Kebijakan Privasi
KEBIJAKAN PRIVASI
Pernyataan privasi ini meliputi situs web www.ifxid.com , dan situs web terkait lain yang
terdaftar dan dioperasikan oleh Perusahaan.
INFORMASI HUKUM
Insta Service Ltd. (selanjutnya disebut sebagai 'Insta Service ' atau 'Perusahaan') adalah
sebuah firma investasi yang beroperasi secara global.
Perusahaan terdaftar di FSC Saint Vincent, Nomor Registrasi IBC22945.
PENDAFTARAN
Untuk membuka sebuah akun dengan Insta Service Ltd, pertama anda harus melengkapi
dan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
Dengan melengkapi formulir pendaftaran anda diminta untuk memberikan data pribadi agar
Perusahaan dapat mengevaluasi permohonan anda dan mematuhi Undang-undang dan
Regulasi yang mengatur penyediaan layanan keuangan. Informasi ini juga digunakan untuk
menghubungi anda mengenai layanan Perusahaan,.
INFORMASI IDENTIFIKASI PRIBADI
Kami membagikan Informasi Identifikasi Pribadi dengan Pihak Ketiga hanya untuk tujuan
statistik dan dalam upaya untuk meningkatkan kampanye pemasaran Perusahaan dan
dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh Syarat dan Ketentuan yang telah anda setujui.
Informasi ini meliputi data pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, informasi kontak,
pengalaman kerja, aset dan liabilitas serta informasi keuangan penting lainnya. Seiring
waktu, kami juga dapat meminta informasi lebih lanjut untuk membantu kami meningkatkan
layanan kepada anda.
PERANTARA
Kami menggunakan sebuah perusahaan pemrosesan kartu untuk deposit dan penarikan
dana ke dan dari akun anda. Perusahaan ini tidak menahan, membagikan, menyimpan atau
menggunakan data identifikasi pribadi untuk tujuan lain.
PRIVASI
Informasi pribadi yang anda berikan akan diperlakukan sebagai informasi rahasia dan hanya
dibagikan dalam Perusahaan, afiliasi dan mitra bisnis perusahaan serta tidak akan
diungkapkan ke pihak ketiga manapun kecuali di bawah proses pengawasan atau hukum ke
pihak ketiga yang hanya memberikan layanan statistik ke Perusahaan untuk meningkatkan
kampanye pemasarannya. Sistem pelacak situs web juga dapat mengumpulkan data
dengan rincian halaman yang anda akses, bagaimana anda menemukan situs ini, frekuensi

kunjungan dan sebagainya. Informasi yang kami peroleh digunakan untuk meningkatkan
konten situs web kami dan dapat digunakan oleh kami untuk menghubungi anda, dengan
alat komunikasi yang memadai dan untuk memberikan anda informasi yang kami yakin akan
berguna untuk anda.
PELAPORAN KREDIT
Data pribadi juga dapat dibuka untuk pelaporan kredit atau lembaga-lembaga referensi, atau
ke siapapun yang diberikan kuasa oleh seorang individu, sebagaimana ditentukan oleh
individu tersebut atau kontrak.
SANGGAHAN HUKUM
Kami berhak mengungkapkan informasi identifikasi pribadi anda sesuai dengan hukum dan
kami yakin bahwa pengungkapan tersebut penting dilakukan untuk melindungi hak kami
dan/atau mematuhi proses peradilan, perintah pengadilan, atau proses hukum yang
disediakan pada situs web kami.
PILIHAN/OPT-OUT
Jika anda tidak lagi menginginkan untuk menerima berbagai komunikasi promosi, anda
dapat opt-out dengan mengikuti instruksi yang disertakan di tiap komunikasi.
Anda akan diberitahukan saat informasi pribadi anda dikumpulkan oleh pihak ketiga yang
bukan merupakan agen/penyedia layanan, sehingga anda dapat membuat pilihan yang
diinformasikan untuk membagikan informasi atau tidak dengan pihak tersebut.
COOKIES
Cookies merupakan sebuah file teks kecil yang disimpan pada komputer pengguna untuk
tujuan menyimpan catatan. Kita menggunakan cookie pada situs ini. Kita menghubungkan
informasi yang kita simpan di dalam cookies pada berbagai informasi pribadi apa pun yang
anda kirimkan saat berada di situs kami.
Kita menggunakan session ID cookies dan persistent cookies. Session ID cookie tidak
hilang saat anda menutup browser anda. Persistent cookie tetap di hard drive untuk periode
waktu yang lama. Anda dapat menghapus persistent cookies dengan mengikuti arahan yang
diberikan dalam file “help” di browser internet anda.
Kami mengatur persistent cookies untuk tujuan statistik. Persistent cookies juga
memungkinkan kita untuk melacak dan menargetkan lokasi dan minat dari pengguna dan
untuk meningkatkan pengalaman dari layanan di website kami.
Jika anda menolak cookies, anda masih dapat menggunakan situs web kami.

Beberapa dari rekan bisnis kami menggunakan cookies pada situs web kami. Kami tidak
memiliki akses atau mengendalikan cookies ini.
KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI ANDA
Informasi pribadi yang anda berikan sehubungan dengan pendaftaran sebagai pengguna
Situs atau Layanan, diklasifikasikan sebagai Informasi Pendaftaran. Informasi Pendaftaran
dilindung dengan berbagai cara. Anda dapat mengakses Informasi Pendaftaran melalui
password yang dipilih oleh anda. Password ini terenkripsi dan hanya diketahui oleh anda.
Password anda tidak boleh diketahui oleh siapapun. Informasi Pendaftaran tersimpan
dengan aman pada server terkunci yang hanya dapat diakses secara pribadi oleh yang
berwenang dengan password. Perusahaan mengenkripsi semua informasi pribadi saat
ditransfer ke Perusahaan dan dengan demikian membuat semua upaya yang diperlukan
untuk mencegah pihak yang tidak berwenang dari melihat informasi tersebut.
Informasi Pribadi yang diberikan oleh Perusahaan kami yang bukan Informasi Pendaftaran
juga berada di server yang aman dan lagi hanya dapat diakses oleh personel yang
berwenang melalui password. Informasi ini tidak dapat diakses secara online oleh anda,
namun tidak ada password yang akan dipilih untuk melihat atau mengubah informasi ini.
AKSES MENUJU INFORMASI INDENTIFIKASI PRIBADI
Jika informasi identitas pribadi anda berubah, anda harus memberitahukan kami dengan
mengirim email ke Customer Support kami di support@ifxid.com atau dengan menghubungi
kami melalui telepon, fax atau surat seperti yang ditunjukkan dalam informasi kontak yang
tercantum dibawah ini.
SANGGAHAN HUKUM
Kami berhak mengungkapkan informasi identifikasi pribadi anda sesuai dengan hukum dan
kami yakin bahwa pengungkapan tersebut penting dilakukan untuk melindungi hak kami
dan/atau mematuhi proses peradilan, perintah pengadilan, atau proses hukum yang
disediakan pada situs web kami. Kami tidak akan bertanggung jawab atas penyalahgunaan
atau hilangnya informasi pribadi yang dihasilkan dari cookie di situs web kami yang tidak
dapat kami akses atau kendalikan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas penggunaan
yang tidak sah atau tanpa otorisasi atas informasi pribadi anda karena penyalahgunaan atau
salah penempatan password anda, kelalaian atau kejahatan.
PERUBAHAN DALAM PERNYATAAN PRIVASI
Jika kami memutuskan akan mengubah kebijakan
perubahan tersebut melalui pernyataan privasi ini,
anggap sesuai sehingga anda mengetahui tentang
bagaimana kami menggunakannya, dan dalam
mengungkapkannya.

privasi kami, kami akan mengirimkan
halaman, dan tempat lain yang kami
informasi apa yang kami kumpulkan,
situasi apa, jika ada, kami akan

Kami berhak untuk mengubah pernyataan kebijakan ini kapanpun, jadi harap tinjau secara
rutin. Jika kami membuat perubahan isi pada kebijakan ini, kami akan memberitahu anda
disini, melalui email, atau dengan pemberitahuan di halaman situs web kami.

