
 

 

 

Hak dan Kewajiban  

1. Peserta wajib memberikan informasi yang lengkap dan valid. Penyelenggara berhak untuk 

mendiskualifikasi atau menolak setiap akun yang dipercaya mengandung informasi yang tidak akurat 

atau palsu. 

2. PT Upfield Indonesia berhak menolak atau mendiskualifikasi pengajuan apa pun oleh peserta 

tanpa perlu memberikan pemberitahuan apa pun atau karena alasan apa pun.  

3. PT Upfield Indonesia memiliki hak mutlak untuk menghapus foto dan klip video yang tidak pantas 

dengan maksud jahat, licik, atau menyebabkan konflik sosial dan pencemaran nama baik kepada 

pihak ketiga atau lembaga yang dihormati tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

4. Partisipasi peserta dalam Kampanye ini bergantung pada persetujuan peserta terhadap PT Upfield 

Indonesia dan perusahaan afiliasinya serta unit bisnisnya yang menggunakan data pribadi peserta 

untuk tujuan berikut: 

 I. untuk melakukan, mengelola, dan mengurus Kampanye, termasuk memverifikasi identitas peserta 

untuk hadiah digital  

II. untuk tujuan riset konsumen, promosi, periklanan dan pemasaran; dan  

III. untuk PT Upfield Indonesia dan afiliasinya untuk mendapatkan umpan balik tentang produk dan 

layanannya.  

5. PT Upfield Indonesia dan perusahaan afiliasi serta unit bisnisnya dapat berbagi data pribadi 

peserta antara mereka sendiri untuk tujuan administratif, dan dengan pihak ketiga yang mendukung 

fungsi administratif dan bisnis mereka. Dalam beberapa kasus, ini mungkin melibatkan 

penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, atau proses lainnya, atau pengalihan lintas batas data 

pribadi peserta. PT Upfield Indonesia dan perusahaan afiliasi serta unit bisnisnya juga dapat 

membagikan data pribadi peserta dengan pihak ketiga untuk melakukan promosi silang. Dengan 

berpartisipasi dalam Kampanye ini, peserta menyetujui penggunaan data pribadi mereka untuk 

tujuan yang tercantum di atas.  

6. Setiap peserta juga setuju bahwa semua hak kekayaan intelektual di seluruh dunia dalam setiap 

pernyataan, materi, atau konten yang dikirimkan, dibuat, atau dibuat oleh peserta sehubungan 

dengan Kampanye dan karya turunan apa pun yang timbul darinya akan terus-menerus dan tanpa 

syarat diberikan, ditugaskan kepada, dan dimiliki oleh, PT Upfield Indonesia. PT Upfield Indonesia 

memiliki hak untuk menggunakan dan memodifikasi materi/karya tersebut dengan cara apa pun 

yang dianggap sesuai tanpa kompensasi kepada peserta, dan peserta melepaskan semua hak 

(termasuk hak moral) yang mungkin mereka miliki dalam materi/karya tersebut. Peserta dengan ini 

secara tegas melepaskan setiap dan semua hak-hak yang dapat diperoleh atau dimiliki peserta 

berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta dan hak moral lainnya yang mungkin dimiliki atau 

menjadi hak peserta berdasarkan undang-undang yang sekarang ada atau di masa mendatang yang 

berlaku di belahan dunia mana pun. 



 

7. Setiap informasi, data pribadi, dan materi tentang atau diperoleh dari peserta dapat diakses, 

disimpan, atau diproses dalam media atau format apa pun yang ditentukan oleh PT Upfield 

Indonesia. 

8. Setiap merek dagang, simbol grafik, logo, atau kekayaan intelektual yang terdapat dalam materi 

apa pun yang digunakan sehubungan dengan Kampanye ini, khususnya yang berkaitan dengan 

hadiah, adalah milik dari pemiliknya masing-masing. 

9. Semua peserta dalam kegiatan ini dianggap telah mengetahui dan setuju untuk mematuhi 

peraturan keikutsertaan dalam Kampanye ini tanpa syarat apapun.  

10. PT Upfield Indonesia berhak mengubah ketentuan, aturan, atau hadiah dari Kampanye ini kapan 

saja tanpa pemberitahuan sebelumnya atau menetapkan alasan apa pun.  

 

 


