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Kami, Jay Jay Edukasi, (selanjutnya disebut sebagai "Kami") memahami kekhawatiran dan
menghormati privasi Anda dan ingin Anda memahami cara Kami mengumpulkan,
menggunakan, dan membagikan data Anda ("Informasi Pribadi"). Kebijakan Privasi ini
mencakup praktik Kami mengumpulkan data dan menjelaskan hak Anda untuk mengakses,
memperbaiki, atau membatasi penggunaan informasi pribadi Anda oleh kami. Dengan
mengunjungi platform dan menggunakan layanan Kami, Anda menyetujui ketentuan
Kebijakan Privasi ini. Kami sangat menganjurkan Anda untuk membaca dan memahami
bagaimana informasi pribadi Anda dikumpulkan, ditransfer dan diproses di Indonesia. Konten
dalam bentuk apa pun yang Anda kirimkan melalui situs web ini merupakan risiko Anda
sendiri. Karena kami memiliki hak terbatas atas informasi yang Anda masukkan, Kami tidak
dapat menjamin bahwa konten yang disediakan di platform Kami tidak akan terlihat oleh
pihak ketiga. Oleh karena itu, Kami tidak bertanggung jawab atas penipuan atau
penyalahgunaan informasi yang Anda berikan.

APA YANG TERMASUK DALAM KEBIJAKAN PRIVASI INI?
Kebijakan privasi ini menerangkan bagaimana Kami mengumpulkan dan menggunakan
informasi yang dikumpulkan dari situs web, platform, dan pengunjung layanan Kami,
terutama informasi pribadi. Kebijakan privasi ini juga berlaku untuk informasi yang Kami
bagikan dengan mitra bisnis Kami. Kebijakan privasi ini tidak berlaku untuk situs web dan
platform yang bukan milik Kami.

Setiap penggunaan konten atau informasi yang tidak pantas merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan layanan Kami dan dapat dilaporkan ke hi@jayjay.co.

BAGAIMANA KAMI MELINDUNGI DATA PRIBADI PESERTA DIDIK?
Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda dapat menggunakan layanan dan informasi
pribadi Kami apabila melalui persetujuan orang tua atau wali Anda. Kami mengumpulkan
informasi pribadi dari peserta didik untuk tujuan edukasi di Jay Jay. Kami memerlukan
persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan informasi pribadi dari peserta didik.

INFORMASI APA YANG KAMI  KUMPULKAN?
Saat menggunakan situs web Kami, Anda dapat memasukkan informasi pribadi Anda dalam
bentuk alamat surat elektronik, nama, dan informasi lainnya. Informasi yang Anda berikan
kemudian dikumpulkan untuk kebutuhan personalisasi dan kebutuhan layanan yang Kami
berikan serta peningkatan kualitas layanan.

BAGAIMANA DENGAN COOKIE?
Cookie adalah pengidentifikasi alfanumerik yang digunakan untuk mentransfer data dari
peramban ke hard drive komputer Anda. Kami menggunakan cookie untuk tujuan seperti
menganalisis penggunaan Anda atas platform, mempersonalisasi pengalaman Anda,
memudahkan Anda untuk masuk ke platform kami, dan untuk mengenali ketika Anda
kembali. Kami menggunakan suar web (objek kecil yang memungkinkan Kami mengukur
aktivitas pengunjung dan pengguna yang menggunakan Layanan) untuk hal-hal seperti
menentukan apakah suatu halaman telah dikunjungi, menentukan apakah surat elektronik
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telah dibuka, dan membuat iklan lebih efektif dengan mengecualikan pengguna saat ini dari
pesan promosi tertentu atau menentukan sumber unduhan aplikasi seluler baru.

Anda dapat mengatur peramban web untuk memberi tahu Anda ketika cookie dicoba untuk
ditempatkan di komputer Anda, untuk membatasi jenis cookie yang Anda izinkan, atau untuk
menolak cookie sepenuhnya. Jika dilakukan, Anda mungkin tidak dapat menggunakan
beberapa atau semua fitur platform Kami dan pengalaman Anda mungkin berbeda atau
dengan pengurangan fungsi.

BAGAIMANA KAMI MELINDUNGI DATA ANDA?
Tidak ada informasi pribadi yang akan dikumpulkan tanpa persetujuan Anda. Anda akan
diberi tahu sebelumnya tentang penggunaan lain dari informasi pribadi Anda, seperti untuk
perekrutan oleh mitra. Kami tidak membagikan informasi pribadi Anda dengan pihak ketiga.

TENTANG IKLAN INTERNET
Kami menggunakan layanan iklan pihak ketiga seperti Facebook, Layanan Iklan Google, dan
jaringan iklan serta server iklan lainnya untuk menayangkan iklan tentang platform Kami di
situs web dan aplikasi lain yang Anda gunakan.

Iklan mungkin berdasarkan pada apa yang Kami ketahui tentang Anda, seperti penggunaan
dan data sistem Anda, dan apa yang diketahui oleh penyedia layanan periklanan ini tentang
Anda berdasarkan data pelacakan. Iklan mungkin berdasarkan pada aktivitas atau aktivitas
terbaru Anda dari waktu ke waktu di seluruh situs dan layanan lain dan dapat disesuaikan
dengan minat Anda.

Sehubungan pada jenis layanan periklanan yang Kami gunakan, dapat menempatkan cookie
atau teknologi pelacakan lainnya di komputer, telepon, atau perangkat lain Anda untuk
mengumpulkan data tentang penggunaan Anda atas platform Kami dan dapat mengakses
teknologi pelacakan ini untuk menampilkan iklan yang disesuaikan dengan Anda. Untuk
membantu menayangkan iklan yang dipersonalisasi, Kami dapat menyediakan penyedia
layanan ini dengan versi anonim dan hash dari alamat surat elektronik Anda (dalam bentuk
yang tidak dapat dibaca) dan konten yang Anda bagikan secara publik di platform Kami.

APA PILIHAN YANG SAYA PUNYA?
Seperti yang disebutkan sebelumnya, Anda diperbolehkan untuk tidak memberikan informasi
Anda, bahkan jika benar-benar diperlukan untuk menggunakan layanan Kami. Anda dapat
menambahkan atau mengubah detail Anda. Saat Anda mengubah informasi Anda, Kami
mungkin memiliki informasi Anda yang belum diubah. Beberapa jenis pesan, seperti pesan,
tidak dapat dihapus dan Kami tetap menyimpan data Anda meskipun Anda menghapus data
tersebut. Jika Anda tidak ingin menerima surat elektronik dari kami dan ingin meminta
penghapusan data Anda, silakan menghubungi ke hi@jayjay.co. Harap dicatat bahwa jika
Anda tidak ingin menerima pemberitahuan hukum dari Kami, seperti Kebijakan Privasi,
pemberitahuan hukum ini akan tetap berlaku untuk Anda.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PRIVASI
Kami dapat membuat perubahan pada Kebijakan Privasi dari waktu ke waktu. Penggunaan
informasi yang Kami kumpulkan tunduk pada Kebijakan Privasi yang berlaku pada saat
informasi tersebut digunakan. Jika Kami membuat perubahan pada cara penggunaan



informasi pribadi atau informasi pribadi peserta didik, Kami akan memberi tahu Anda melalui
surat elektronik atau dengan memasang pengumuman di situs web Kami. Pengguna terikat
oleh perubahan pada Kebijakan Privasi ketika menggunakan situs web setelah perubahan
tersebut.

PERTANYAAN
Jika memiliki masalah privasi di jayjay.co, Anda dapat mengirim pesan dengan informasi
yang diperlukan ke hi@jayjay.co. Kami akan menjawab setiap pertanyaan Anda.

TENTANG KAMI
Nama Badan Hukum: PT. Jay Jay Edukasi
Alamat: Jalan Jenderal Sudirman 86, Sahid Sudirman Center Lantai 11,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
Surel: hi@jayjay.co
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