Kebijakan Privasi
Website Astragraphia Document Solution yang dapat diakses dari https://documentsolution.com/
merupakan rumah digital yang ditujukan untuk para internal dan eksternal stakeholder, rekan media dan
pelanggan PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia). Kebijakan Privasi berikut ini adalah ketentuan dalam
penggunaan situs, aktivitas online dan konten sehubungan dengan informasi yang mereka bagikan dan /
atau kumpulkan di Astragraphia Document Solution. Salah satu prioritas utama kami adalah privasi
pengunjung kami. Dengan mengakses dan menggunakan situs https://documentsolution.com/, maka
dengan ini Anda telah memahami dan menyetujui untuk terlibat dengan semua peraturan yang berlaku di
situs ini. Jika Anda tidak setuju untuk terikat dengan semua peraturan yang berlaku, silakan untuk tidak
menggunakan situs ini.
Disclaimer
• Astragraphia Document Solution tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat
penyalahgunaan data/informasi/konten yang tersedia di situs https://documentsolution.com/
• Astragraphia Document Solution berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus
data/informasi/konten yang disampaikan oleh pengguna
• Data dan/atau informasi atau konten yang tersedia di https://documentsolution.com/ bersifat sebagai
rujukan/referensi, dan diharapkan tidak digunakan untuk tujuan transaksi jual beli
Informasi Yang Kami Ambil dari Pengunjung Website
Kami dapat mengumpulkan berbagai jenis informasi tentang Anda:
Jika Anda menghubungi kami secara langsung, kami akan menerima data pribadi tentang Anda seperti
nama, alamat email, nomor telepon, isi pesan dan / atau lampiran yang mungkin Anda kirimkan kepada
kami, dan penelusuran informasi ketika Anda mengakses situs kami. Semua informasi tersebut kami
gunakan termasuk untuk antara lain:
•
•
•
•
•

Mengoperasikan, dan memelihara situs web kami
Memahami dan menganalisa bagaimana Anda menggunakan situs web kami
Mengembangkan produk, layanan, fitur baru
Berkomunikasi dengan Anda, baik secara langsung atau melalui salah satu Business Consultant dan
mitra bisnis kami, termasuk untuk layanan pelanggan, untuk memberi Anda pembaharuan dan
informasi lain yang berkaitan dengan situs web, dan untuk tujuan pemasaran dan promosi
Mengirimkan kepada Anda newsletter secara rutin.

Penyimpanan Data Pengunjung Website
Seluruh data maupun informasi pengunjung website Astragraphia Document Solution dilindungi
kerahasiaannya, dan hanya digunakan seperlunya untuk kepentingan transaksi/publikasi konten tanpa
tujuan lainnya.
Perubahan pada pemberitahuan ini
Kami dapat memperbarui pada halaman pemberitahuan ini (dan pemberitahuan privasi tambahan) dari
waktu ke waktu. Di mana kebijakan privasi ini bisa kami ubah setiap saat tanpa memerlukan izin tertulis
dari pihak manapun.
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