaiki Informasi Pribadi Anda,
termasuk saat Anda meminta LIB secara langsung untuk melakukan perbaikan
tersebut. Pengguna Website, Apps Liga 1 dan/atau Indonesian Fantasy League
dapat memperbaharui Informasi Pribadi pengguna tersebut kapan saja melalui
preferensi akun pengguna tersebut.
Jika Anda meminta LIB menghapus Informasi Pribadi Anda, maka sesuai
permintaan Anda Informasi Pribadi Anda akan dihapus oleh LIB dan Anda
menyetujui bahwa beberapa hak yang Anda dapatkan terkait Layanan LIB tidak
dapat Anda gunakan kembali bersamaan dengan penghapusan tersebut.

(c)

Penarikan Persetujuan
Apabila Anda menarik kembali persetujuan Anda, LIB tidak akan lagi menggunakan
Informasi Pribadi Anda untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan
Privasi ini, kecuali LIB memiliki dasar yang sah untuk melakukannya sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Anda menyetujui bahwa hak yang
Anda dapatkan terkait Layanan LIB tidak dapat Anda gunakan kembali bersamaan
dengan penarikan persetujuan tersebut.

(d)

Permintaan Pembatasan Penggunaan Informasi
Anda dimungkinkan untuk meminta LIB menangguhkan penggunaan Informasi
Pribadi Anda. Namun pembatasan penggunaan Informasi Pribadi Anda akan
membatasi pula hak yang akan didapatkan sehubungan dengan Layanan LIB.

(e)

Permintaan Pemindahan Informasi
Anda dimungkinkan untuk meminta pemindahan Informasi Pribadi Anda yang
Anda berikan kepada LIB, atas dasar persetujuan tertulis oleh LIB, kepada Anda
atau pihak ketiga dengan ketentuan yang disepakati bersama.

LIB berkomitmen untuk menghormati hak Anda. Permintaan hak-hak tersebut harus dibuat
secara tertulis dan untuk memastikan bahwa Informasi Pribadi Anda ditangani dengan hatihati dan rahasia, serta LIB akan meminta Anda untuk memberikan verifikasi identitas melalui
pelampiran salinan dokumen resmi yang menunjukkan Informasi Pribadi Anda, setidaknya
dua dokumen resmi, yaitu yang memuat nama, tanggal dan alamat kelahiran dan alamat

saat ini (misalnya, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, akte kelahiran/adopsi,
paspor, tagihan utilitas terkini).
Dalam menanggapi permintaan tersebut, LIB akan menjelaskan dampak dari setiap
keberatan, pembatasan atau penghapusan yang diminta. Biaya terkait permohonan hak
tersebut menjadi tanggung jawab Anda berikut pula pajak dan biaya-biaya lain yang
menyertainya.
11.

Anak-Anak dan Privasi
Penting bagi LIB bahwa anak-anak dapat menikmati Layanan LIB dengan cara yang
bertanggung jawab. LIB mendorong orang tua dan wali untuk mengawasi aktivitas online
anak-anaknya dengan, misalnya, menggunakan alat kontrol yang tersedia dari layanan online
dan penyedia perangkat lunak, untuk membantu menyediakan lingkungan online yang
ramah untuk anak termasuk dengan mencegah anak-anak mengungkapkan Informasi Pribadi
mereka secara online tanpa izin orang tua anak-anak tersebut.
Jika Anda berusia 12 tahun ke bawah, LIB akan memerlukan izin dari orang tua atau wali
Anda saat Anda mendaftar untuk akun Indonesian Fantasy League dan/atau Apps Liga 1.
Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memberikan nama dan alamat email dari orang tua
atau wali Anda. Email konfirmasi kemudian akan dikirimkan kepada orang tua atau wali
Anda. Akun Indonesian Fantasy League dan/atau Apps Liga 1 tersebut hanya akan aktif
setelah pemilik email tersebut mengonfirmasikan dan memberikan persetujuannya terkait
penggunaan Anda dalam Layanan LIB. LIB dapat mengambil langkah-langkah wajar lainnya
untuk mengonfirmasi tanggung jawab orang tua atau wali Anda. Semua Informasi Pribadi
berkenaan dengan akun Anda yang tidak diotorisasi akan dihapus segera ketika persetujuan
orang tua atau wali tersebut telah ditolak atau setelah 21 hari akun Anda tidak diverifikasi.
Jika Anda merupakan orang tua dan wali dari anak yang berusia 12 tahun ke bawah yang
mengakses, menggunakan dan/atau memainkan Layanan LIB dan ingin meninjau Informasi
Pribadi apa yang LIB kumpulkan sehubungan dengan Layanan LIB dari anak tersebut,
meminta informasi tersebut dihapus, dan/atau meminta agar tidak ada pengumpulan lebih
lanjut atau penggunaan Informasi Pribadi anak tersebut atau jika Anda memiliki pertanyaan
tentang Kebijakan Privasi ini, Anda dapat menghubungi LIB.

12.

Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi
Kebijakan Privasi ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
Setiap dan seluruh sengketa yang timbul dari Kebijakan Privasi ini akan diatur oleh dan
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

13.

Cara Menghubungi LIB
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang Kebijakan Privasi ini, ingin memperbarui
atau menghapus Informasi Pribadi Anda, atau menyangkut hal lain terkait Layanan LIB, maka
silakan menghubungi LIB melalui:
Alamat
Email
Nomor Telepon

: Menara Mandiri 2 Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman, Kav 54-55,
Jakarta
: media@ligaindonesiabaru.com
: +62 21 5266777

