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Kebijakan Privasi

Dengan masuk ke dalam laman ini, Anda menyetujui atas penggunaan informasi pribadi Anda seperti 
yang telah ditetapkan. Anda dapat melihat Kebijakan Privasi dibawah untuk mengetahui informasi apa 
saja yang dikumpulkan dan jaminan keamanan kami.

Kebijakan Privasi ini melingkupi tapi tidak terbatas pada penggunaan dari informasi pribadi yang dapat 
diidentifikasi dan diperoleh oleh 4Life Research dan juga tiap-tiap cabang perusahaan 4Life ketika Anda 
berada dalam laman 4Life.

Kebijakan Privasi ini tidak berlaku terhadap praktik-praktik dari perusahaan-perusahaan yang tidak
berada dibawah naungan 4Life atau dari individu yang tidak diutus ataupun dipekerjakan oleh 4Life.

4Life akan menggunakan informasi tersebut untuk lima keperluan umum: menyesuaikan iklan dan
konten yang Anda lihat, memenuhi permintaan Anda akan suatu produk, menghubungi Anda mengenai 
produk-produk spesial dan baru, menjaga dan mengatur distributor dalam organisasi Anda dan untuk 
memungkinkan agar para distributor dapat mengelola bisnis mereka.

Berbagi Informasi. 4Life hanya akan menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk keperluan
bisnis 4Life. Kami tidak akan menjual ataupun berbagi informasi pribadi kepada pihak ketiga kecuali 
pihak ketiga yang memiliki peran penting terhadap bisnis 4Life (lihat Jasa Pihak Ketiga di bawah) dan 
kepada distributor lain (lihat Distributor Lain di bawah). Namun, kami juga dapat menyediakan informasi 
agregat dan statistik mengenai pelanggan, penjualan dan informasi yang berkaitan dengan laman kepada 
pihak ketiga kami, tetapi informasi dan statistik tersebut tidak termasuk informasi pribadi yang dapat 
dengan mudah diidentifikasi. Penting untuk diingat bahwa kami mungkin akan memberikan informasi 
jika dibutuhkan untuk mematuhi hukum atau melindungi hak-hak kami.

Kuki dan Sesi. Kuki adalah data penting yang "Tak Terlihat" dan bertindak sebagai pesan elektronik 
antara komputer ataupun perangkat Anda dengan laman kami. Internet browser memiliki notifikasi yang 
memberitahu Anda kapan kuki "Tak Terlihat" dikirimkan kepada Anda. Melalui pengaturan browser, 
Anda dapat memilih untuk tidak menerima Kuki. Tetapi beberapa fungsi dalam 4Life.com mungkin
tidak dapat Anda nikmati jika Anda memblokir Kuki yang dikirimkan.

Sesi telah terenkripsi sehingga memudahkan kami untuk menyimpan sementara informasi pribadi Anda 
pada server kami. Informasi paling dasar pada sesi adalah data tentang apa yang masukkan ke keranjang 
belanja. Setiap kali Anda masuk, sesi baru akan tercipta dan menarik informasi Anda dari database 4Life. 
Hal ini akan menghemat waktu Anda karena Anda tidak perlu untuk memasukkan kembali Informasi 
Pribadi setiap kali Anda mengunjungi atau berbelanja. 4Life menggunakan sesi dari pada kuki sebagai 
sistem keamanan.

Kami dapat menggunakan alamat IP Anda untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keamanan login 
Anda, membantu mendiagnosa masalah yang terjadi pada server kami dan untuk mengelola laman kami. 
Alamat IP Anda juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi demografis dan untuk mengenali 
pola-pola lalu lintas internet dan penggunaan laman. Informasi tersebut akan membantu kami dalam 
mengembangkan desain dan layout laman.

Pengumpulan Informasi dan Penggunaan. 4Life dapat mengumpulkan informasi dari beberapa
poin melalui laman kami. Informasi ini termasuk namun tidak terbatas pada lamanya kunjungan, jumlah 
kunjungan, area yang Anda kunjungi pada laman kami dan item yang Anda beli, serta pengumpulan 
informasi hanya bertujuan untuk membuat pengalaman 4Life Anda menjadi lebih baik. Data ini akan 
membantu kami untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan informasi yang termasuk 
dalam laman. Kami juga akan mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi yang diperlukan untuk 
proses pembelanjaan dan untuk mempertahankan status Anda sebagai distributor independen. Informasi 
tersebut bisa termasuk nama, alamat surat atau rumah, alamat email, nomor telepon, informasi kartu 
kredit (yang sesuai dengan aturan PCI), nomor identifikasi distributor, riwayat pembelanjaan, riwayat 
bonus, foto diri Anda dan informasi pribadi lainnya.

Sebagai tambahan, kami juga dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberitahukan 
Anda tentang perubahan penting dalam laman kami dan juga penawaran-penawaran yang dapat menarik 
perhatian Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mendapatkan informasi tersebut, ikuti tahapan pada milis 
untuk berhenti berlangganan dari milis. Anda juga dapat berhenti berlangganan pada bagian Manajemen 
Akun di back-office 4Life.

Jasa Pihak Ketiga. 4Life menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk beberapa area. Agar pihak ketiga 
tersebut dapat menjalankan fungsinya, kami harus menyediakan beberapa informasi pribadi Anda kepada 
mereka. Jasa pihak ketiga ini termasuk pengelolaan pedagang, jasa pengantaran dan penyedia perangkat 
lunak.

Distributor Lain. Sebagai perusahaan network marketing, 4Life menyediakan beberapa informasi terkait 
dengan distributor lain dan Preferred Customer dalam jalur sponsorship di organisasi distributor tersebut. 
Jika Anda terdaftar sebagai distributor 4Life maka nama, peringkat, alamat email, alamat rumah, nomor 
telepon dan Life Points yang dimiliki akan tersedia kepada distributor lain dalam upline dan/atau 
downline Anda. Tidak ada informasi pribadi yang diidentifikasi akan dibagikan kepada distributor lain.

Keamanan. Dalam proses pembuatan profil atau pembelanjaan, kami menggunakan perangkat lunak 
keamanan server (SSL) dengan standar-industri yang dapat mengenkripsi seluruh informasi yang
Anda masukkan sebelum dikirimkan kepada server. Sebagai tambahan, seluruh data pengguna yang 
dikumpulkan terlindungi dari pihak-pihak tanpa akses atau izin. Nomor kartu kredit terenkripsi sesuai 
dengan aturan PCI.

Tidak ada pengiriman data melalui Internet yang 100% aman. Ketika dalam tahapan untuk memproteksi 
informasi pribadi Anda, kami tidak dapat menjamin keamanan dari setiap informasi yang Anda kirimkan 
kepada kami dan Anda melakukannya dengan resiko Anda sendiri. Setelah menerima transmisi dari Anda, 
kami akan melakukan segala hal dalam batas wajar untuk memastikan keamanan data tersebut dalam 
sistem kami. Namun, Anda bertanggung jawab sendiri untuk menjaga kerahasiaan dari username, kata 
sandi dan/atau informasi akun lainnya.

Kontes dan Survei. Laman kami dapat meminta informasi dari Anda melalui survei atau kontes. 
Partisipasi dalam survei atau kontes ini sepenuhnya secara sukarela dan oleh karena itu sebelumnya
Anda akan dihadapkan pada pilihan untuk membuka atau tidak informasi ini. Informasi yang diminta 
mungkin saja termasuk pada informasi pribadi (seperti nama dan alamat rumah), informasi demografis 
(seperti kode pos dan usia), foto dan informasi pribadi lainnya. Informasi pribadi akan digunakan untuk 
memberitahukan pemenang dan pemberian hadiah. Informasi survei akan digunakan untuk memantau 
atau meningkatkan penggunaan dan kepuasan atas laman ini dan juga digunakan sebagai riset pasar 
internal kami.
 
California Online Privacy Protection Act. Karena kami menghargai privasi Anda, kami juga memiliki 
aturan agar memenuhi aturan dari California Online Privacy Protection Act. Oleh karena itu kami tidak 
akan mendistribusikan informasi pribadi Anda kepada pihak luar tanpa sepengetahuan Anda.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance. Kami juga mematuhi aturan dari COPPA 
(Childrens Online Privacy Protection Act). Kami tidak akan mengumpulkan informasi dari siapapun
yang berusia dibawah 13 tahun. Laman kami dan produk-produk kami semua diarahkan kepada
mereka yang berusia setidaknya 13 tahun atau lebih.

Kebijakan Privasi Hanya Berlaku Online. Kebijakan Privasi online hanya berlaku pada informasi
yang terkumpul melalui laman kami dan bukan informasi yang dikumpulkan secara offline.

Tautan. Laman kami mengandung tautan kepada laman lain. Kami tidak bertanggung jawab atas 
praktik-praktik lain sehubungan dengan privasi dalam laman lain. Kami harap para pengguna lebih 
memperhatikan dan membaca tiap pernyataan terkait dengan privasi dan setiap laman yang 
mengumpulkan informasi personal yang dapat diidentifikasi. Kebijakan Privasi ini hanya berlaku
pada informasi yang dikumpulkan melalui laman ini.

Persetujuan Anda. Dengan menggunakan laman kami, Anda menyetujui pengumpulan dan 
penggunaan informasi yang kami lakukan berdasarkan syarat-syarat dalam Kebijakan Privasi ini.
Jika kami memutuskan untuk mengganti Kebijakan Privasi, kami akan mengubah Kebijakan Privasi
dan mengumumkannya agar Anda selalu mengetahui informasi apa yang kami kumpulkan dan
untuk apa kami menggunakannya.

Mengganti Informasi Pribadi yang Diidentifikasi Anda. Anda dapat memperbaharui informasi 
pribadi Anda sesuai dengan yang diperlukan dengan masuk kedalam Manajemen Akun bagian back-office 
4Life. Dalam bagian back-office 4Life pada indonesia.4life.com, Anda akan memiliki akses terhadap 
informasi akun dan memiliki kemampuan untuk mengubah informasi Anda. Sebagai tambahan,
Anda juga dapat menghubungi kami di indonesia@4life.com untuk mengubah profil Anda.

Hubungi Kami. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar Kebijakan Privasi ini, hubungi kami di 
indonesia@4life.com

Kebijakan Privasi ini berlaku per tanggal 27 Februari 2017.
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Tidak ada pengiriman data melalui Internet yang 100% aman. Ketika dalam tahapan untuk memproteksi 
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kepada kami dan Anda melakukannya dengan resiko Anda sendiri. Setelah menerima transmisi dari Anda, 
kami akan melakukan segala hal dalam batas wajar untuk memastikan keamanan data tersebut dalam 
sistem kami. Namun, Anda bertanggung jawab sendiri untuk menjaga kerahasiaan dari username, kata 
sandi dan/atau informasi akun lainnya.

Kontes dan Survei. Laman kami dapat meminta informasi dari Anda melalui survei atau kontes. 
Partisipasi dalam survei atau kontes ini sepenuhnya secara sukarela dan oleh karena itu sebelumnya
Anda akan dihadapkan pada pilihan untuk membuka atau tidak informasi ini. Informasi yang diminta 
mungkin saja termasuk pada informasi pribadi (seperti nama dan alamat rumah), informasi demografis 
(seperti kode pos dan usia), foto dan informasi pribadi lainnya. Informasi pribadi akan digunakan untuk 
memberitahukan pemenang dan pemberian hadiah. Informasi survei akan digunakan untuk memantau 
atau meningkatkan penggunaan dan kepuasan atas laman ini dan juga digunakan sebagai riset pasar 
internal kami.
 
California Online Privacy Protection Act. Karena kami menghargai privasi Anda, kami juga memiliki 
aturan agar memenuhi aturan dari California Online Privacy Protection Act. Oleh karena itu kami tidak 
akan mendistribusikan informasi pribadi Anda kepada pihak luar tanpa sepengetahuan Anda.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance. Kami juga mematuhi aturan dari COPPA 
(Childrens Online Privacy Protection Act). Kami tidak akan mengumpulkan informasi dari siapapun
yang berusia dibawah 13 tahun. Laman kami dan produk-produk kami semua diarahkan kepada
mereka yang berusia setidaknya 13 tahun atau lebih.

Kebijakan Privasi Hanya Berlaku Online. Kebijakan Privasi online hanya berlaku pada informasi
yang terkumpul melalui laman kami dan bukan informasi yang dikumpulkan secara offline.

Tautan. Laman kami mengandung tautan kepada laman lain. Kami tidak bertanggung jawab atas 
praktik-praktik lain sehubungan dengan privasi dalam laman lain. Kami harap para pengguna lebih 
memperhatikan dan membaca tiap pernyataan terkait dengan privasi dan setiap laman yang 
mengumpulkan informasi personal yang dapat diidentifikasi. Kebijakan Privasi ini hanya berlaku
pada informasi yang dikumpulkan melalui laman ini.

Persetujuan Anda. Dengan menggunakan laman kami, Anda menyetujui pengumpulan dan 
penggunaan informasi yang kami lakukan berdasarkan syarat-syarat dalam Kebijakan Privasi ini.
Jika kami memutuskan untuk mengganti Kebijakan Privasi, kami akan mengubah Kebijakan Privasi
dan mengumumkannya agar Anda selalu mengetahui informasi apa yang kami kumpulkan dan
untuk apa kami menggunakannya.

Mengganti Informasi Pribadi yang Diidentifikasi Anda. Anda dapat memperbaharui informasi 
pribadi Anda sesuai dengan yang diperlukan dengan masuk kedalam Manajemen Akun bagian back-office 
4Life. Dalam bagian back-office 4Life pada indonesia.4life.com, Anda akan memiliki akses terhadap 
informasi akun dan memiliki kemampuan untuk mengubah informasi Anda. Sebagai tambahan,
Anda juga dapat menghubungi kami di indonesia@4life.com untuk mengubah profil Anda.

Hubungi Kami. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar Kebijakan Privasi ini, hubungi kami di 
indonesia@4life.com

Kebijakan Privasi ini berlaku per tanggal 27 Februari 2017.
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poin melalui laman kami. Informasi ini termasuk namun tidak terbatas pada lamanya kunjungan, jumlah 
kunjungan, area yang Anda kunjungi pada laman kami dan item yang Anda beli, serta pengumpulan 
informasi hanya bertujuan untuk membuat pengalaman 4Life Anda menjadi lebih baik. Data ini akan 
membantu kami untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan informasi yang termasuk 
dalam laman. Kami juga akan mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi yang diperlukan untuk 
proses pembelanjaan dan untuk mempertahankan status Anda sebagai distributor independen. Informasi 
tersebut bisa termasuk nama, alamat surat atau rumah, alamat email, nomor telepon, informasi kartu 
kredit (yang sesuai dengan aturan PCI), nomor identifikasi distributor, riwayat pembelanjaan, riwayat 
bonus, foto diri Anda dan informasi pribadi lainnya.

Sebagai tambahan, kami juga dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberitahukan 
Anda tentang perubahan penting dalam laman kami dan juga penawaran-penawaran yang dapat menarik 
perhatian Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mendapatkan informasi tersebut, ikuti tahapan pada milis 
untuk berhenti berlangganan dari milis. Anda juga dapat berhenti berlangganan pada bagian Manajemen 
Akun di back-office 4Life.

Jasa Pihak Ketiga. 4Life menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk beberapa area. Agar pihak ketiga 
tersebut dapat menjalankan fungsinya, kami harus menyediakan beberapa informasi pribadi Anda kepada 
mereka. Jasa pihak ketiga ini termasuk pengelolaan pedagang, jasa pengantaran dan penyedia perangkat 
lunak.

Distributor Lain. Sebagai perusahaan network marketing, 4Life menyediakan beberapa informasi terkait 
dengan distributor lain dan Preferred Customer dalam jalur sponsorship di organisasi distributor tersebut. 
Jika Anda terdaftar sebagai distributor 4Life maka nama, peringkat, alamat email, alamat rumah, nomor 
telepon dan Life Points yang dimiliki akan tersedia kepada distributor lain dalam upline dan/atau 
downline Anda. Tidak ada informasi pribadi yang diidentifikasi akan dibagikan kepada distributor lain.

Keamanan. Dalam proses pembuatan profil atau pembelanjaan, kami menggunakan perangkat lunak 
keamanan server (SSL) dengan standar-industri yang dapat mengenkripsi seluruh informasi yang
Anda masukkan sebelum dikirimkan kepada server. Sebagai tambahan, seluruh data pengguna yang 
dikumpulkan terlindungi dari pihak-pihak tanpa akses atau izin. Nomor kartu kredit terenkripsi sesuai 
dengan aturan PCI.

Tidak ada pengiriman data melalui Internet yang 100% aman. Ketika dalam tahapan untuk memproteksi 
informasi pribadi Anda, kami tidak dapat menjamin keamanan dari setiap informasi yang Anda kirimkan 
kepada kami dan Anda melakukannya dengan resiko Anda sendiri. Setelah menerima transmisi dari Anda, 
kami akan melakukan segala hal dalam batas wajar untuk memastikan keamanan data tersebut dalam 
sistem kami. Namun, Anda bertanggung jawab sendiri untuk menjaga kerahasiaan dari username, kata 
sandi dan/atau informasi akun lainnya.

Kontes dan Survei. Laman kami dapat meminta informasi dari Anda melalui survei atau kontes. 
Partisipasi dalam survei atau kontes ini sepenuhnya secara sukarela dan oleh karena itu sebelumnya
Anda akan dihadapkan pada pilihan untuk membuka atau tidak informasi ini. Informasi yang diminta 
mungkin saja termasuk pada informasi pribadi (seperti nama dan alamat rumah), informasi demografis 
(seperti kode pos dan usia), foto dan informasi pribadi lainnya. Informasi pribadi akan digunakan untuk 
memberitahukan pemenang dan pemberian hadiah. Informasi survei akan digunakan untuk memantau 
atau meningkatkan penggunaan dan kepuasan atas laman ini dan juga digunakan sebagai riset pasar 
internal kami.
 
California Online Privacy Protection Act. Karena kami menghargai privasi Anda, kami juga memiliki 
aturan agar memenuhi aturan dari California Online Privacy Protection Act. Oleh karena itu kami tidak 
akan mendistribusikan informasi pribadi Anda kepada pihak luar tanpa sepengetahuan Anda.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance. Kami juga mematuhi aturan dari COPPA 
(Childrens Online Privacy Protection Act). Kami tidak akan mengumpulkan informasi dari siapapun
yang berusia dibawah 13 tahun. Laman kami dan produk-produk kami semua diarahkan kepada
mereka yang berusia setidaknya 13 tahun atau lebih.

Kebijakan Privasi Hanya Berlaku Online. Kebijakan Privasi online hanya berlaku pada informasi
yang terkumpul melalui laman kami dan bukan informasi yang dikumpulkan secara offline.

Tautan. Laman kami mengandung tautan kepada laman lain. Kami tidak bertanggung jawab atas 
praktik-praktik lain sehubungan dengan privasi dalam laman lain. Kami harap para pengguna lebih 
memperhatikan dan membaca tiap pernyataan terkait dengan privasi dan setiap laman yang 
mengumpulkan informasi personal yang dapat diidentifikasi. Kebijakan Privasi ini hanya berlaku
pada informasi yang dikumpulkan melalui laman ini.

Persetujuan Anda. Dengan menggunakan laman kami, Anda menyetujui pengumpulan dan 
penggunaan informasi yang kami lakukan berdasarkan syarat-syarat dalam Kebijakan Privasi ini.
Jika kami memutuskan untuk mengganti Kebijakan Privasi, kami akan mengubah Kebijakan Privasi
dan mengumumkannya agar Anda selalu mengetahui informasi apa yang kami kumpulkan dan
untuk apa kami menggunakannya.
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Mengganti Informasi Pribadi yang Diidentifikasi Anda. Anda dapat memperbaharui informasi 
pribadi Anda sesuai dengan yang diperlukan dengan masuk kedalam Manajemen Akun bagian back-office 
4Life. Dalam bagian back-office 4Life pada indonesia.4life.com, Anda akan memiliki akses terhadap 
informasi akun dan memiliki kemampuan untuk mengubah informasi Anda. Sebagai tambahan,
Anda juga dapat menghubungi kami di indonesia@4life.com untuk mengubah profil Anda.

Hubungi Kami. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar Kebijakan Privasi ini, hubungi kami di 
indonesia@4life.com

Kebijakan Privasi ini berlaku per tanggal 27 Februari 2017.



Dengan masuk ke dalam laman ini, Anda menyetujui atas penggunaan informasi pribadi Anda seperti 
yang telah ditetapkan. Anda dapat melihat Kebijakan Privasi dibawah untuk mengetahui informasi apa 
saja yang dikumpulkan dan jaminan keamanan kami.

Kebijakan Privasi ini melingkupi tapi tidak terbatas pada penggunaan dari informasi pribadi yang dapat 
diidentifikasi dan diperoleh oleh 4Life Research dan juga tiap-tiap cabang perusahaan 4Life ketika Anda 
berada dalam laman 4Life.

Kebijakan Privasi ini tidak berlaku terhadap praktik-praktik dari perusahaan-perusahaan yang tidak
berada dibawah naungan 4Life atau dari individu yang tidak diutus ataupun dipekerjakan oleh 4Life.

4Life akan menggunakan informasi tersebut untuk lima keperluan umum: menyesuaikan iklan dan
konten yang Anda lihat, memenuhi permintaan Anda akan suatu produk, menghubungi Anda mengenai 
produk-produk spesial dan baru, menjaga dan mengatur distributor dalam organisasi Anda dan untuk 
memungkinkan agar para distributor dapat mengelola bisnis mereka.

Berbagi Informasi. 4Life hanya akan menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk keperluan
bisnis 4Life. Kami tidak akan menjual ataupun berbagi informasi pribadi kepada pihak ketiga kecuali 
pihak ketiga yang memiliki peran penting terhadap bisnis 4Life (lihat Jasa Pihak Ketiga di bawah) dan 
kepada distributor lain (lihat Distributor Lain di bawah). Namun, kami juga dapat menyediakan informasi 
agregat dan statistik mengenai pelanggan, penjualan dan informasi yang berkaitan dengan laman kepada 
pihak ketiga kami, tetapi informasi dan statistik tersebut tidak termasuk informasi pribadi yang dapat 
dengan mudah diidentifikasi. Penting untuk diingat bahwa kami mungkin akan memberikan informasi 
jika dibutuhkan untuk mematuhi hukum atau melindungi hak-hak kami.

Kuki dan Sesi. Kuki adalah data penting yang "Tak Terlihat" dan bertindak sebagai pesan elektronik 
antara komputer ataupun perangkat Anda dengan laman kami. Internet browser memiliki notifikasi yang 
memberitahu Anda kapan kuki "Tak Terlihat" dikirimkan kepada Anda. Melalui pengaturan browser, 
Anda dapat memilih untuk tidak menerima Kuki. Tetapi beberapa fungsi dalam 4Life.com mungkin
tidak dapat Anda nikmati jika Anda memblokir Kuki yang dikirimkan.

Sesi telah terenkripsi sehingga memudahkan kami untuk menyimpan sementara informasi pribadi Anda 
pada server kami. Informasi paling dasar pada sesi adalah data tentang apa yang masukkan ke keranjang 
belanja. Setiap kali Anda masuk, sesi baru akan tercipta dan menarik informasi Anda dari database 4Life. 
Hal ini akan menghemat waktu Anda karena Anda tidak perlu untuk memasukkan kembali Informasi 
Pribadi setiap kali Anda mengunjungi atau berbelanja. 4Life menggunakan sesi dari pada kuki sebagai 
sistem keamanan.

Kami dapat menggunakan alamat IP Anda untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keamanan login 
Anda, membantu mendiagnosa masalah yang terjadi pada server kami dan untuk mengelola laman kami. 
Alamat IP Anda juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi demografis dan untuk mengenali 
pola-pola lalu lintas internet dan penggunaan laman. Informasi tersebut akan membantu kami dalam 
mengembangkan desain dan layout laman.

Pengumpulan Informasi dan Penggunaan. 4Life dapat mengumpulkan informasi dari beberapa
poin melalui laman kami. Informasi ini termasuk namun tidak terbatas pada lamanya kunjungan, jumlah 
kunjungan, area yang Anda kunjungi pada laman kami dan item yang Anda beli, serta pengumpulan 
informasi hanya bertujuan untuk membuat pengalaman 4Life Anda menjadi lebih baik. Data ini akan 
membantu kami untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan informasi yang termasuk 
dalam laman. Kami juga akan mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi yang diperlukan untuk 
proses pembelanjaan dan untuk mempertahankan status Anda sebagai distributor independen. Informasi 
tersebut bisa termasuk nama, alamat surat atau rumah, alamat email, nomor telepon, informasi kartu 
kredit (yang sesuai dengan aturan PCI), nomor identifikasi distributor, riwayat pembelanjaan, riwayat 
bonus, foto diri Anda dan informasi pribadi lainnya.

Sebagai tambahan, kami juga dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberitahukan 
Anda tentang perubahan penting dalam laman kami dan juga penawaran-penawaran yang dapat menarik 
perhatian Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mendapatkan informasi tersebut, ikuti tahapan pada milis 
untuk berhenti berlangganan dari milis. Anda juga dapat berhenti berlangganan pada bagian Manajemen 
Akun di back-office 4Life.

Jasa Pihak Ketiga. 4Life menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk beberapa area. Agar pihak ketiga 
tersebut dapat menjalankan fungsinya, kami harus menyediakan beberapa informasi pribadi Anda kepada 
mereka. Jasa pihak ketiga ini termasuk pengelolaan pedagang, jasa pengantaran dan penyedia perangkat 
lunak.

Distributor Lain. Sebagai perusahaan network marketing, 4Life menyediakan beberapa informasi terkait 
dengan distributor lain dan Preferred Customer dalam jalur sponsorship di organisasi distributor tersebut. 
Jika Anda terdaftar sebagai distributor 4Life maka nama, peringkat, alamat email, alamat rumah, nomor 
telepon dan Life Points yang dimiliki akan tersedia kepada distributor lain dalam upline dan/atau 
downline Anda. Tidak ada informasi pribadi yang diidentifikasi akan dibagikan kepada distributor lain.

Keamanan. Dalam proses pembuatan profil atau pembelanjaan, kami menggunakan perangkat lunak 
keamanan server (SSL) dengan standar-industri yang dapat mengenkripsi seluruh informasi yang
Anda masukkan sebelum dikirimkan kepada server. Sebagai tambahan, seluruh data pengguna yang 
dikumpulkan terlindungi dari pihak-pihak tanpa akses atau izin. Nomor kartu kredit terenkripsi sesuai 
dengan aturan PCI.

Tidak ada pengiriman data melalui Internet yang 100% aman. Ketika dalam tahapan untuk memproteksi 
informasi pribadi Anda, kami tidak dapat menjamin keamanan dari setiap informasi yang Anda kirimkan 
kepada kami dan Anda melakukannya dengan resiko Anda sendiri. Setelah menerima transmisi dari Anda, 
kami akan melakukan segala hal dalam batas wajar untuk memastikan keamanan data tersebut dalam 
sistem kami. Namun, Anda bertanggung jawab sendiri untuk menjaga kerahasiaan dari username, kata 
sandi dan/atau informasi akun lainnya.

Kontes dan Survei. Laman kami dapat meminta informasi dari Anda melalui survei atau kontes. 
Partisipasi dalam survei atau kontes ini sepenuhnya secara sukarela dan oleh karena itu sebelumnya
Anda akan dihadapkan pada pilihan untuk membuka atau tidak informasi ini. Informasi yang diminta 
mungkin saja termasuk pada informasi pribadi (seperti nama dan alamat rumah), informasi demografis 
(seperti kode pos dan usia), foto dan informasi pribadi lainnya. Informasi pribadi akan digunakan untuk 
memberitahukan pemenang dan pemberian hadiah. Informasi survei akan digunakan untuk memantau 
atau meningkatkan penggunaan dan kepuasan atas laman ini dan juga digunakan sebagai riset pasar 
internal kami.
 
California Online Privacy Protection Act. Karena kami menghargai privasi Anda, kami juga memiliki 
aturan agar memenuhi aturan dari California Online Privacy Protection Act. Oleh karena itu kami tidak 
akan mendistribusikan informasi pribadi Anda kepada pihak luar tanpa sepengetahuan Anda.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance. Kami juga mematuhi aturan dari COPPA 
(Childrens Online Privacy Protection Act). Kami tidak akan mengumpulkan informasi dari siapapun
yang berusia dibawah 13 tahun. Laman kami dan produk-produk kami semua diarahkan kepada
mereka yang berusia setidaknya 13 tahun atau lebih.

Kebijakan Privasi Hanya Berlaku Online. Kebijakan Privasi online hanya berlaku pada informasi
yang terkumpul melalui laman kami dan bukan informasi yang dikumpulkan secara offline.

Tautan. Laman kami mengandung tautan kepada laman lain. Kami tidak bertanggung jawab atas 
praktik-praktik lain sehubungan dengan privasi dalam laman lain. Kami harap para pengguna lebih 
memperhatikan dan membaca tiap pernyataan terkait dengan privasi dan setiap laman yang 
mengumpulkan informasi personal yang dapat diidentifikasi. Kebijakan Privasi ini hanya berlaku
pada informasi yang dikumpulkan melalui laman ini.

Persetujuan Anda. Dengan menggunakan laman kami, Anda menyetujui pengumpulan dan 
penggunaan informasi yang kami lakukan berdasarkan syarat-syarat dalam Kebijakan Privasi ini.
Jika kami memutuskan untuk mengganti Kebijakan Privasi, kami akan mengubah Kebijakan Privasi
dan mengumumkannya agar Anda selalu mengetahui informasi apa yang kami kumpulkan dan
untuk apa kami menggunakannya.

Mengganti Informasi Pribadi yang Diidentifikasi Anda. Anda dapat memperbaharui informasi 
pribadi Anda sesuai dengan yang diperlukan dengan masuk kedalam Manajemen Akun bagian back-office 
4Life. Dalam bagian back-office 4Life pada indonesia.4life.com, Anda akan memiliki akses terhadap 
informasi akun dan memiliki kemampuan untuk mengubah informasi Anda. Sebagai tambahan,
Anda juga dapat menghubungi kami di indonesia@4life.com untuk mengubah profil Anda.

Hubungi Kami. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar Kebijakan Privasi ini, hubungi kami di 
indonesia@4life.com

Kebijakan Privasi ini berlaku per tanggal 27 Februari 2017.
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