Lifestyles® International Holdings Corporation Online Privacy Statement*
* Perlindungan Terhadap Data Pribadi Anda

Lifestyles berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi Anda saat mengakses
www.lifestyles.net dan/atau situs-situs afiliasi yang dikelola oleh Lifestyles. Sebagai bagian dari komitmen
kepada Anda, kami berharap Anda akan memperoleh informasi saat mengunjungi websites kami, dengan
tetap menjamin data pribadi Anda terlindungi pada saat menghubungi kami ataupun saat memperbaharui
data pribadi Anda. Lifestyles beroperasi dengan mengacu kepada Undang-undang Perlindungan
Kerahasiaan Data & Kebebasan Informasi (FIPPA).

Pengumpulan Data Pribadi
Lifestyles mengumpulkan Data Pribadi ketika Anda melakukan:
• Pembelian produk Lifestyles atau pelayanan melalui website
• Permintaan informasi melalui email Lifestyles
• Permintaan Distributor Mandiri Lifestyles atau kantor lokal untuk menghubungi Anda
• Pemberian saran atau masukan kepada Lifestyles
Untuk mengakses pembelian secara online melalui websites, menyerahkan aplikasi online atau
menerima informasi melalui email Anda, kami membutuhkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor
telephone, tanggal lahir dan jenis kelamin. Untuk memesan produk Lifestyles atau pelayanan melalui
websites, kami memerlukan informasi kartu kredit Anda dan alamat pengiriman barang, dimana
terlindungi seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Kerahasian Data Lifestyles.

Penggunaan Data Pribadi
Data pribadi yang Anda cantumkan ketika mengunjungi websites Lifestyles atau menyetujui menerima
informasi melalui email, adalah untuk mengidentifikasi Anda dan menyediakan informasi yang Anda
butuhkan. Hal ini termasuk informasi mengenai produk Lifestyles, peluang bisnis kami, promosi atau
insentif lokal, artikel dan jadwal kegiatan Lifestyles. Kartu kredit dan alamat pengiriman yang Anda
berikan akan digunakan untuk memproses pembelian produk Lifestyles melalui website atau untuk
kepentingan informasi dari Lifestyles secara ekslusif. Survei dan masukan dari Anda akan digunakan
untuk mengakomodir kebutuhan Anda seperti memahami produk yang Anda pilih dan peningkatan mutu
produk, pelayanan dan websites Lifestyles.

Keamanan Data Pribadi
Lifestyles mengoperasikan keamanan jaringan data dengan password dan standarisasi industri firewalls.
Kami bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi dari pihak yang tidak berwenang, penggunaan
atau pengumuman melalui SSL software untuk pengkodean. Kami akan menjaga kerahasiaan seluruh
data pribadi yang tercatat dan hanya akan digunakan oleh Lifestyles dan kantor afiliasi untuk kepentingan
perusahaan.

Penyikapan Data Pribadi
Merunut pada pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi & Kebebasan
Informasi (FIPPA) seperti yang telah dijelaskan diatas, kami tidak akan menjual, mengirimkan atau
mengumumkan data pribadi Anda kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan Anda, terkecuali
karena pelanggaran perjanjian, isu menyangkut pelanggaran kebijakan dan prosedur atau karena
tuntutan hokum.
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Menyetujui
Lifestyles menghormati kerahasiaan Anda. Dengan mengakses websites kami, Anda menyetujui
penggunaan informasi oleh Lifestyles yang sesuai dengan panduan pernyataan kerahasiaan data online.

Cookies
Cookies adalah informasi singkat yang tersedia dalam hard drive computer Anda untuk memudahkan
pengenalan alamat situs ketika kembali ke website kami atau menyediakan cara mudah mengakses
website kami. Lifestyles cookies tidak mengandung informasi pribadi seperti nama atau nomor kartu
kredit. Bagaimanapun, kami tidak dapat mengawasi atau bertanggung jawab atas pihak ketiga yang
menggunakan cookies dan penyebaran informasinya. Kebanyakan website mengijinkan untuk
menghapus atau memblokir cookies. Perlu dicatat bahwa Anda mungkin tidak bisa masuk ke beberapa
bagian websites kami atau mendapat informasi dari Lifestyles ketika menghapus cookies dari web
browser Anda.

Akses ke Personal Business Center (PBC)
PBC ini berlaku bagi Lifestyles International Holdings Corporation dan kantor afiliasi di seluruh dunia.
Distributor Mandiri Lifestyles dapat mengelola websites Anda melalui Personal Business Center (pusat
pengelolaan bisnis Anda). Website Distributor Mandiri dalam Personal Business Center dikelola oleh
Lifestyles. Walaupun kami sangat menjaga kerahasiaan data, namun setiap Distributor Mandiri tetap
bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi dalam websites pribadi mereka.

Websites Pihak Ketiga
Website Lifestyles berhubungan dengan websites pihak ketiga. Karena situs yang terhubung ini
mempunyai kebijakan dan praktik yang terpisah, kami tidak bertanggung jawab dan berkewajiban atas
penggunaan, pengumuman dan perlakuan terhadap data pribadi Anda.

Perbaikan Kebijakan Lifestyles tentang Kerahasiaan Data Pribadi
Pernyataan ini berlaku mulai 31 Maret 2007. Lifestyles berhak mengubah atau mengoreksi kembali
kebijakan tentang Kerahasiaan Data Pribadi setiap saat dan akan berlaku setelah pemberitahuan.
Perubahan dalam kebijakan ini akan disebarluaskan melalui komunikasi termasuk memposting versi
terbaru melalui websites kami.

Hubungi Kami
Apabila ada pertanyaan mengenai hal diatas atau ingin memperbaharui Data Pribadi Anda, harap
hubungi Customet Service kami : indonesia@lifestyles.net

