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SYARAT DAN KETENTUAN INI MENGATUR PENGGUNAAN SITUS WEB INI.
HARAP BACA SYARAT LAYANAN INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM
MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN SITUS WEB KAMI.
DENGAN MENGUNJUNGI SITUS WEB INI, ANDA MENYATAKAN BAHWA TELAH
MEMBACA DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI DENGAN
SEKSAMA DAN TANPA SYARAT APAPUN. JIKA ANDA TIDAK MENYETUJUI
SYARAT DAN KETENTUAN INI, SECARA SELURUH ATAU SEBAGIAN, ANDA
TIDAK DIPERKENANKAN MENGGUNAKAN SITUS WEB INI.
BATASAN USIA
Anda harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun untuk menggunakan situs web ini.
Dengan menggunakan situs web ini dan menyetujui syarat dan ketentuan ini, Anda menjamin
dan menyatakan bahwa Anda berusia minimal 18 tahun. Jika Anda berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun, orang tua atau wali Anda harus membaca Ketentuan Layanan ini dan
menyetujui penggunaan situs web ini oleh Anda. Jika Anda belum mendapatkan izin dari
orang tua atau wali Anda, Anda tidak diizinkan untuk mendaftar dan menggunakan situs web
ini.
KONTEN SITUS WEB
Tentang Situs
Situs web ini dioperasikan oleh Jay Jay. Di seluruh situs ini, istilah "Kami" mengacu pada Jay
Jay. Situs web ini dan domainnya adalah nama afiliasi dan domain Jay Jay demikian dengan
halaman, tautan, fitur, konten, dan layanan yang ditawarkan oleh Jay Jay selanjutnya dimiliki
dan dioperasikan oleh Jay Jay. Jay Jay menawarkan situs web ini, termasuk semua informasi
dan layanan yang tersedia di situs web ini, kepada Anda sebagai pengguna, dengan ketentuan
bahwa Anda menyetujui semua syarat, ketentuan, kebijakan, dan pemberitahuan yang
ditetapkan dalam Ketentuan Layanan ini.
Tautan Pihak Ketiga
Konten dan layanan tertentu yang tersedia di situs web ini mungkin berasal dari situs web
pihak ketiga. Tautan pihak ketiga di situs ini dapat mengarahkan Anda ke situs web pihak
ketiga yang tidak berafiliasi dengan Kami. Kami tidak bertanggung jawab untuk memeriksa
atau mengevaluasi konten atau keakuratan serta tidak menjamin dan tidak akan bertanggung
jawab atas materi atau situs web pihak ketiga, atau materi, produk, atau layanan apa pun yang
disediakan oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau
kerugian yang terjadi sehubungan dengan pembelian atau penggunaan barang, layanan,
sumber daya, konten, atau transaksi lain yang dilakukan sehubungan dengan situs web pihak
ketiga mana pun. Harap membaca dan meninjau dengan cermat kebijakan dan praktik pihak
ketiga dan pastikan Anda memahaminya sebelum melakukan transaksi apa pun. Keluhan,
klaim, kekhawatiran, atau pertanyaan tentang produk pihak ketiga harus ditujukan langsung
kepada pihak ketiga.

KEAKURATAN, KELENGKAPAN, DAN KEMUTAKHIRAN INFORMASI
Dari waktu ke waktu, informasi dapat muncul di situs Kami atau dalam Ketentuan Layanan
yang berisi kesalahan ketik, ketidakakuratan, atau ketidaklengkapan yang mungkin terkait
dengan deskripsi, harga, promosi, penawaran, dan ketersediaan. Kami tidak bertanggung
jawab jika informasi yang tersedia di situs web ini tidak akurat, lengkap, atau terbaru. Materi
di situs ini hanya untuk informasi umum dan tidak boleh diandalkan atau digunakan sebagai
satu-satunya dasar untuk membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan sumber informasi
yang lebih umum, lebih akurat, lebih lengkap, atau lebih terkini. Setiap penggunaan materi
apa pun di situs web ini adalah risiko Anda sendiri. Kami berhak untuk memperbaiki
kesalahan, ketidakakuratan atau ketidaklengkapan sewaktu-waktu.
PENGGUNAAN SITUS WEB
ID pengguna dan kata sandi
Jika Jay Jay memberi Anda ID pengguna dan kata sandi untuk mengakses area tertentu dari
situs web ini atau konten atau layanan lain, Anda harus menjaga kerahasiaan ID pengguna
dan kata sandi. Anda bertanggung jawab atas keamanan kata sandi dan ID pengguna Anda.
INFORMASI UNTUK PESERTA DIDIK
Jay Jay harus mengumpulkan informasi pribadi peserta didik untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran. Jay Jay akan meminta perincian sekolah peserta didik sebelumnya, tempat
tinggal peserta didik, dan izin dari orang tua atau wali. Jika Anda calon peserta didik Kami,
Anda tidak perlu memberikan informasi pribadi apa pun selain yang diminta untuk keperluan
pendaftaran. Jika Kami menerima informasi yang tidak memiliki persetujuan orang tua atau
wali untuk anak di bawah umur, Kami akan menghapus informasi tersebut.
PENGGUNAAN YANG DIIZINKAN
Situs web ini dan isinya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna. Anda
dapat melihat, mengunduh untuk cache saja, dan mencetak halaman, file, atau konten lain dari
situs web ini untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, tunduk pada batasan yang
ditetapkan di bawah dan di tempat lain dalam Ketentuan Layanan ini. Anda tidak diizinkan
untuk menyimpan konten situs web ini, kecuali untuk tujuan pribadi, non-komersial, tanpa
izin sebelumnya dari Jay Jay.
PENGGUNAAN YANG DILARANG
Menggunakan situs web ini dengan cara apa pun yang merusak atau dapat merusak situs web
atau mengganggu ketersediaan atau aksesibilitas situs web Jay Jay, atau dengan cara apa pun
yang ilegal, melanggar hukum, curang, atau jahat atau sehubungan dengan pelanggaran
hukum apa pun, tujuan atau aktivitas ilegal, penipuan, atau berbahaya dalam bentuk apa pun.
Gunakan situs web ini untuk melanggar hak kekayaan intelektual Kami atau hak kekayaan
intelektual orang lain.
Menggunakan situs web ini untuk menyalin, menyimpan, menghosting, mengirimkan,
menggunakan, menerbitkan, atau mendistribusikan materi apa pun yang mengandung (atau
terkait dengan) spyware, virus komputer, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit, atau
perangkat lunak berbahaya lainnya, akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang

akan memengaruhi fungsi atau pengoperasian situs web ini, layanan Jay Jay, atau situs web
terkait, situs web lain, atau Internet.
Menggunakan situs web ini untuk mengganggu atau melewati fitur keamanan situs web ini
atau situs web terkait, situs web lain, atau Internet.
Melakukan aktivitas pengumpulan data yang sistematis atau otomatis pada atau sehubungan
dengan situs web ini tanpa persetujuan tertulis dari Jay Jay.
Publikasikan materi dari situs web ini dalam media atau dokumen cetak atau digital (termasuk
penerbitan ulang di situs web lain).
Menjual, menyewakan, atau mensublisensikan materi dari situs web ini.
Mereproduksi, menggandakan, menyalin, atau menggunakan materi dari situs web ini untuk
tujuan komersial.
Menyunting atau ubah materi apa pun di situs web ini.
Mendistribusikan ulang materi dari situs web ini kecuali secara khusus dan tegas disediakan
oleh Jay Jay untuk distribusi lebih lanjut.
Mempublikasi atau memperbanyak bagian mana pun dari situs web ini menggunakan
tangkapan layar.
Kami berhak untuk menghentikan penggunaan Anda atas situs web ini, layanan Jay Jay, atau
situs web terkait karena melanggar salah satu penggunaan yang dilarang.
BIAYA PENGGUNAAN SITUS WEB
Akses ke situs web kami gratis tetapi di masa mendatang Kami mungkin menawarkan fitur
atau layanan khusus yang akan dikenakan biaya. Untuk alasan ini, Jay Jay berhak menerima
pembayaran untuk fitur atau layanan khusus tersebut. Jika Anda tertarik untuk mengaksesnya,
Anda harus membayar untuk layanan tersebut.
LAYANAN
Layanan yang diberikan kepada Anda mencakup semua layanan yang disediakan oleh Jay Jay
dan konten yang disediakan di situs web ini tanpa batasan.
PERUBAHAN LAYANAN DAN HARGA
Harga untuk layanan Kami dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jay Jay berhak
untuk mengubah atau menghentikan Layanan apa pun ( bagian atau konten apa pun darinya)
tanpa pemberitahuan sebelumnya, sewaktu-waktu atas kebijakannya sendiri. Jay Jay tidak
bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun atas modifikasi, perubahan
harga, penangguhan, atau penghentian layanan apa pun.
TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN
Dengan menggunakan layanan kami, Anda menyatakan dan setuju bahwa Anda akan
menerima surat elektronik atau pesan teks di ponsel atau perangkat komunikasi seluler Anda,
yang memungkinkan Anda untuk dikenakan biaya tambahan untuk pembayaran internet
dengan paket data atau nirkabel. Semua biaya yang terkait dengan penggunaan Internet untuk
membuka pesan-pesan ini adalah tanggung jawab Anda. Anda perlu memeriksa dengan
operator atau ISP Anda mengenai biaya ini.
KEBIJAKAN PENGEMBALIAN

Kecuali ditentukan lain dan dikonfirmasi oleh Jay Jay, semua produk dan layanan yang
disediakan oleh Jay Jay tidak dapat dikembalikan setelah pembelian, dan Jay Jay tidak
berkewajiban untuk mengembalikan biaya yang Anda bayarkan, seluruhnya atau sebagian.
ISTILAH LAIN-LAIN
Persetujuan Penuh
Ketentuan Layanan ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara Jay Jay dan Anda.
Ketentuan Layanan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Jay Jay
sehubungan dengan penggunaan Anda atas situs web ini dan atas layanan yang ditawarkan di
situs web ini.
PELANGGARAN KETENTUAN
Ketentuan Penggunaan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. Tanpa
mengurangi hak Jay Jay lainnya berdasarkan Persyaratan Layanan ini, jika Anda melanggar
persyaratan ini dengan cara apa pun, Jay Jay dapat mengambil tindakan apa pun yang
dianggap tepat untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.
PEMBARUAN KETENTUAN LAYANAN
Anda dapat meninjau versi terbaru dari Ketentuan Layanan ini kapan saja di halaman ini.
Kami berhak, atas kebijakan sendiri, untuk memperbarui, mengubah, atau mengganti bagian
mana pun dari Ketentuan Layanan ini dengan mengunggah pembaruan dan perubahan ke situs
web Kami. Merupakan tanggung jawab Anda untuk memeriksa situs web kami secara berkala
untuk mengetahui perubahannya. Jika Anda terus menggunakan atau mengakses situs web
atau layanan kami, Anda akan dianggap menerima perubahan tersebut pada Ketentuan
Layanan Kami.
KONTAK
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan tentang Ketentuan
Layanan ini, silakan hubungi Kami di hi@jayjay.co.

