TREK
KEBIJAKAN PRIVASI
Terakhir direvisi: 4 Maret 2018
Trek (“Trek”) menyediakan platform yang memfasilitasi penyewaan dan penjualan alat
berat. Kebijakan Privasi ini menjelaskan komitmen Trek kepada Anda sehubungan dengan
penggunaan informasi oleh Trek yang dikumpulkan sehubungan dengan aktivitas di
platform kami. Trek dapat merevisi Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu.
Informasi yang Kami Kumpulkan
“Informasi pribadi” didefinisikan sebagai informasi yang secara khusus mengidentifikasi
seseorang (seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor ponsel, alamat email, atau nomor
rekening). Informasi pribadi juga mencakup informasi demografis seperti tanggal lahir, jenis
kelamin, wilayah geografis, dan preferensi saat informasi tersebut terkait dengan informasi
pribadi lainnya yang mengidentifikasi individu. Informasi pribadi tidak termasuk informasi
"agregat", yaitu data yang kami kumpulkan dari aktivitas pengguna terhadap sistem Trek,
atau tentang grup atau kategori produk, layanan, atau pengguna, jika semua informasi
pribadi telah dihapus.
Kami berhak untuk meminta informasi pribadi tertentu dari Anda, termasuk nama, informasi
kontak, dan dokumen identitas negara, ketika membuat transaksi rental atau setelah
membuat alat Anda tersedia di sistem Trek untuk tujuan verifikasi identitas. Kami juga
berhak untuk meminta informasi mengenai spesifikasi alat-alat yang dimasukkan ke dalam
sistem Trek dan informasi keuangan Anda untuk menjalankan proses pembayaran sesuai
dengan skema yang Trek sediakan.
Penyimpanan
Kami akan menyimpan catatan mengenai pendaftaran Anda dengan dan penggunaan
Trek, termasuk korespondensi yang Anda miliki dengan kami atau anggota lainnya.
Teknologi
Kami berhak meninjau dan menyimpan aktivitas yang Anda buat melalui situs ini. Kami
dapat menggunakan rekaman aktivitas tersebut untuk tujuan internal, termasuk untuk lebih
memahami bagaimana anggota menggunakan Trek, dan juga untuk tujuan keamanan.
Penggunaan Informasi dan Verifikasi Informasi
Trek akan menggunakan informasi pribadi Anda semata-mata untuk tujuan layanan Trek.
Trek berhak menggunakan layanan pihak ketiga untuk memverifikasi informasi pribadi
yang Anda berikan kepada kami dan untuk mendapatkan tambahan informasi dan koreksi
terkait bila berlaku. Dengan ini Anda memberi kuasa kepada Trek untuk meminta,
menerima, menggunakan dan menyimpan informasi tersebut.
Dengan ini, Anda juga menyetujui bahwa informasi pribadi yang Anda berikan dapat
digabungkan dengan informasi lainnya sehingga kami dapat lebih memahami informasi
akun dan aktivitas Anda.
Pengungkapan Informasi
Trek memungkinkan penyedia alat untuk menawarkan dan menyewakan peralatan mereka
kepada orang lain. Jika Anda setuju untuk melakukan transaksi sewa melalui Trek, kami
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dapat memberikan informasi pribadi Anda kepada pihak lain dalam transaksi tersebut yang
cukup penting untuk memudahkan proses penyewaan.
Selain penyedia verifikasi informasi yang dijelaskan di atas, kami dapat membagikan
informasi pribadi dengan vendor dan penyedia layanan yang terlibat atau bekerja sama
dengan kami sehubungan dengan pengoperasian sistem kami dan yang memerlukan
akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan pekerjaan mereka.
Jika Trek menawarkan atau mempromosikan layanan bersamaan dengan perusahaan lain,
dan Anda meminta layanan tersebut (atau informasi tambahan tentang mereka), Anda
setuju untuk membagikan informasi pribadi Anda kepada pihak-pihak tersebut. Dalam
kasus tersebut, kami hanya akan berbagi informasi yang diperlukan untuk memberi Anda
layanan yang sesuai. Kami juga dapat berbagi informasi pribadi dengan pihak ketiga saat
Anda memberi kami izin untuk melakukannya. Trek tidak bertanggung jawab atas tindakan
atau kelalaian pihak ketiga tersebut.
Trek dapat mengumpulkan informasi agregat tentang bagaimana Anda dan orang lain
menggunakan layanan kami. Data agregat membantu kita memahami tren dan kebutuhan
pengguna sehingga kita dapat membuat layanan kami menjadi lebih baik untuk Anda.
Anda mengerti bahwa saat menggunakan situs ini, informasi yang Anda kirimkan di situs ini
akan tersedia bagi pengguna lain dan dalam beberapa kasus mungkin tersedia untuk
umum.
Keamanan
Kami telah berupaya menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar dalam upaya
melindungi informasi pribadi saat berada di bawah kendali kami. Kami tidak bertanggung
jawab atas pengungkapan informasi pribadi atau informasi yang tidak sah lainnya yang
disebabkan oleh pihak ketiga manapun.
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