PRIVACY POLICY & PRIVACY SECURITY
Number : PP&PS/BUMSS/01/2017/REV:00
(KEBIJAKAN PRIVASI & KEAMANAN PRIVASI)
Nomor : PP&PS/BUMSS/01/2017/REV:00

PT. BUMSS adalah Perusahaan yang berbasis Tour Travel dan Multi Bisnis yang
dapat dijalankan oleh setiap orang sebagai agen atau sebagai pemakai
layanan, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan keanggotaan (TERM AND
CONDITIONS MEMBERSHIP).
Anda harus membaca Ketentuan Kebijakan Privasi & Keamanan Privasi ini
sebelum melakukan pendaftaran/registrasi sebagai Mitra / member BUMSS.
Jika anda telah mengisi data pribadi anda melalui Situs Perusahaan PT. BUMSS,
Berarti anda telah menyetujui semua persyaratan dari Kebijakan Privasi yang
telah kami buat ini.

PRIVACY POLICY (KEBIJAKAN PRIVASI)
Sistem pendafataran sebagai anggota / member, di syaratkan untuk mengisi
biodata pribadi dengan benar, dengan tujuan :
1. Merekam dan menyimpan data pribadi anda dan data bank (termasuk
username dan password anda) untuk dapat kami jadikan database
verifikasi sistem kami.
2. Biodata pribadi anda akan kami simpan dan tidak kami keluarkan dengan
alasan apapun tanpa seijin anda.
3. Apabila perusahaan mengeluarkan fasilitas yang dapat dipergunakan
sebagai daya ungkit bisnis anda, maka data pribadi anda tidak akan kami
publikasikan secara detail (seperti: Alamat Lengkap dan Detail, Tanggal
Lahir, Nomor Rekening Bank anda, dan lain-lain) Karena Perusahaan
menghindari adanya perilaku orang yang tidak bertanggung jawab.
Dengan

menggunakan

Layanan

pada

Situs

www.bumss.com

atau

www.bumss.net dan mengirimkan informasi data pribadi Anda kepada kami,
artinya Anda setuju terhadap pengumpulan, penggunaan, dan
pengungkapan informasi pribadi Anda oleh PT. BUMSS sebuah perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan dalam Ketentuan Privasi ini.
Informasi pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda adalah nama Anda,
alamat, nomor telepon, alamat email, nomor Rekening Bank, data keluarga,

foto Anda, bisnis konvensional anda diluar BUMSS, dan lain-lain yang Anda
berikan kepada kami melalui Situs ini maupun pada Aplikasi Android dalam
Playstore. Untuk Lebih jelasnya kami informasikan sebagai berikut :

1. WEBSITE
Pada Website, kami syaratkan kepada Calon Mitra/Member untuk
melakukan Registrasi/Pendaftaran dengan menuliskan Username yang
dikehendaki, Password yang dikehendaki, Nama Lengkap, Alamat
Lengkap, Desa, Kota, Propinsi, Kewarganegaan Sesuai Kartu Tanda
Penduduk), Nomor Telephone yang aktif, Nomor Rekening Bank, Nama
yang tercantun pada Rekening Bank (harus sesuai dengan identitas
pendaftar)
2. APLIKASI ANDROID
Perusahaan BUMSS telah menerbitkan Aplikasi yang dapat ditanam
(install) pada Smartphone Android maupun Smartphone IOS, yaitu
sebagai berikut :
-

Aplikasi “MyBUMSS” adalah Alat Bantu yang kami sediakan pada
Google Play Store dan Apple Store. Aplikasi ini dipergunakan
sebagai Support Success bagi para Mitra /Member agar dapat
mengetahui secara detail Profil Perusahaan, Produk-Produk yang
disediakan perusahaan, Informasi Terkini, Bisnis BUMSS, Materi
Presentasi (dalam bentuk gambar), Materi Video Presentasi, Video
Training & Workshop, Jadwal Seminar & Workshop, Lokasi Kantor
BUMSS, Kontak Customer Service, Video Tutorial Panduan
Bertransaksi, Photo Gallery, Request Pengajuan Jadwal Seminar,
Musik Hiburan dan Login member.

-

Aplikasi

“BUMSS”

adalah

Aplikasi

KHUSUS

TRANSAKSI

yang

dipergunakan hanya untuk mempermudahkan para Mitra/Member
dalam bertransaksi maupun untuk melayani Konsumen.
-

Aplikasi “DIGITAL NAME CARD” atau “KARTU NAMA DIGITAL” adalah
Aplikasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai Fasilitas Khusus
yang diberikan untuk Mitra/Member yang bergabung pada Paket
Platinum. Aplikasi ini hanya tertanam pada Smartphone Android.
Aplikasi ini bersifat Personal yang dapat anda pergunakan sebagai
media promosi bisnis BUMSS atau bisnis konvensional anda diluar

BUMSS. Dan pada aplikasi ini, kami pasang Nama anda, Profil &
Biografi (Demi Keamanan anda, kami tidak mencantumkan tanggal
lahir dan alamat lengkap anda), Bisnis BUMSS, Bisnis Konvensional
anda, Photo Gallery anda, Lokasi Kantor BUMSS, Link Website BUMSS,
Musik Hiburan, Kontak Bisnis anda dan Alamat email bisnis anda.
Informasi pribadi Anda tersebut dapat kami gunakan untuk segala keperluan
kami yang sah, tetapi tidak terbatas pada proses keterlibatan Anda terhadap
Situs kami maupun produk-produk yang kami berikan pada member area
dalam website, kamipun merekam interaksi Anda dalam Situs, termasuk
merekam keterlibatan Anda dalam setiap transaksi anda dalam Situs Website
kami, agar suatu saat jika terjadi kesalahan anda dalam melakukan transaksi,
kami dapat memperbaikinya.

PRIVACY SECURITY (KEAMANAN PRIVASI)
Demi menjaga keamanan anda dalam melakukan transaksi dan
menjalankan bisnis BUMSS, perusahaan mengeluarkan Kebijakan Keamanan
sebagai berikut :
1. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi
anda, Dan Perusahaan tidak mengeluarkan Data Rahasia anda
kepada orang lain tanpa melalui persetujuan anda.
2. Perusahaan memberikan peringatan bahwa anda harus sangat
berhati-hati pada saat anda melakukan Pendaftaran / Registrasi pada
Website, Karena Password anda tidak boleh diketahui oleh orang lain.
Perusahaan tidak bertanggungjawab apabila password anda diketahui
oleh orang lain sehingga berpotensi melakukan transaksi tanpa anda
ketahui.
3. Bila anda didaftarkan oleh orang lain, maka pada saat itu juga anda
wajib segera merubah password anda tanpa diketahui orang lain. Dan
apabila anda sedang menggunakan perangkat/Device orang lain
untuk masuk kedalam dashboard/member area, jangan menyimpan
password pada perangkat/device tersebut. Akan lebih aman jika anda
menggunakan perangkat milik anda sendiri dalam bertransaksi
(Komputer/Laptop/Smartphone milik anda sendiri).
4. Mitra/Member BUMSS yang telah terdaftar dalam database
perusahaan adalah benar-benar atas kemauan pribadi dan bukan

gabungan dari beberapa orang yang mendaftar untuk satu username.
Perusahaan melarang adanya sistem AKUN KONSORSIUM antar
Mitra/Member, yaitu Lebih dari satu orang yang menjalankan dengan
menggunakan 1 (satu) username. Apabila dikemudian hari terjadi kasus
semacam ini dan terjadi pertengkaran antar pelaku, maka Perusahaan
tidak bertanggung jawab.
5. Perusahaan memperingatkan pengunjung Situs Perusahaan bahwa
tidak ada jaringan internet yang aman sepenuhnya dari Virus. Saran
kami,
segera
pasang
software
antivirus
pada
perangkat
komputer/laptop anda (jika anda tidak menggunakan Smartphone).
6. Dengan informasi yang telah disampaikan diatas, maka dengan
demikian Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan,
kerusakan, atau pengambilalihan yang tidak sah terhadap informasi
pribadi yang disampaikan dalam Situs ini dan tidak juga bertanggung
jawab atas segala kerugian akibat kehilangan, kerusakan, atau
pengambilalihan yang tidak sah terhadap informasi pribadi tersebut.
7. Perusahaan menjunjung tinggi hukum negara Republik Indonesia dan
apabila Perusahaan ataupun Mitra/Member merasa dirugikan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka Mitra/Member
BUMSS wajib mengijinkan kepada pihak berwenang untuk memberikan
password masuk member Area apabila terjadi kasus kearah ranah
Hukum.

Demikian Kebijakan Privasi dan Kebijakan Kemanan yang dikeluarkan oleh
Perusahaan saat ini. Dan Kebijakan ini sewaktu-waktu Perusahaan dapat
merevisi (menambahkan dengan tujuan melengkapi), maka Anda wajib
memeriksa, membaca secara berkala dan memastikan sebelum
mendaftar sebagai Mitra/Member BUMSS, anda telah memahami isi dari
Kebijakan Privasi dan Kebijakan Kemanan ini.
Informasikan Kebijakan Privasi dan Kebijakan Keamanan ini kepada rekan
bisnis dan calon Mitra/Member anda sebelum bergabung.

Surabaya, 02 Januari 2017
MANAJEMEN PT. BUMSS

