
 

 

Perjanjian pengguna atas penggunaan Aplikasi Seluler CredoApp 
Versi 1, direvisi 7 Oktober, 2018 

 
Perjanjian Pengguna ini (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) mengatur hubungan antara CredoLab Pte. 
Ltd., sebuah badan hukum yang terdaftar di Singapura (selanjutnya disebut sebagai "CredoLab", atau kami), 
dan Anda, Pengguna Akhir Aplikasi Seluler CredoApp (selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi Seluler"), yang 
masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan bersama-sama disebut sebagai "Kedua Pihak". 
 
Dengan mengunduh dan memasang Aplikasi Seluler ini di ponsel, tablet, atau perangkat portabel lainnya milik 
Anda ("Perangkat Seluler" Anda), dan dengan mulai menggunakan Aplikasi Seluler dan mengklik tombol 
“Saya Setuju” di dalam Aplikasi Seluler, maka Anda:  

(a) memverifikasikan bahwa semua data pribadi yang akan Anda berikan atau akan dikumpulkan 
sehubungan dengan penggunaan Anda atas Perangkat Seluler dan implementasi Perjanjian ini 
adalah benar, 

(b) mengonfirmasikan bahwa Anda telah sepenuhnya membaca dan memahami Perjanjian di bawah ini,  
(c) menyetujui dan menerima seluruh ketentuannya,  
(d) berjanji dan menyanggupi untuk mematuhinya; dan  
(e) bertanggung jawab atas pelanggarannya. 

Hak untuk menggunakan Aplikasi Seluler ini diberikan kepada Anda hanya setelah Anda membaca dan 
menyetujui seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dan Dokumen-Dokumen Terkait. Lampiran dari Perjanjian 
ini yang mungkin berisi ketentuan tambahan dan Kebijakan Privasi kami yang dapat ditemukan di 
https://www.credolab.com/privacy-policy merupakan "Dokumen-Dokumen Terkait".  
 
Anda tidak dapat mulai atau terus menggunakan Aplikasi Seluler ini jika Anda menolak atau tidak setuju 
dengan yang mana saja dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini atau dalam salah satu dari 
Dokumen-Dokumen Terkait.  
 
Dengan mulai menggunakan Aplikasi Seluler ini di Perangkat Seluler Anda berarti Anda menyetujui Perjanjian 
ini dan Dokumen-Dokumen Terkait dan menerima ketentuan-ketentuannya. Demikian juga, dengan terus 
menggunakan Aplikasi Seluler ini di Perangkat Seluler Anda setelah diadakannya pembaruan atas Perjanjian 
ini dan/atau Dokumen-Dokumen Terkait berarti bahwa Anda telah menyetujui versi Perjanjian dan Dokumen-
Dokumen Terkait yang diperbarui. 
 
Jika Anda tidak setuju dengan yang mana pun dari ketentuan-ketentuan ini atau ketentuan-ketentuan yang 
diperbarui dalam Perjanjian ini atau Dokumen-Dokumen Terkait, (jika diperlukan), atau jika Anda memutuskan 
di masa mendatang bahwa Anda tidak ingin mematuhi ketentuan yang mana pun dalam Perjanjian ini dan/atau 
dalam Dokumen-Dokumen Terkait, maka Anda dapat memilih untuk menghapus pemasangan Aplikasi Seluler 
ini. 
 
1. Istilah dan definisi 
 
Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki makna sebagai berikut: 
 
"Anda" atau "Pengguna" adalah individu yang bertindak atas kepentingannya sendiri dan memiliki kapasitas 
hukum yang memadai untuk menggunakan Aplikasi Seluler ini dan untuk menyimpulkan dan melaksanakan 
Perjanjian ini. 
 
"Wilayah" berarti wilayah yang ditetapkan dalam Lampiran Bagian 1(a). 
 
"Lembaga keuangan" adalah orang-orang yang menyediakan jasa keuangan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku di Wilayah, demikian juga dengan perantara dalam pasar jasa keuangan di Wilayah 
tersebut, termasuk, tanpa mengurangi keumuman, bank, lembaga kredit lainnya, lembaga keuangan mikro, 
pialang kredit, dan lembaga serupa lainnya. 
 
2. Subjek Perjanjian 
 
2.1. Sesuai dengan Perjanjian ini, CredoLab memberi Anda, Pengguna, hak untuk memasang dan 

menggunakan satu salinan Aplikasi Seluler di satu Perangkat Seluler milik Pengguna berdasarkan 
ketentuan berikut ini: - 

https://www.credolab.com/privacy-policy


 

 

(a)  Lisensi sederhana (non-eksklusif) untuk penggunaan dalam Wilayah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian, dengan ketentuan Pengguna memenuhi persyaratan dalam Perjanjian ini dan 
Dokumen-Dokumen Terkait; 

(b) hanya di satu Perangkat Seluler milik Pengguna yang memiliki karakteristik teknis yang memadai 
dan hak untuk menggunakan Aplikasi Seluler yang dipasang dengan cara ini sesuai dengan 
fungsionalitasnya yang ditetapkan dalam Klausul 3 dari Perjanjian ini. Anda juga berhak untuk 
mengunduh dan memasang pembaruan dan versi Aplikasi Seluler yang telah ditingkatkan yang 
tersedia kapan saja untuk Perangkat Seluler Anda di toko perangkat lunak resmi, termasuk di 
Google Play dan Apple Store; 

(c) lisensi non-eksklusif yang diberikan kepada Anda untuk menggunakan Aplikasi Seluler ini hanya 
dapat digunakan untuk tujuan pribadi. Pengguna tidak berhak menggunakan Aplikasi Seluler 
untuk tujuan komersial, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menyediakan layanan bagi pihak 
ketiga; 

(d) dengan menggunakan Aplikasi Seluler ini di Perangkat Seluler Anda, Anda setuju dan 
menyatakan bahwa Perangkat Seluler adalah milik Anda dan digunakan oleh Anda hanya untuk 
tujuan pribadi dan tidak untuk menyimpan dan menyalurkan informasi milik perusahaan Anda 
atau badan hukum lainnya, atau yang berupa informasi akses terbatas, termasuk rahasia 
perdagangan perusahaan Anda atau badan hukum lainnya; 

(e) Anda tidak berhak untuk memindahtangankan hak dan/atau kewajiban Anda yang diatur dalam 
Perjanjian ini kepada pihak ketiga dan hanya Anda yang dapat menggunakan Aplikasi Seluler 
yang terpasang di Perangkat Seluler Anda; 

(f) Pengguna tidak berhak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran atau 
malafungsi Aplikasi Seluler ini, atau menyelidiki kode program atau objek, mendekompilasi, 
membongkar Aplikasi Seluler ini untuk memperoleh akses ke informasi mengenai algoritme dan 
metode yang digunakan oleh CredoLab dan rahasia komersial yang terdapat di dalamnya. 
Pengguna juga tidak berhak memodifikasi Aplikasi Seluler ini atau menciptakan produk turunan 
berdasarkan Aplikasi Seluler ini atau bagian-bagiannya; 

(g) Jika Aplikasi Seluler ini digunakan dengan cara yang tidak dinyatakan atau secara tegas dilarang 
oleh Perjanjian ini atau Lampirannya yang berlaku, maka Pengguna bertanggung jawab untuk 
mengganti biaya yang dikeluarkan oleh CredoLab, Pengguna lain, atau pihak ketiga lain atas 
kerugian yang timbul sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengguna, termasuk 
untuk pelanggaran atas Perjanjian ini, hak cipta intelektual, dan hak-hak lainnya. TINDAKAN-
TINDAKAN TERSEBUT ADALAH DASAR MUTLAK UNTUK PEMUTUSAN LANGSUNG 
PERJANJIAN INI. 

 
2.2.  Perjanjian ini menetapkan ketentuan-ketentuan umum atas penggunaan Aplikasi Seluler ini. Dokumen-

Dokumen Terkait serta Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian di antara Pengguna dan 
CredoLab, yang mengikat Pengguna secara hukum, dan wajib disetujui dan dilaksanakan oleh 
Pengguna untuk dapat mulai dan terus menggunakan Aplikasi Seluler ini. 

 
2.3.  Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Perjanjian ini atau Lampirannya yang berlaku, hak untuk 

menggunakan Aplikasi Seluler ini diberikan kepada Pengguna tanpa biaya apa pun. 
 
2.4 CredoLab setuju untuk mematuhi hukum perlindungan data yang berlaku, seperti yang dinyatakan 

dalam Lampiran Bagian 1(b). 
 
3. Pengumpulan, Pemrosesan, dan Penyaluran Data 
 
3.1  Pengguna setuju bahwa CredoLab (melalui Aplikasi Seluler) dapat mengakses dan memproses semua 

informasi di Perangkat Seluler milik Pengguna yang, berdasarkan kebijakan penuh CredoLab, dapat 
digunakan secara efektif untuk mengevaluasi solvabilitas dari dan/atau mengevaluasi minat Pengguna 
dalam memperoleh jasa keuangan, dengan ketentuan bahwa informasi tidak diungkap kepada 
CredoLab tanpa persetujuan lebih lanjut dari Pengguna.   

 
3.2  Kategori informasi yang dapat diproses oleh Aplikasi Seluler ini sesuai dengan klausul 3.1 di atas 

termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nomor ID perangkat Pengguna, riwayat panggilan, riwayat SMS, 
riwayat peramban, kontak, kalender, daftar aplikasi, data lokasi, dan penyimpanan. Kategori-kategori 
informasi tersebut selalu diproses secara anonim dan tidak ada data yang dapat diidentifikasi secara 
personal akan tersalur keluar dari Perangkat Seluler Pengguna. 

 
3.3.  Pengguna setuju bahwa informasi yang dikumpulkan dan diproses sesuai dengan Klausul 3.1 akan 

digunakan untuk menilai solvabilitas dan minat Pengguna dalam memperoleh jasa keuangan. 
Pengguna setuju bahwa penilaian tersebut, dan bukan data di baliknya, akan diungkap kepada klien 



 

 

lembaga keuangan di mana Pengguna mengajukan permohonan jasa keuangan sesuai dengan 
Kebijakan Privasinya yang diperbarui dari waktu ke waktu.  

 
3.4  CredoLab dengan iktikad baik mengevaluasi solvabilitas dan minat Pengguna dalam memperoleh jasa 

keuangan sesuai dengan metodologinya yang telah dipatenkan. Meski demikian, CredoLab tidak 
menyediakan jasa keuangan, dan keputusan untuk menyediakan jasa keuangan dibuat oleh lembaga 
keuangan yang bersangkutan sesuai kebijakannya. CredoLab tidak bertanggung jawab atas keputusan 
apa pun yang dibuat oleh lembaga keuangan, baik untuk menyetujui ataupun menolak bantuan atau 
jasa keuangan yang diminta oleh Pengguna.  

 
3.5 Pengguna dapat meminta agar data pribadinya dikelola secara rahasia. Setiap permintaan untuk 

menjaga kerahasiaan data pribadi Pengguna akan dianggap sebagai pembatalan persetujuan 
Pengguna atas penggunaan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengelolaan, dan 
pengungkapan data pribadi Pengguna oleh CredoLab. 
 

3.6 Informasi pribadi Pengguna dapat disimpan dan diproses di luar negeri oleh perusahaan, vendor, mitra, 
afiliasi, pusat riset, atau penyedia jasa yang berelasi dengan CredoLab. 
 

4. Pembaruan  
 

4.1. Dari waktu ke waktu, CredoLab dapat mengembangkan dan menyediakan kepada Pengguna 
Pembaruan Aplikasi Seluler yang memungkinkan diadakannya peningkatan kualitas layanan dan 
peningkatan akurasi estimasi yang diterima. CredoLab berhak untuk tidak mendukung versi lama dari 
Aplikasi Seluler, dengan ketentuan bahwa Pengguna diberi tahu paling tidak 30 (tiga puluh) hari 
sebelum dukungan berakhir. PENGGUNA MENGAKUI DAN MENYETUJUI BAHWA DENGAN 
MENOLAK UNTUK MEMASANG DAN MENGGUNAKAN PEMBARUAN YANG DISEDIAKAN OLEH 
CREDOLAB, DUKUNGAN UNTUK VERSI APLIKASI SELULER MILIKNYA DAPAT DIAKHIRI DAN 
APLIKASI SELULER TERSEBUT MUNGKIN TIDAK DAPAT LAGI DIGUNAKAN UNTUK TUJUANNYA 
YANG DIMAKSUDKAN, SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGGUNA OLEH 
CREDOLAB SESUAI DENGAN CARA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN INI. 

 
 
4.2 Saat memasang pembaruan untuk Aplikasi Seluler, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau 

Dokumen-Dokumen Terkait mungkin akan berubah, dan Pengguna akan diberi tahu. PEMASANGAN 
DAN PENGGUNAAN ATAS PEMBARUAN APLIKASI SELULER [DAN TINDAKAN MENGKLIK 
TOMBOL “SAYA SETUJU”] BERARTI PENGGUNA MENERIMA DAN MENYETUJUI SEPENUHNYA 
SELURUH KETENTUAN DALAM PERJANJIAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT YANG 
BERLAKU ATAS APLIKASI SELULER DALAM VERSI YANG TELAH DIPERBARUI. 

 
5. Langkah Perlindungan 
 
5.1 CredoLab dapat mengakses data Pengguna dan melindungi data dan informasi anonim tersebut sesuai 

dengan langkah-langkah perlindungan yang dinyatakan dalam Kebijakan Privasi. 
 
6. Batasan Kewajiban 
 
6.1.   CredoLab tidak bertanggung jawab atas tindakan ilegal atau tindakan lainnya oleh Pengguna atau pihak 

ketiga, jika sebagai akibatnya, timbul akses yang tak berwenang atas data dan informasi yang 
teranonimisasi mengenai Pengguna yang tersimpan dalam Perangkat Selulernya. 

 
6.2. Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa penggunaan Aplikasi Seluler ini tidak menjamin penutupan 

kontrak untuk penyediaan jasa keuangan oleh Lembaga Keuangan bagi Pengguna, dan tidak menjamin 
diberikannya persyaratan khusus atau yang lebih baik untuk penutupan kontrak bagi Pengguna. 
Penerapan keputusan akhir dalam penutupan kontrak untuk penyediaan jasa keuangan bagi Pengguna 
berdasarkan data yang diterima dari CredoLab disetujui oleh Pengguna atas kehendaknya sendiri dan 
untuk kepentingannya sendiri. CredoLab tidak bertanggung jawab kepada Pengguna atas kemungkinan 
penolakan oleh Lembaga Keuangan pihak ketiga untuk menyediakan jasa keuangan kepada 
Pengguna, begitu juga untuk menyediakan atau menawarkan jasa keuangan dengan persyaratan yang 
tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi subjektif Pengguna. 

 
6.3. Penilaian atas solvabilitas Pengguna, serta penilaian atas minat Pengguna dalam menerima jasa 

keuangan kapan saja selama menggunakan Aplikasi Seluler ini, dilakukan secara otomatis. CredoLab 



 

 

tidak menjamin Pengguna akan menerima hasil tertentu dalam penilaian solvabilitas dan tidak 
bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh kapan saja selama menggunakan Aplikasi Seluler ini. 

 
6.4. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Aplikasi Seluler ini disediakan “sebagaimana 

adanya”. CredoLab tidak menjamin hasil dari penggunaannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan 
dalam Perjanjian ini. CredoLab juga tidak menjamin bahwa Aplikasi Seluler ini akan terus berfungsi, 
tanpa mengalami kegagalan dan kesalahan teknis, dan hasil dari penggunaannya akan sepenuhnya 
memenuhi ekspektasi subjektif Pengguna. 

 
6.5. CredoLab tidak bertanggung jawab atas konsekuensi langsung maupun tidak langsung yang timbul 

akibat penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Aplikasi Seluler ini, begitu juga dengan 
kerugian yang ditimbulkan bagi Pengguna atau pihak ketiga akibat penggunaan, ketidakmampuan 
untuk menggunakan, atau tidak digunakannya Aplikasi Seluler ini atau masing-masing fungsinya, 
termasuk akibat kegagalan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam fungsi Aplikasi Seluler ini. 
CredoLab sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian konsekuensial, seperti hilangnya 
keuntungan atau kerugian tidak langsung lainnya sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Seluler ini 
oleh Pengguna. 

 
6.6. Kedua Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan untuk memenuhi seluruh atau sebagian 

kewajiban dalam Perjanjian, apabila kegagalan ini merupakan konsekuensi dari keadaan kahar di luar 
kendali yang wajar oleh Kedua Pihak (keadaan kahar), termasuk tindakan pelarangan oleh pemerintah, 
malafungsi dalam jaringan telekomunikasi atau listrik, program, serta praktik tak adil oleh pihak ketiga 
yang bertujuan untuk memperoleh akses yang tak berwenang atau menonaktifkan perangkat lunak 
dan/atau perlengkapan perangkat lunak milik CredoLab atau Pengguna. 

 
 
7. Pemberitahuan dan Catatan 

7.1. Pengguna setuju dan menerima bahwa CredoLab mengirimkan kepada Pengguna seluruh 
pemberitahuan material dan pemberitahuan atas pelaksanaan Perjanjian ini dalam bentuk elektronik, 
termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dalam bentuk pemberitahuan push pada Perangkat Seluler. 

7.2. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, seluruh tindakan atau peristiwa yang berkenaan 
dengan hukum akan diberitahukan kepada Pengguna paling tidak 10 hari sebelum tanggal pelaksanaan 
tindakan atau peristiwa hukum yang bersangkutan. 

8. Jangka Waktu, Perubahan, dan Pemutusan Perjanjian. 

8.1. CredoLab berhak mengadakan perubahan atau penambahan pada Perjanjian atau Dokumen-Dokumen 
Terkait kapan saja, yang wajib diberitahukan kepada Pengguna paling tidak 10 (sepuluh) hari sebelum 
perubahan atau penambahan tersebut diberlakukan. 

8.2. Pengguna dapat memutuskan Perjanjian ini kapan saja dengan menghapus Aplikasi Seluler dari 
Perangkat Seluler miliknya. Meski demikian, CredoLab dapat terus menggunakan informasi di luar 
perangkat yang telah dikirimkan kepadanya untuk mengimplementasikan dan meningkatkan 
fungsionalitas dari Aplikasi Seluler, sampai dan selama periode [tiga] tahun, kecuali Pengguna meminta 
CredoLab untuk menghapus informasi miliknya lebih awal. 

8.3. CredoLab berhak untuk secara sepihak menolak melaksanakan Perjanjian dan memutuskan dukungan 
untuk Aplikasi Seluler Pengguna dalam kasus yang ditetapkan dalam Klausul 2.1(g), atau 4.2 dari 
Perjanjian ini, dan apabila Pengguna menolak untuk memberikan akses ke sumber data penting 
sebagaimana disebutkan dalam Klausul 3.2 dari Perjanjian ini. Sebagai tambahan, CredoLab berhak 
untuk secara sepihak menolak melaksanakan Perjanjian dan memutuskan dukungan untuk salinan 
Aplikasi Seluler milik Pengguna apabila Pengguna melanggar ketentuan-ketentuan yang dinyatakan 
dalam Perjanjian ini atau Dokumen-Dokumen Terkait. 

8.4 Pengguna dan CredoLab secara tegas setuju untuk melepaskan dan mengesampingkan hak dan 
kewajibannya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku apabila terjadi pemutusan atas 
Perjanjian ini sampai sejauh hukum yang bersangkutan mengharuskan dikeluarkannya keputusan 
pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini. 

 

9. Ketentuan Akhir 

9.1. Jika satu ketentuan atau lebih dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah menurut prosedur yang 
ditetapkan sesuai dengan tindakan hukum yang diberlakukan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam 



 

 

Perjanjian ini tetap berlaku dan Kedua Pihak akan terus memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
kesepakatan Kedua Pihak pada saat penutupan atau perubahan Perjanjian ini. 

9.2.  Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan ketentuan tambahan 
relevan yang ditetapkan dalam Lampiran Bagian 1(a). 

9.3  Apabila timbul sengketa, kontroversi, atau gugatan sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak ada Pihak 
yang dapat melanjutkannya dalam bentuk resolusi sengketa apa pun kecuali Kedua Pihak telah 
memberikan upaya yang sewajarnya untuk mengatasi sengketa melalui mediasi dengan iktikad baik 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Bagian 2. Jika sengketa di antara Kedua 
Pihak tidak dapat diatasi melalui mediasi dalam waktu enam puluh (60) hari kalender sejak diterimanya 
gugatan tertulis oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya, maka Pihak yang mana pun dapat memulai 
proses hukum di pengadilan sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran Bagian 3. 

 

10. Rujukan ke Lampiran Perjanjian yang ada 

Peraturan mengenai pemrosesan dan perlindungan data pribadi 

Rujukan ke versi Perjanjian dan dokumen-dokumen terkait sebelumnya 
 
11. Bahasa 
 
Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kedua teks adalah asli. Apabila terdapat 
inkonsistensi atau interpretasi yang berbeda di antara teks berbahasa Inggris dan teks berbahasa Indonesia, 
maka teks berbahasa Indonesia yang bersangkutan akan dianggap otomatis diubah agar sesuai dan 
konsisten dengan teks berbahasa Inggris yang bersangkutan.  
 
Lampiran 

Bagi pengguna di Indonesia 

Bagian 1(a) 

Wilayah yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia. 

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. 

 

Bagian 1(b) 

Hukum perlindungan data yang berlaku adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 
2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.  

 

Bagian 2 

Pengguna berhak mengajukan pertanyaan kepada CredoLab sehubungan dengan data yang diproses oleh 
CredoLab mengenai Pengguna, tujuan dan cara pemrosesan, dan untuk menyediakan informasi tentang 
kepada siapa data dibagikan. Pengguna berhak meminta CredoLab untuk memperbarui, atau menghapus 
(dengan berasumsi bahwa hal ini tidak berdampak terhadap layanan yang disediakan CredoLab bagi 
Pengguna) data Pengguna kapan saja. Harap perhatikan bahwa CredoLab dapat menolak permintaan yang 
mengancam privasi pihak lain atau tidak wajar atau repetitif, atau membutuhkan upaya yang tidak sepadan. 
Kecuali Pengguna meminta kami untuk menghapus data miliknya, harap perhatikan bahwa CredoLab dapat 
menyimpan data Pengguna setelah Pengguna berhenti menjadi pengguna (tetapi CredoLab biasanya 
menyimpan data Pengguna tidak lebih lama dari yang dibutuhkan) dengan mengingat tujuan 
dikumpulkannya data dan dalam segala keadaan, tidak lebih lama dari periode 5 tahun. Pengguna berhak 
untuk meminta CredoLab melindungi data Pengguna dan menjaga kerahasiaannya. CredoLab bekerja keras 
untuk melindungi CredoLab dan para penggunanya dari akses yang tak berwenang untuk mengubah, 
mengungkap, atau menghancurkan informasi yang disimpan oleh CredoLab. Secara khusus, CredoLab 
senantiasa mematuhi Perjanjian ini dan Kebijakan Privasinya sehubungan dengan seluruh data yang 
dikumpulkan oleh CredoLab dari Pengguna; CredoLab membatasi penggunaan dan pengungkapan data 
Pengguna, dan berupaya untuk memastikan bahwa siapa saja yang kepadanya CredoLab membagikan 
informasi menangani informasi tersebut dengan tingkat keamanan dan privasi yang selayaknya; dan 
CredoLab juga telah memberlakukan praktik administratif, teknis, dan fisik yang sesuai standar industri untuk 
melindungi dan mengamankan informasi yang dikumpulkannya. Jika diperlukan, Pengguna berhak untuk 
mengajukan keluhan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai pelanggaran privasi data yang 
dilakukan oleh CredoLab. 



 

 

 

Bagian 3 

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai Perjanjian ini atau yang mana pun dari yang di atas, silakan 
kirimkan kami email di privacypolicy@credolab.com. 

Anda dapat menghubungi kami melalui pos ke: CredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168 Robinson 
Road, Singapura 068912. 
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