Kebijakan Privasi
Situs www.jrnba.asia/indonesia online dan seluler, aplikasi-aplikasi atau layanan-layanannya
(masing-masing disebut "Situs" dan bersama-sama disebut "Situs-Situs") dioperasikan oleh Azonic
Studio Limited ("Azonic") sehubungan dengan perjanjian dengan NBA Properties, Inc. ("NBAP",
bersama-sama dengan National Basketball Associations ("NBA"), NBA Media Ventures, LLC dan
NBA Asia, Limited, bersama-sama disebut sebagai "Entitas-Entitas NBA") (Entitas-Entitas NBA dan
Azonic secara bersama-sama di dalam ini disebut dengan "kami").
Pada Situs-Situs ini, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan privasi Anda. Kebijakan Privasi ini
("Kebijakan") mendeskripsikan informasi yang kami kumpulkan melalui Situs-Situs ini, apa yang kami
lakukan dengan itu, dan pengamanan yang telah kami tempatkan untuk melindunginya. Mohon
dicatat bahwa Kebijakan ini hanya berlaku bagi informasi yang dikumpulkan melalui Situs-Situs ini.
Kebijakan ini tidak berlaku bagi informasi lainnya apapun yang dikumpulkan atau diperoleh oleh
anggota manapun dari Keluarga NBA (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui cara-cara lain.
Sebelum Anda menyerahkan informasi apapun kepada Situs-Situs ini, mohon membaca Kebijakan ini
untuk suatu penjelasan mengenai bagaimana kami akan memperlakukan informasi identitas pribadi
Anda. Dengan menggunakan bagian manapun dari Situs-Situs ini, Anda mengizinkan pengumpulan
dan penggunaan dari informasi identitas pribadi Anda sebagaimana digarisbawahi dalam Kebijakan
ini dan terhadap pengumpulan, pemrosesan, dan pemeliharaan dari informasi ini di Daerah
Administratif Khusus Hong Kong, Amerika Serikat, dan apabila berlaku, di negara-negara lain.
Apabila Anda tidak menyetujui Kebijakan ini, mohon untuk tidak menggunakan Situs-Situs ini.
Penggunaan Anda atas bagian manapun dari Situs-Situs ini mengindikasikan persetujuan Anda atas
Kebijakan ini dan atas pengumpulan dan penggunaan dari informasi identitas pribadi Anda sesuai
dengan Kebijakan ini.
Kami mendorong para orang tua dan wali untuk memberikan bimbingan pada anak-anak di bawah
umur 21 tahun yang menggunakan Situs-Situs ini. Para orang tua dan wali dari anak-anak di bawah
umur wajib membaca Kebijakan ini, dan wajib memberikan izin dan bimbingan sebelum seorang anak
di bawah umur memberikan informasi pribadinya. Kami tidak akan dengan sengaja mengumpulkan
dan menggunakan informasi pribadi dari anak-anak di bawah umur 21 tahun. Apabila kami
menemukan bahwa kami telah mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak di bawah umur 21
tahun namun formulir izin dari orang tua yang terverifikasi belum diterima, kami akan mengambil
tindakan-tindakan untuk menghapus informasi tersebut secepatnya. Kami dapat, atas diskresi kami,
memutuskan untuk melarang anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun untuk berpartisipasi dalam
fungsi-fungsi tertentu pada Situs-Situs ini. Apabila Anda menginginkan informasi lebih lanjut
mengenai kebijakan Situs-Situs ini sehubungan dengan anak-anak, harap membaca Paragraf 11
(Catatan untuk Orang Tua) di bawah.
Apabila kami membuat perubahan materiil apapun terhadap Kebijakan ini yang secara materiil
mempengaruhi praktek kami sehubungan dengan informasi identitas pribadi yang sebelumnya telah
kami kumpulkan dari Anda, kami akan memberikan Anda pemberitahuan 14 hari di muka atas
perubahan-perubahan tersebut dengan menandai perubahan tersebut pada Situs-Situs kami. Anda
berhak untuk tidak melanjutkan penggunaan Anda pada Situs-Situs kami sewaktu-waktu. Karena
Kebijakan ini dapat berubah dari waktu ke waktu, Anda harus memeriksanya secara berkala dan
secara khusus sebelum Anda memberikan informasi identitas pribadi tambahan apapun.
Dilanjutkannya penggunaan atas Situs-Situs ini oleh Anda dan penyediaan informasi identitas pribadi
kepada kami setelah lewatnya 14 hari jangka waktu pemberitahuan akan menandakan penerimaan
Anda atas perubahan-perubahan tersebut.
Apabila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, atau permintaan-permintaan
apapun sehubungan dengan Kebijakan ini atau informasi atas praktek dari Situs-Situs ini, harap
menghubungi kami melalui surat elektronik ke http://www.jrnba.asia/indonesia/contact-us atau
menulis surat kepada kami ke Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay,
Hong Kong, Untuk Perhatian: Jr. NBA Asia Fan Relations.
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1. Organisasi-organisasi yang mengumpulkan informasi
Informasi yang dikumpulkan melalui Situs-Situs ini dikumpulkan atas nama, dan dapat dibagi dengan,
semua anggota dari "Keluarga NBA", termasuk tanpa terbatas pada Entitas-Entitas NBA, WNBA
Enterprises, LLC ("WNBAE"), NBA Development League, LLC, setiap NBA, WNBA, dan tim DLeague, dan setiap perusahaan-perusahaan induk dan afiliasi-afiliasinya.
2. Identitas pribadi dan informasi lain apa yang dikumpulkan
Sebagaimana disebutkan di atas, Situs-Situs ini tidak akan dengan sengaja meminta informasi
identitas pribadi apapun dari anak-anak di bawah umur 21 tahun. Mohon memeriksa Paragraf 11
(Catatan untuk Orang Tua), apabila Anda memiliki pertanyaan apapun mengenai Kebijakan kami
sehubungan dengan anak-anak.
Berkaitan dengan orang-orang di atas umur 18 tahun atau yang lebih tua, Situs-Situs ini
mengumpulkan informasi identitas pribadi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam beberapa fiturfitur dan transaksi-transaksi Situs-Situs (seperti, yang berhubungan dengan pendaftaran program Jr.
NBA, buletin (newsletter), permainan-permainan, kontes-kontes, undian-undian, promosi-promosi,
dan lain sebagainya). Informasi ini dapat beragam namun pada umumnya meliputi nama depan dan
nama keluarga, alamat surat menyurat (termasuk kota, kode pos dan negara), tanggal lahir lengkap,
alamat surat elektronik, nomor telepon, nama sekolah, tingkat kecakapan bermain olahraga bola
basket (basketball skill level), tim pemain olahraga bola basket kesukaan dan pemainnya dan, apabila
ada, informasi melatih (coaching) (seperti, tingkat, pengalaman berapa tahun).
Hal ini juga dapat meliputi informasi tambahan, seperti informasi mengenai minat-minat Anda dalam
dan penggunaan berbagai macam produk-produk, program-program dan layanan-layanan. Anda juga
dapat diminta untuk memberikan nama keanggotaan yang unik dan kata sandi untuk mengakses dan
menggunakan fitur-fitur tertentu di Situs tersebut. Anda dapat memilih untuk memberikan kami
dengan informasi identitas pribadi lain, seperti yang ada dalam profil Anda. Apabila Anda memberikan
informasi identitas pribadi dengan cara-cara ini, harap diketahui bahwa informasi tersebut akan
tersedia bagi masyarakat umum. Dalam rangka menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman Anda
sebagai pengguna, kami akan menggabungkan informasi yang Anda berikan dengan informasi
pelengkap (termasuk pembaharuan alamat surat menyurat dan data demografis) yang kami dapatkan
dari sumber umum atau pihak ketiga yang memiliki reputasi baik. Informasi yang digabungkan
dengan informasi identitas pribadi akan menjadi, dan diperlakukan sebagai, informasi identitas pribadi
berdasarkan Kebijakan ini.
Situs-Situs ini juga akan mengumpulkan informasi yang tanpa nama, bukan pengidentifikasi atau
yang secara lain bukan dimaksudkan untuk secara pribadi mengidentifikasikan Anda, termasuk tanpa
batasan, jaringan atau alamat protokol internet (IP), tipe peramban yang anda gunakan (seperti,
Firefox, Internet Explorer, Safari), tipe sistem operasi yang anda gunakan (seperti, Microsoft Window,
Mac OS), nama domain dari penyedia jasa internet atau nirkabel Anda, tipe dan/atau "identitas
perangkat" dari telepon genggam atau perangkat bergerak yang Anda gunakan (seperti, iPhone,
Galaxy), jaringan seluler, halaman-halaman situs yang anda kunjungi di dalam Situs-Situs, situs-situs
yang dikunjungi sebelum dan setelah Anda mengunjungi suatu halaman dari Situs-Situs, informasi
lokasi umum (seperti, kota dan/atau negara), konten yang telah Anda akses dan iklan-iklan yang
ditampilkan dan/atau yang telah Anda klik. Entitas-Entitas NBA, Azonic dan pihak ketiga penyediapenyedia layanan, pengiklan-pengiklan, platform dan jaringan pengiklanan, agensi-agensi dan/atau
mitra-mitra kami dapat menggunakan informasi yang dideskripsikan dalam paragraf ini untuk
meningkatkan desain dan konten dari Situs-Situs dan penawaran lain milik kami (atau mereka)
masing-masing, untuk memberikan pesan pemasaran dan iklan-iklan yang lebih relevan, untuk
memungkinkan kami mempersonalisasikan pengalaman berinternet Anda, dan untuk melakukan
analisis-analisis.
Apabila anda mengakses Situs-Situs ini dari suatu perangkat bergerak atau dari layanan lain, pada
saat kami bekerja dengan suatu mitra (seperti suatu platform iklan bergerak), Anda dapat ditanya
untuk membagi informasi geo-lokasi Anda dengan kami supaya kami dapat menyesuaikan
pengalaman Anda pada Situs-Situs ini. Anda akan dapat mematikan pengumpulan data tersebut
sewaktu-waktu dengan mengakses pengaturan privasi pada perangkat bergerak atau aplikasi seluler
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Anda. Kami dapat menggabungkan hal ini dan informasi yang bukan identitas pribadi lain dengan
informasi identitas pribadi yang telah kami kumpulkan, termasuk untuk menyesuaikan pengalaman
pengguna pada Situs-Situs ini.
Sebagai tambahan, Situs-Situs ini dapat meminta dari waktu ke waktu opini Anda (seperti, untuk
menentukan preferensi dan ketidaksukaan Anda dalam rangka memberikan Anda dengan produk
atau penawaran yang lebih baik). Survei-survei ini akan selalu bersifat pilihan, dan keputusan Anda
untuk tidak berpartisipasi dalam suatu survei tidak akan mempengaruhi status Anda sebagai
pengguna Situs-Situs ini.
Informasi identitas pribadi yang kami minta untuk Anda berikan merupakan pilihan. Namun, apabila
Anda memilih untuk tidak memberikan informasi identitas pribadi yang kami minta untuk Anda berikan,
Anda mungkin tidak dapat mendaftar sebagai pengguna dari Situs-Situs kami dan kami mungkin tidak
dapat memberikan Anda akses penuh kepada produk-produk kami, pelayanan-pelayanan dan SitusSitus kami.
Layanan Sosial Media dan Platform-Platform Pihak Ketiga Lainnya. Anda juga dapat
menggunakan konten kami, seperti video, permainan-permainan, aplikasi-aplikasi, dan penawaranpenawaran lain, pada atau melalui platform-platform pihak ketiga atau layanan-layanan sosial media,
seperti Facebook, dan Keluarga NBA atau plug-ins sosial media pihak ketiga atau platform-platform,
plug-ins, integrasi-integrasi dan aplikasi-aplikasi pihak ketiga lain. Saat anda menggunakan konten
kami pada atau melalui layanan sosial media atau platform, plug-ins, integrasi-integrasi dan aplikasiaplikasi pihak ketiga lainnya, Anda dapat mengizinkan kami untuk memiliki akses terhadap informasi
tertentu dari profil sosial media Anda (Seperti, nama, alamat surat elektronik, jenis kelamin, tanggal
lahir, lokasi, dan identitas yang terasosiasi dengan platform pihak ketiga atau layanan sosial media
yang berlaku, foto-foto dan video-video Anda, daftar teman-teman atau koneksi-koneksi Anda, orang
yang anda ikuti dan/atau yang mengikuti Anda, postingan dan 'likes' Anda) untuk memberikan konten
atau sebagai bagian pengoperasian dari suatu aplikasi. Kami juga mungkin mendapatkan informasi
yang bukan identitas pribadi (seperti, konten yang dilihat, performa permainan, skor tertinggi, dan
informasi mengenai iklan-iklan di dalam konten yang telah ditampilkan atau yang telah Anda klik) dari
interaksi Anda dengan konten kami. Kami dapat menggabungkan informasi yang kami peroleh
melalui platform pihak ketiga atau layanan sosial media dengan informasi yang kami peroleh
langsung melalui Situs-Situs ini atau dari sumber-sumber lain.
Saat Anda mengizinkan kami untuk mengakses informasi dari akun sosial media Anda atau suatu
akun platform pihak ketiga, hal itu dapat memungkinkan kami untuk melakukan hal-hal seperti (1)
memberikan konten yang relevan kepada Anda, (2) menyesuaikan pengalaman berinternet Anda
dengan kami di dalam dan di luar Situs-Situs ini, dan (3) menghubungi Anda melalui layanan sosial
media atau secara langsung menggunakan informasi kontak Anda. Dengan menggunakan konten
kami melalui layanan sosial media atau platform pihak ketiga, Anda memberikan izin untuk
menggunakan informasi ini sesuai dengan Kebijakan. Harap diketahui bahwa pada saat Anda
memberikan informasi pribadi di dalam area-area yang dapat dilihat oleh umum di dalam layananlayanan sosial media, hal itu dapat dilihat oleh anggota-anggota lain dari situs-situs tersebut dan kami
tidak dapat menghalangi penggunaan lebih jauh dari informasi tersebut oleh pihak ketiga. Melalui
pengaturan privasi dari beberapa layanan-layanan sosial media dan platform-platform pihak ketiga,
Anda dapat mengatur informasi apa yang Anda bagi dan dengan siapa. Untuk informasi lebih lanjut
mengenai bagaimana layanan-layanan sosial media dan platform-platform pihak ketiga menangani
informasi pribadi Anda, mohon merujuk kepada kebijakan-kebijakan privasi dan ketentuan-ketentuan
penggunaan mereka.
Mohon memeriksa paragraf 3 (Bagaimana informasi identitas pribadi dan informasi lainnya digunakan)
untuk detil-detil lebih lanjut mengenai praktek pemasaran langsung kami.
Penggunaan Cookies dan Teknologi-Teknologi Pelacakan Lain. Situs-Situs ini menggunakan
teknologi "cookie" berdasarkan peramban, alamat-alamat IP para pengguna dan teknologi pelacakan
lain untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman berinternet anda pada Situs ini. Kami juga
dapat bekerja dengan pihak-pihak ketiga untuk membantu mereka mengiklankan kepada Anda pada
saat Anda mengunjungi situs-situs web atau aplikasi-aplikasi seluler lain, dan untuk membantu
mereka melakukan analisis-analisis pengguna. Teknologi-teknologi ini dapat juga digunakan untuk
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menganalisis bagaimana Anda berinteraksi dengan pengiklanan pada Situs-Situs kami dan pada
tempat-tempat lain, dan lebih umumnya, untuk mempelajari lebih mengenai Anda dan layananlayanan atau tawaran-tawaran apa yang Anda lebih pilih untuk terima. Kami mendeskripsikan
teknologi-teknologi tersebut di bawah ini.
Cookies peramban merupakan bagian-bagian dari informasi yang tersimpan di dalam peramban
internet komputer Anda yang secara otomatis mengidentifikasi peramban Anda ke server kami setiap
anda berinteraksi dengan Situs-Situs ini. Teknologi tersebut merupakan fitur yang umum dari banyak
situs-situs web dan diperlukan untuk fitur-fitur tertentu dari Situs-Situs ini untuk berfungsi dengan baik
atau dalam rangka memberikan layanan online kepada Anda (seperti, pendaftaran program Jr. NBA).
Kami juga menggunakan cookies atau teknologi pelacakan lain untuk membantu kami mengerti dan
mengelola konten, penawaran-penawaran dan iklan-iklan yang diberikan untuk Anda pada Situs-Situs
ini dan di internet. Harap membaca paragraf 5 (Pengiklanan Online) di bawah untuk mengerti
penggunaan cookies pada Situs-Situs ini untuk menunjukkan kepada Anda sasaran pengiklanan
pada Situs-Situs ini dan di internet. Kami dapat menggabungkan informasi yang kami peroleh melalui
penggunaan cookies dengan informasi lain, termasuk pengidentifikasi unik yang telah kami tentukan
untuk Anda, atau dengan informasi yang kami peroleh dari sumber-sumber pihak ketiga. Anda dapat
menyesuaikan pengaturan-pengaturan peramban dari komputer Anda untuk memberikan Anda
notifikasi saat suatu cookies peramban dikirimkan atau untuk menolak cookies peramban sekaligus.
Kami dapat juga menggunakan locally stored objects ("LSOs") (objek-objek yang disimpan secara
lokal) seperti flash cookies dan teknologi-teknologi pelacakan penyimpanan lain dari pihak klien untuk
menyimpan informasi yang relevan dengan suatu aplikasi tertentu (seperti, sehubungan dengan
game online atau video, untuk melacak partisipasi dalam suatu poling, untuk mengingat pengaturanpengaturan, preferensi dan penggunaan serupa dengan cookies peramban, atau untuk mentargetkan
atau membantu iklan-iklan partner-partner kami, menganalisis performa iklan, atau melakukan
pengguna, analisis situs web atau pemasaran). Bagaimanapun kami tidak, menggunakan flash
cookies untuk merubah pengaturan peramban Anda sehubungan dengan preferensi dari
pengoperasian cookies peramban (seperti, kami tidak menggunakan flash cookies untuk menciptakan
kembali suatu cookies peramban yang telah dihapus oleh suatu pengguna). Apabila Anda hendak
mengelola penggunaan oleh kami dari flash cookies untuk menyimpan informasi mengenai Anda,
harap kunjungi Website Storage Settings Panel (Panel Pengaturan Penyimpanan Situs Web), yang
tersedia pada uniform resource locator (lokator sumber seragam)
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html,
yang tersedia melalui alat manajemen pengaturan Adobe Flash Player, dan pilihlah situs-situs web
manapun yang mereferensikan www.jrnba.asia/indonesia. Anda juga dapat mengelola semua
penggunaan dari flash cookies pada komputer Anda melalui Website Storage Settings Panel (Panel
Pengaturan Penyimpanan Global), yang tersedia pada uniform resource locator (lokator sumber
seragam)
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html,
pada alat manajemen pengaturan Adobe.
Kami, penyedia-penyedia layanan pihak ketiga kami, pengiklan-pengiklan, platform-platform dan
jaringan-jaringan pengiklanan, agensi-agensi dan mitra-mitra kami dapat juga menggunakan "web
beacons" atau clear.gifs, atau teknologi-teknologi yang serupa, yang merupakan potongan-potongan
kecil kode yang diletakkan pada suatu halaman web, untuk memonitor perilaku dan mengumpulkan
data mengenai pengunjung-pengunjung yang melihat suatu halaman web. Sebagai contoh, web
beacons dapat digunakan untuk menghitung pengunjung-pengunjung yang mengunjungi suatu
halaman web atau untuk memberikan suatu cookie kepada peramban dari seorang pengunjung yang
melihat halaman tersebut. Web beacons juga dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang
keefektifan kampanye surat elektronik kami (seperti, tingkat dibukanya, klik, dan diteruskan).
Kami dapat bekerja dengan pihak-pihak ketiga (seperti, platform-platform iklan pihak ketiga) untuk
menyinkronkan pengidentifikasi unik, tanpa nama (seperti pengidentifikasi yang terasosiasi dengan
cookies) dalam rangka mencocokan pengidentifikasi-pengidentifikasi unik pihak ketiga tersebut
dengan milik kami sendiri. Kami dapat melakukan ini, sebagai contoh, untuk meningkatkan poin-poin
data mengenai suatu peramban atau perangkat unik tertentu, dan karenanya memungkinkan kami
atau mitra-mitra kami untuk mengirimkan iklan-iklan yang lebih relevan, mencocokkan pengguna-
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pengguna dengan produk yang sepertinya mereka minati, atau untuk menyinkronkan, menutup, atau
mengoptimalkan pengiklanan.
Kami juga terkadang menggunakan, atau bermitra dengan penerbit-penerbit atau publisher-facing
atau platform-platform pengembang aplikasi yang menggunakan, Software Development Kits
("SDKs") (Perlengkapan Pengembangan Piranti Lunak ) untuk seluler, untuk mengumpulkan
informasi, seperti pengidentifikasi-pengidentifikasi seluler (seperti, untuk iOS, ID For Advertising atau
"IDFAs" dan untuk Android, Android Advertising IDs), dan informasi sehubungan dengan bagaimana
perangkat-perangkat bergerak berinteraksi dengan Situs-Situs kami dan yang menggunakan SitusSitus kami. SKDs tersebut memberikan kode komputer yang pengembang-pengembang aplikasi
dapat masukkan ke dalam aplikasi-aplikasi mereka untuk memungkinkan iklan-iklan untuk
ditampilkan, data untuk dikumpulkan, dan layanan-layanan atau analisis-analisis terkait untuk
dilakukan. Kami dapat menggunakan teknologi ini untuk memberikan atau membantu mitra-mitra
kami dan pihak-pihak ketiga lain untuk memberikan pengiklanan tertentu melalui aplikasi-aplikasi dan
peramban-peramban seluler berdasarkan pada informasi yang terasosiasi dengan perangkat
bergerak Anda. Apabila Anda menginginkan untuk memilih tidak memiliki iklan-iklan yang disesuaikan
dengan Anda dengan cara ini pada perangkat bergerak Anda, harap mengikuti instruksi dalam
Paragraf 5 (Pengiklanan Online) di bawah.
Bagaimana Kami Merespon Instruksi "Jangan Lacak". Pada saat ini Situs-Situs ini tidak mengenal
signal-signal peramban otomatis mengenai mekanisme pelacakan, yang mungkin mencakup instruksi
"jangan lacak" ("do not track"). Namun, Anda dapat mengganti preferensi privasi mengenai
penggunaan cookies dan teknologi-teknologi yang serupa melalui peramban Anda. Anda dapat
mengatur peramban Anda untuk menerima semua cookies, memblokir semua cookies, membutuhkan
izin Anda sebelum suatu cookies ditempatkan dalam peramban Anda, atau memblokir semua cookies.
Memblokir semua cookies dapat mempengaruhi pengalaman online Anda dan dapat mengurangi
akses Anda pada fitur-fitur tertentu di dalam Situs-Situs ini. Harap berkonsultasi dengan bagian
"Bantuan" dari peramban Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana menyesuaikan
pengaturan-pengaturan ini.
Cookies Pihak Ketiga dan Teknologi-Teknologi Pelacakan Lain. Sebagai tambahan dari Azonic,
Situs-Situs ini memberikan wewenang bagi pihak-pihak ketiga yang bereputasi untuk menggunakan
cookies, web beacons dan teknologi-teknologi pelacakan lain untuk mengumpulkan informasi
mengenai kegiatan online dan kemungkinan ketertarikan Anda. Kami menggunakan informasi
tersebut untuk melakukan analisis-analisis Situs, untuk menyesuaikan konten sesuai kemungkinan
minat Anda, atau untuk memberikan iklan-iklan berdasarkan minat Anda di Internet atas nama
Keluarga NBA atau mitra-mitra kami. Contoh-contoh dari pihak-pihak ketiga ini termasuk, tetapi tidak
terbatas pada, Yahoo!, Google dan Adobe.
Pihak-pihak ketiga juga dapat menempatkan cookies mereka sendiri di dalam peramban Anda pada
saat Anda mengunjungi Situs-Situs ini. Anda harus mengetahui bahwa Situs-Situs ini tidak dapat
secara umum mengontrol penggunaan cookies atau teknologi-teknologi pelacak lain (atau hasil
penggunaan dari informasi yang didapatkan dari cookies atau teknologi-teknologi pelacakan lain) oleh
pihak-pihak ketiga yang menyimpan atau memberikan data, konten dan layanan-layanan untuk, atau
beriklan pada, Situs-Situs ini. Mohon membaca paragraf 5 (Pengiklanan Online) untuk mengetahui
lebih lanjut mengenai bagaimana penggunaan cookies milik pihak-pihak ketiga untuk keperluan
pengiklanan online dan kemampuan Anda untuk opt out (memilih tidak ikut serta) dari penggunaan ini
atas informasi Anda oleh pihak-pihak ketiga.
Harap memeriksa kebijakan-kebijakan privasi dari situs-situs web lain yang mana Anda merupakan
penguna atau anggota untuk mempelajari lebih lanjut mengenai praktek situs-situs tersebut.
Sebagaimana disebutkan di atas, Anda dapat menyesuaikan pengaturan peramban Anda untuk
menyesuaikan tingkat kenyamanan Anda sehubungan dengan penggunaan cookies. Apabila Anda
menolak cookies "pihak ketiga", Anda dapat membatasi kemampuan pihak-pihak ketiga untuk
mengumpulkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Anda pada Situs-Situs ini. Anda juga dapat
memilih untuk menolak semua cookies, walaupun ini dapat mengurangi akses Anda pada fitur-fitur
tertentu dari Situs-Situs ini, termasuk konten yang disesuaikan tertentu.
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Kami dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan pihak ketiga tertentu, termasuk dengan
yang terintegrasi dengan Situs-Situs kami, yang menggunakan teknik-teknik lain selain dari cookies
HTTP untuk mengenali komputer atau perangkat dan/atau untuk mengumpulkan dan merekam
informasi mengenai kegiatan web surfing ke seluruh platform-platform ganda atau perangkat. Mohon
diingat bahwa peramban web Anda dapat tidak mengizinkan Anda untuk memblokir penggunaan dari
teknik lintas platform atau lintas perangkat, dan pengaturan-pengaturan peramban tersebut yang
memblokir cookies konvensional dapat tidak memiliki efek pada teknik-teknik tersebut. Untuk
mempelajari lebih lanjut mengenai pengiklanan berbasis minat atau untuk opt-out dari tipe
pengiklanan ini oleh pihak-pihak ketiga yang merupakan anggota-anggota dari Digital Advertising
Alliance ("DAA") program opt-out, mohon menuju ke www.aboutads.info.
Dengan mengunjungi Situs ini, baik sebagai pengguna terdaftar atau sebaliknya, Anda mengetahui,
dan menyetujui bahwa Anda memberikan izin Anda untuk melacak aktivitas-aktivitas Anda dan
penggunaan Anda atas Situs ini melalui teknologi-teknologi yang dideskripsikan di atas, begitu juga
dengan teknologi-teknologi yang akan dikembangkan di kemudian hari, dan bahwa kami dapat
menggunakan teknologi-teknologi pelacakan dalam surat-surat elektronik yang kami kirimkan ke
Anda.
3. Bagaimana informasi identitas pribadi dan informasi lain digunakan.
Keluarga NBA dapat menggunakan informasi Anda untuk menyediakan Anda dengan atau
berkomunikasi dengan Anda tentang layanan dan informasi yang Anda minta (misalnya,
pembaharuan program pendaftaran Jr. NBA, buletin-buletin surat elektronik, dll), untuk
menyelesaikan sengketa, mengumpulkan biaya-biaya, menyediakan dukungan teknis untuk layanan
tersebut atau mengatasi masalah (troubleshoot problems), melindungi keselamatan pengguna kami,
dan untuk tujuan lain apapun yang untuk mana Anda berikan informasi seperti yang diberitahukan
kepada Anda pada saat pengumpulan. Keluarga NBA juga dapat menggunakan informasi Anda untuk
menanggapi pertanyaan spesifik yang dibuat oleh Anda (misalnya, dalam menanggapi pertanyaan
yang dikirim melalui surat elektronik); untuk mencegah kegiatan yang berpotensi dilarang atau ilegal,
dan menegakkan ketentuan hukum (termasuk tanpa batasan kebijakan-kebijakan dan ketentuanketentuan layanan kami) yang mengatur penggunaan Situs kami, dan/atau untuk tujuan yang mana
Anda berikan Informasi tersebut; untuk menyesuaikan, mengukur, menganalisis dan meningkatkan
layanan kami, konten dan tata letak; atau untuk menyesuaikan atau mempersonalisasi iklan,
penawaran dan konten yang dibuat tersedia untuk Anda berdasarkan kunjungan Anda ke dan/atau
penggunaan Situs atau situs web online atau seluler, aplikas-aplikasi, platform-platform atau layananlayanan lainnya, dan menganalisis kinerja iklan, penawaran dan konten tersebut, serta interaksi Anda
dengan mereka. Kami atau suatu mitra atau pihak ketiga dapat menggunakan "cookies" atau
teknologi serupa untuk mengasosiasikan informasi tertentu dengan pengidentifikasi unik yang
kemudian mengaitkan informasi dengan perangkat atau peramban. Untuk informasi tentang
bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana kami dapat menggunakannya, silakan lihat di atas di
bawah Bagian dengan judul "Cookies Pihak Ketiga dan Teknologi-Teknologi Pelacakan Lain". Selain
itu, Keluarga NBA dapat menggunakan informasi dan/atau melengkapi informasi Anda dengan
informasi yang kami peroleh dari sumber-sumber lain (misalnya, mitra-mitra, penyedia-penyedia
pihak ketiga, sumber-sumber publik) untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman online
Anda, termasuk untuk tujuan iklan online sebagaimana dijelaskan di bawah, dan untuk memberitahu
Anda tentang penawaran khusus, produk, jasa, dan informasi yang kami pikir mungkin menarik bagi
Anda. Di negara-negara di mana kami hanya diizinkan untuk menggunakan informasi pribadi Anda
untuk tujuan pemasaran langsung dengan persetujuan Anda, kami hanya akan melakukannya di
mana Anda telah memberikan persetujuan. Anda dapat memilih untuk tidak menerima surat
elektronik komersial dari kami setiap saat dengan menunjukkan preferensi Anda sesuai dengan
petunjuk yang disediakan dalam surat elektronik yang diterima. Anda juga dapat mengubah atau
memperbarui informasi pribadi Anda dengan mengunjungi bagian pengaturan pengguna dari Situs ini.
Kami menggunakan informasi yang Anda berikan tentang orang lain untuk memungkinkan kami untuk
mengirimkan mereka hadiah-hadiah atau kartu-kartu atau surat-surat elektronik yang Anda mungkin
ingin kirimkan kepada mereka dari Situs-Situs, dan untuk tujuan lain seperti yang mungkin dinyatakan
pada waktu dimana informasi tersebut dikumpulkan.
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Jika Anda memilih untuk mengirimkan konten untuk publikasi (misalnya, sebuah postingan ke blog
atau papan diskusi, video atau foto diserahkan sebagai bagian dari kontes), kami dapat
mempublikasikan nama alias Anda dan informasi lainnya yang Anda berikan kepada kami. Jika Anda
mendaftar dan membuat profil dengan Situs-Situs ini, nama alias yang Anda pilih serta konten lainnya
yang Anda berikan untuk profil Anda (misalnya, foto, komentar, video, ulasan) akan ditampilkan
secara terbuka di Situs-Situs dan dapat digunakan kembali dan didistribusikan oleh kami dengan
kebijaksanaan kami. Kami dapat dari waktu ke waktu menggabungkan informasi yang kami
kumpulkan melalui Situs-Situs ini dengan informasi yang kami kumpulkan dari sumber lain.
Pemasaran Langsung Dari Keluarga NBA. Dari waktu ke waktu, NBAP dapat menggunakan
informasi identitas pribadi Anda untuk mengirimkan kepada Anda informasi tentang kami atau produkproduk mitra usaha, layanan-layanan, turnamen-turnamen, acara-acara, inisiatif-initiatif amal,
kegiatan-kegiatan kami (diselenggarakan oleh kami dan anggota lain dari Keluarga NBA di seluruh
dunia) dan informasi yang kami pikir mungkin menarik bagi Anda, termasuk namun tidak terbatas
pada buletin, berita, penawaran-penawaran khusus, promosi-promosi, kontes-kontes dan undianundian dalam kaitannya dengan Keluarga NBA dan mitra-mitra usahanya di seluruh dunia. NBAP
juga dapat memberikan informasi identitas pribadi Anda kepada keluarga NBA bagi Keluarga NBA
untuk menggunakan informasi identitas pribadi Anda untuk tujuan pemasaran langsung di atas. Di
beberapa negara, kami hanya diizinkan untuk menggunakan informasi identitas pribadi Anda dan
untuk memberikan informasi identitas pribadi Anda kepada pihak lain untuk tujuan pemasaran
langsung di mana Anda telah memberikan persetujuan (dalam beberapa kasus, persetujuan tertulis
diperlukan) untuk penggunaan (dan penyediaan, sebagaimana yang mungkin terjadi) informasi
pribadi Anda untuk tujuan tersebut, dan kami hanya akan melakukannya di negara-negara tersebut
dengan persetujuan Anda. Dengan memberikan informasi pribadi Anda kepada kami untuk tujuan
pemasaran langsung seperti itu, Anda mengekspresikan persetujuan untuk kami gunakan (dan
penyediaan, sebagaimana yang mungkin terjadi) informasi identitas pribadi Anda untuk tujuan
pemasaran langsung, dan kami hanya akan melakukan hal tersebut di negara-negara tersebut
dengan persetujuan Anda. Dengan memberikan informasi identitas pribadi Anda kepada kami untuk
tujuan pemasaran langsung tersebut, anda memberikan persetujuan untuk penggunaan oleh kami
(dan penyediaan, sebagaimana yang mungkin terjadi) dari informasi identitas pribadi Anda untuk
tujuan-tujuan pemasaran langsung. Bahkan jika Anda setuju, Anda dapat opt-out dari komunikasi
tersebut secara gratis dengan mengikuti petunjuk opt-out yang terdapat dalam surat elektronik atau
komunikasi lain yang kami (atau Keluarga NBA) kirim ke Anda pada setiap saat. Kami akan
memproses permintaan opt-out Anda sesegera mungkin. Bahkan jika Anda opt-out dari menerima
komunikasi pemasaran langsung dari kami, kami masih dapat menghubungi Anda mengenai akun
Anda atau layanan apapun yang Anda minta atau terima dari kami.
4. Dengan siapa informasi tersebut akan dibagi
Seperti yang diindikasikan di atas, Situs-Situs ini dapat mengungkapkan informasi identitas pribadi
kepada pihak-pihak dalam keluarga NBA. Dari waktu ke waktu, Situs-Situs ini juga dapat berbagi
informasi identitas pribadi atau informasi non-pribadi dengan pihak ketiga yang telah berhubungan
dengan kami untuk melakukan layanan tertentu sehubungan dengan pengoperasian aspek-aspek
tertentu dari Situs-Situs, termasuk untuk menyesuaikan, menyampaikan, mengukur, menganalisis,
meningkatkan dan mendukung layanan-layanan, konten, iklan dan tata letak kami, dan interaksi Anda
dengan mereka, dan untuk menyampaikan pesan dan iklan yang lebih relevan untuk Anda. Penyediapenyedia layanan pihak ketiga tersebut berwenang untuk menggunakan informasi identitas pribadi
hanya dengan cara yang konsisten dengan Kebijakan ini.
Informasi Anda juga dapat diberikan kepada suatu entitas yang memperoleh seluruh atau sebagian
dari aset-aset Situs-Situs atau dalam merger atau akuisisi, dalam hal ini, Anda akan diberitahu akan
transaksi tersebut dan memberitahu setiap perubahan kebijakan privasi yang berlaku. Lebih lanjut,
kami dapat mengungkapkan informasi menurut kebijakan kami untuk bekerja sama dengan penegak
hukum atau pejabat pemerintah lainnya atau aparat, atau apabila diminta untuk mengungkapkan
informasi oleh panggilan pengadilan (subpoena), perintah pengadilan atau proses hukum lainnya di
pengadilan, lembaga-lembaga penegak hukum atau orang lain sehubungan dengan klaim apapun
yang dibuat oleh, melawan atau secara lain melibatkan Anda.
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Pemasaran langsung dari sponsor-sponsor dan mitra-mitra usaha. Keluarga NBA memiliki
beberapa sponsor-sponsor dan mitra-mitra usaha lain yang dapat menawarkan produk-produk dan
layanan-layanan berharga bagi pengguna-pengguna kami. NBAP dapat memberikan informasi
identitas pribadi Anda kepada sponsor-sponsor dan mitra-mitra usaha tersebut bagi mereka untuk
menggunakan informasi identitas pribadi Anda untuk tujuan pemasaran langsung. Situs-Situs ini
dapat menyediakan mereka dengan alamat surat menyurat dan informasi lain sehingga mereka dapat
memperluas penawaran kepada Anda. Di beberapa negara, kami hanya diizinkan untuk memberikan
informasi identitas pribadi Anda kepada pihak lain untuk tujuan pemasaran langsung di mana Anda
telah memberikan persetujuan (dalam beberapa kasus, persetujuan tertulis diperlukan) untuk
penyediaan informasi identitas pribadi Anda untuk tujuan tersebut, dan kami akan hanya
melakukannya di negara-negara tersebut dengan persetujuan Anda. Dengan memberikan informasi
identitas pribadi Anda kepada kami untuk tujuan tersebut, Anda memberikan persetujuan untuk kami
menyediakan informasi identitas pribadi Anda untuk tujuan pemasaran langsung. Situs-Situs ini tidak
akan mengungkapkan alamat surat elektronik Anda untuk mitra-mitra tersebut jika Anda telah
mengindikasikan, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini, bahwa Anda tidak ingin menerima
informasi, penawaran khusus atau promosi dari pihak ketiga melalui surat elektronik atau cara lainnya.
Jika Anda tidak ingin data pribadi Anda dibagi dengan mitra-mitra tersebut pada setiap saat, Anda
dapat membuat permintaan tersebut dengan menghubungi kami melalui surat elektronik ke
http://www.jrnba.asia/indonesia/contact-us atau menulis surat kepada kami ke Room 3101, The Lee
Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Untuk perhatian: Jr. NBA Asia Fan
Relations. Kami akan memproses permintaan opt-out Anda dan memberitahukan mitra-mitra tersebut
atas permintaan opt-out Anda sesegera mungkin. Dari waktu ke waktu, Situs-Situs ini juga dapat
berbagi atau memberikan informasi non-identifikasi untuk mitra-mitra tersebut.
Meskipun Keluarga NBA berhati-hati dalam memilih mitra-mitra dan pengiklan-pengiklannya, kami
hanya bertanggung jawab atas konten di Situs-Situs kami sendiri dan untuk penggunaan informasi
identitas pribadi Anda oleh kami. Semua pihak-pihak ketiga yang terkait dengan Situs-Situs dan/atau
yang mana Situs-Situs dapat bertautan (termasuk, namun tidak terbatas pada, pengiklan-pengiklan,
sponsor-sponsor dan situs-situs internet lainnya) dengan siapa kami berbagi informasi memiliki
privasi dan pengumpulan data independen. Kami mendorong Anda untuk membaca kebijakan privasi
setiap situs web yang Anda kunjungi. Situs-Situs ini tidak mengontrol pengumpulan informasi tersebut
dan tidak dapat bertanggung jawab atau berkewajiban atas kebijakan-kebijakan atau tindakantindakan pihak-pihak ketiga.
Kami dapat membagikan informasi yang tanpa nama, bukan pengidentifikasi atau secara lain tidak
dimaksudkan untuk secara pribadi mengidentifikasi Anda dengan penyedia-penyedia layanan pihak
ketiga, pengiklan-pengiklan, jaringan-jaringan dan platform-platform pengiklanan, lembaga-lembaga,
dan/atau mitra-mitra kami untuk tujuan-tujuan yang dideskripsikan dalam Kebijakan ini (misalnya,
untuk memperbaiki desain dan konten dari penawaran-penaran masing-masing pihak, untuk
menyampaikan pesan pemasaran dan iklan-iklan yang lebih relevan, untuk memungkinkan kami
untuk mempersonalisasi pengalaman berinternet Anda, dan untuk melakukan analisis).
5. Transfer Ke Luar Negeri
Para pihak kepada siapa kami dapat mengungkapkan informasi Anda mungkin berada di dalam atau
di luar negara asal Anda dan informasi identitas pribadi Anda dapat ditransfer ke suatu tempat di luar
negara asal Anda. Informasi identitas pribadi yang kami kumpulkan dari Anda mungkin juga disimpan
di lokasi di luar negara asal Anda. Di beberapa negara ini, mungkin tidak ada dalam undang-undang
perlindungan data tempat yang secara substansial serupa dengan, atau melayani tujuan yang sama
seperti, undang-undang perlindungan data di negara Anda. Itu berarti informasi identitas pribadi Anda
mungkin tidak terjamin ke tingkat yang sama atau serupa dengan di negara asal Anda. Dalam kasus
tersebut, di mana kami diminta untuk melakukannya oleh hukum, kami akan masuk ke dalam kontrak
dengan penerima informasi identitas pribadi Anda untuk memastikan data pribadi Anda menerima
tingkat perlindungan yang sama di negara-negara tersebut sebagaimana data tersebut dilindungi di
negara asal Anda.
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6. Pengiklanan Online
Situs-Situs ini menggunakan Azonic dan pihak-pihak ketiga untuk menyampaikan iklan-iklan di SitusSitus dan atas nama kami di Internet. Seringkali iklan-iklan yang ditampilkan kepada Anda adalah
berdasarkan konten-konten dari halaman yang sedang Anda lihat, tetapi kami juga menyediakan iklan
yang disesuaikan dengan minat Anda. Harapan kami adalah bahwa dengan menampilkan iklan-iklan
yang disesuaikan dengan minat Anda, kami akan meningkatkan pengalaman online Anda. Sebagai
bagian dari proses ini Azonic dan/atau pihak-pihak ketiga ini dapat mengumpulkan informasi tentang
aktivitas online Anda di Situs-Situs dan situs-situs web lain, dan melengkapi informasi tersebut
dengan informasi dari pihak-pihak ketiga, dalam upaya untuk membuat kesimpulan tentang minatminat Anda dan menyampaikan kepada Anda iklan atau konten lainnya yang ditargetkan untuk minatminat tersebut. Misalnya, jika Anda sering mengunjungi konten di Situs-Situs ini mengenai satu tim
NBA tertentu, kami dapat menggunakan "web beacons" untuk menyimpulkan kemungkinan minat
Anda dalam tim NBA tersebut dan dapat memberikan suatu iklan untuk Anda yang terkait dengan
minat tersebut. Sangat penting untuk memahami bahwa teknologi ini menggunakan pengidentifikasi
tanpa nama dalam "cookie" yang tersimpan di peramban Anda.
Memilih Keluar (Opting-Out). Kami menawarkan ke Anda pilihan-pilihan yang berkaitan dengan
iklan-iklan berbasis minat. Seperti dideskripsikan di atas, jika Anda mengkonfigurasi pengaturan
peramban Anda untuk menolak semua cookies, Anda akan mengurangi jumlah iklan-iklan berbasis
minat dikirimkan kepada Anda atas nama kami. Jika Anda lebih memilih bentuk yang lebih terbatas
dari opting-out tanpa menolak cookies secara keseluruhan, Anda dapat opt out sehubungan dengan
entitas individu yang terlibat dalam memberikan iklan berbasis minat atas nama kami. Anda juga
dapat memilih untuk menggunakan berbagai alat (seperti add-ons peramban) yang memblokir web
beacons. Harap dicatat bahwa opting out dari menerima iklan-iklan berbasis minat tidak akan
mengurangi jumlah keseluruhan iklan-iklan yang Anda terima.
Pengiklanan dan Pelacakan Perangkat Bergerak (Mobile Device Advertising & Tracking). Kami,
penyedia-penyedia layanan pihak ketiga, pengiklan-pengiklan, jaringan-jaringan dan platform-platform
iklan, lembaga, dan/atau mitra-mitra kami juga dapat mengumpulkan pengidentifikasi yang dirancang
untuk memungkinkan pengiklanan di perangkat bergerak Anda. Namun, tergantung pada perangkat
Anda, Anda mungkin dapat menyetel ulang pengidentifikasi iklan pada perangkat bergerak Anda
setiap saat dengan mengakses pengaturan privasi pada perangkat bergerak Anda. Selain itu, ketika
menggunakan suatu aplikasi seluler, Anda mungkin menerima iklan di dalam aplikasi yang
disesuaikan. Setiap sistem operasi (misalnya, saat ini iOS untuk ponsel Apple, Android untuk
perangkat Android dan Windows untuk perangkat Microsoft) memberikan petunjuk sendiri tentang
cara untuk membatasi pengiriman iklan dalam aplikasi yang disesuaikan. Anda dapat meninjau
bahan-bahan pendukung dan/atau pengaturan privasi untuk sistem operasi masing-masing untuk optout dari iklan-iklan tersebut. Untuk perangkat lain dan/atau sistem-sistem operasi, mohon
mengunjungi pengaturan-pengaturan privasi untuk perangkat yang berlaku atau hubungi
penyelenggara platform yang berlaku.
7. Pilihan apa yang tersedia bagi Anda mengenai pengumpulan, penggunaan dan distribusi
dari informasi, Memilih Keluar (Opting-Out)
Tunduk pada pembatasan yang dijelaskan di bawah, jika Anda memilih untuk membuat suatu profil
pengguna pada Situs-Situs ini, Anda akan secara berkala menerima email tentang akun Anda
(misalnya, email yang berisi atau mendeskripsikan manfaat pendaftaran program Jr. NBA,
menginformasikan kepada Anda perubahan-perubahan status pendaftaran Anda, atau menyediakan
informasi lain tentang pendaftaran Anda). Sebagai tambahan, sebagai pengguna terdaftar dari SitusSitus ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima buletin, penawaran sponsor-sponsor yang
terpilih, dan promosi-promosi lainnya melalui surat elektronik. Anda akan menerima surat-surat
elektronik tersebut sebagai hasil dari preferensi yang diindikasikan dalam proses pendaftaran atau
perubahan berikutnya yang dibuat atas preferensi Anda. Di negara-negara di mana kami hanya
diizinkan untuk menggunakan informasi identitas pribadi Anda untuk tujuan pemasaran langsung
dengan persetujuan Anda, kami hanya akan melakukannya dimana Anda telah memberikan
persetujuan di dalam preferensi yang diindikasikan dalam proses pendaftaran atau perubahan
berikutnya yang dibuat atas preferensi Anda. Jika Anda ingin mengubah preferensi surat elektronik
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Anda, Anda dapat melakukannya dengan mengunjungi pengaturan profil Anda di bagian pengaturan
pengguna di Situs ini atau dengan mengindikasikan preferensi Anda sesuai dengan instruksi-instruksi
yang disediakan di dalam surat elektronik yang diterima. Jika suatu nama dan kata sandi
keanggotaan diperlukan untuk mengakses fitur ini, Anda akan perlu untuk memberikan informasi
tersebut untuk memperbarui preferensi Anda. Jika Anda lupa password Anda, Anda mungkin
mendapatkannya dengan mengunjungi area sign in (masuk) dan meminta suatu petunjuk (hint) atau
kata sandi yang baru ditentukan dikirimkan kepada Anda.
8. Jenis prosedur keamanan yang diletakkan untuk melindungi dari kehilangan,
penyalahgunaan atau perubahan informasi di bawah kontrol kami
Situs-Situs ini telah secara umum menerima langkah-langkah keamanan yang ditempatkan untuk
melindungi terhadap kerugian, penyalahgunaan dan perubahan informasi yang berada di bawah
kendalinya. Server untuk Situs-Situs yang berisi informasi identitas pribadi disimpan di fasilitas yang
aman secara fisik dan pengaturan suhu. Di luar perlindungan fisik dari server, kami melindungi
terhadap kehilangan data dengan mencadangkan (backing up) data, melakukan pemeriksaan secara
konsistensi, dan membatasi akses ke informasi pada server kami. Fitur lain, seperti surat elektronik
dan hubungi kami, tidak dienkripsi. Ketika memberikan informasi sensitif di internet, Anda juga harus
melihat peramban Anda untuk menentukan apakah "Secure Socket Layer," standar industri protokol
keamanan, sedang digunakan (biasanya ditandai dengan gambar kunci dalam bingkai peramban).
Selain itu, hanya karyawan-karyawan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi usaha kami yang
akan diberikan wewenang untuk memiliki akses atas informasi dari pengguna-pengguna Situs
masing-masing.
Penting untuk diingat bahwa apa pun yang Anda kirimkan atau ungkapkan secara online dapat
dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain atau secara melawan hukum disadap oleh pihak ketiga.
Tidak ada transmisi data melalui Internet dapat dijamin 100% aman. Meskipun kami berusaha untuk
menggunakan cara-cara yang wajar secara komersial untuk melindungi informasi Anda, kami tidak
dapat menjamin keamanan informasi apapun yang Anda kirimkan kepada kami.
Akun profil Situs Anda dilindungi kata sandi. Kami menyarankan Anda tidak membocorkan kata sandi
Anda ke siapapun. Tidak akan pada waktu kapanpun karyawan Situs manapun meminta kata sandi
Anda melalui surat elektronik. Jika Anda pernah menerima pertanyaan seperti itu, silakan
memberitahu Situs-Situs tersebut secepatnya melalui surat elektronik ke
http://www.jrnba.asia/indonesia/contact-us atau mengirimkan surat kepada kami ke Room 3101, The
Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Untuk perhatian: Jr. NBA Asia Fan
Relations. Pada akhirnya, Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga kerahasiaan nama
keanggotaan Anda, kata sandi dan/atau informasi akun lainnya.
Setiap informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh pengguna-pengguna dan diposting di SitusSitus ini (di papan pesan, web log, dan/atau di area percakapan (chatting)) dapat dilihat dan
digunakan oleh orang lain. Jika pengguna memasukkan informasi identitas pribadi yang dapat
diakses oleh masyarakat umum secara online, pengguna melakukannya atas resikonya sendiri.
Pengguna-pengguna menyetujui bahwa mereka dapat menerima pesan-pesan yang tidak diminta
dari pihak lain sebagai gantinya.
9. Bagaimana Anda bisa memperbaiki ketidakakuratan apapun di dalam informasi
Anda memiliki hak untuk meminta perbaikan dari informasi identitas pribadi yang telah Anda berikan
kepada kami. Untuk menjaga data pribadi yang telah Anda berikan melalui Situs ini tetap akurat,
terbaru dan lengkap, mohon hubungi kami melalui surat elektronik ke
http://www.jrnba.asia/indonesia/contact-us atau menulis surat kepada kami ke Room 3101, The Lee
Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Untuk perhatian: Jr. NBA Asia Fan
Relations. Pada saat kami menerima komunikasi dari Anda, kami akan mengambil langkah-langkah
yang sesuai untuk memperbarui atau memperbaiki informasi tersebut di dalam kepemilikan kami,
atau menghapuskan Anda dari katalog dan daftar alamat (mailing list) kami. Anda juga akan memiliki
pilihan untuk memperbaiki ketidakakuratan apapun di dalam profil Situs Anda atau pendaftaran lain
dengan kembali ke area keanggotaan dan memperbarui profil dan preferensi Anda atau mendaftar
kembali. Apabila suatu nama pengguna (user name) dan kata sandi dibutuhkan untuk mengakses
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fitur, Anda akan dibutuhkan untuk memberikan informasi tersebut untuk memperbaharui informasi
pengguna Anda. Apabila Anda melupakan sandi Anda, Anda dapat memperolehnya dengan
mengunjungi bagian pengaturan pengguna pada Situs ini dan meminta bahwa suatu petunjuk
dikirimkan ke Anda melalui alamat surat elektronik yang awalnya Anda berikan pada saat pendaftaran.
10. Bagaimana Anda bisa mengakses informasi Anda
Anda memiliki hak untuk meminta akses atas salinan dari data pribadi yang kami pegang mengenai
Anda dengan menghubungi kami melalui surat elektronik ke http://www.jrnba.asia/indonesia/contactus, atau menulis surat kepada kami ke Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway
Bay, Hong Kong, Untuk perhatian: Jr. NBA Asia Fan Relations. Kami dapat mengenakan biaya yang
wajar untuk memenuhi permintaan akses data tersebut.
11.Retensi Data
Informasi identitas pribadi dapat disimpan dan dapat terus digunakan sampai: (i) tujuan-tujuan yang
relevan untuk penggunaan dari informasi Anda yang dideskripsikan dalam Kebijakan ini tidak lagi
berlaku; dan (ii) kami tidak lagi diharuskan oleh undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku,
kewajiban-kewajiban kontraktual atau tujuan-tujuan usaha yang sah untuk menyimpan informasi
identitas pribadi Anda dan penyimpanan informasi pribadi Anda tidak lagi dibutuhkan untuk
penetapan, pelaksanaan atau pembelaan dari klaim hukum apapun.
12.Pilihan Hukum; Penyelesaian Sengketa
Kebijakan ini dan penggunaan Situs-Situs ini oleh Anda tunduk pada, dan ditafsirkan dan
dilaksanakan berdasarkan, hukum Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Cina
("Hong Kong"), di luar prinsip-prinsip hukum pilihan.
Pihak-pihak dari Kebijakan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk pada
jurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan-pengadilan di Hong Kong.
Apabila suatu pasal dari Kebijakan ini adalah atau menjadi ilegal, tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan di jurisdiksi manapun, hal ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan
dari pasal lain manapun dari Kebijakan ini di jurisdiksi tersebut.
13.Data yang Disimpan di Daerah Administratif Khusus Hong Kong
Server-server dimana data-data kami tersimpan berada di Hong Kong. Dengan menggunakan SitusSitus ini, Anda mengerti dan menyetujui bahwa informasi Anda dikumpulkan dalam, disimpan dalam,
digunakan dalam atau ditransfer ke Hong Kong sebagaimana dideskripsikan dalam Kebijakan ini.
Anda juga mengerti bahwa kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan berdasarkan undang-undang Hong
Kong, yang tidak setara dengan undang-undang di negara asal Anda.
14.Catatan untuk Orang Tua
Merupakan kebijakan Situs-Situs ini untuk tanpa sengaja meminta informasi identitas pribadi apapun
dari anak-anak di bawah umur 21 tahun. sejumlah fitur-fitur di Situs-Situs ini membutuhkan
pendaftaran untuk berpartisipasi (seperti, surat elektronik, buletin, pendaftaran program Jr. NBA).
Semua pendaftar-pendaftar akan diharuskan untuk memasukkan nama lengkap, nomor identitas,
jenis kelamin, tanggal lahir, alamat surat elektronik, nomor telepon, alamat surat elektronik sekolah,
ukuran kaos dan nama orang tua atau wali yah sah, nomor identitas, alamat surat elektronik, nomor
telepon dan hubungannya dengan si pendaftar. Apabila Situs-Situs ini menentukan bahwa seseorang
berada di bawah umur 21 tahun berdasarkan informasi yang diberikan pada saat proses pendaftaran,
orang tersebut tidak akan diperbolehkan untuk mendaftar untuk fitur-fitur tersebut dari Situs-Situs ini.
Sebagai tambahan, saat seorang anak berada di bawah umur 21 tahun mencoba untuk mendaftar
untuk fitur-fitur interaktif tertentu pada Situs-Situs ini, dia akan diarahkan ke konten yang tidak
membutuhkan penyerahan informasi identitas pribadi. Anak-anak di bawah umur yang
mengindikasikan bahwa mereka berada di bawah umur 21 tahun tidak dapat berpartisipasi dalam
fitur-fitur interaktif dalam Situs-Situs ini yang memerlukan pengumpulan dan penyimpanan informasi
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identitas pribadi (seperti, memasuki suatu undian) dan mereka tidak akan dihubungi mengenai
penawaran-penawaran atau promosi-promosi khusus.
Situs-Situs ini bekerja dengan (dan akan memberikan tautan kepada) situs-situs pihak ketiga yang
menawarkan fitur-fitur yang dideskripsikan pada Situs-Situs ini. Pendaftaran untuk fitur-fitur tersebut
sesuai dengan kebijakan-kebijakan privasi dari pihak-pihak ketiga yang mengoperasikan situs-situs
web dimana pendaftaran-pendaftaran tersebut terjadi. Situs-situs pihak ketiga tersebut dapat
memperbolehkan anak-anak di bawah umur 21 tahun untuk mendaftar untuk fitur-fitur tersebut pada
situs-situs mereka sesuai dengan dengan kebijakan-kebijakan privasi yang diposting pada situs-situs
tersebut. Penyelenggara-penyelenggara dari situs-situs pihak ketiga tersebut bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa situs-situs mereka mematuhi hukum, undang-undang, dan peraturanperaturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, mohon memeriksa kebijakan-kebijakan privasi
dari tiap-tiap situs pihak ketiga yang bersangkutan.
Izin dari orang tua atau wali yang sah dibutuhkan untuk informasi pribadi yang diberikan kepada
Situs-Situs ini dan/atau yang berdasarkan Kebijakan ini oleh setiap orang di bawah umur 21 tahun.
Orang tua atau wali yang sah menegaskan penerimaan mereka atas Kebijakan ini dengan
memberikan balasan dengan penegasan mereka melalui surat elektronik atau cara lain yang akan
kami tentukan. Orang tua atau wali yang sah dari anak-anak atau tanggungannya SETUJU UNTUK
MENGGANTI RUGI DAN MEMBEBASKAN KAMI DARI KLAIM-KLAIM, TANGGUNG JAWAB
SECARA HUKUM, KERUSAKAN-KERUSAKAN, DAN BIAYA-BIAYA YANG MUNCUL DARI
INFORMASI PRIBADI YANG DIBERIKAN OLEH ANAK-ANAK ATAU TANGGUNGANNYA KEPADA
SITUS-SITUS INI DAN/ATAU BERDASARKAN KEBIJAKAN INI.
15.Memberikan informasi identitas pribadi milik orang-orang lain
Apabila Anda memberikan informasi identitas pribadi dari orang lain selain diri Anda (termasuk
anggota keluarga Anda), Anda menjamin ke kami bahwa Anda telah menginformasikan mereka atas
tujuan dari pengumpulan data pribadi mereka dan bahwa mereka telah mengizinkan Anda
mentransfer atas data pribadi mereka kepada kami untuk tujuan-tujuan tersebut.
16.Hubungi Kami
Apabila Anda memiliki pertanyaan apapun mengenai aspek privasi dari Situs-Situs ini atau
pelaksanaan dari hak Anda berdasarkan Kebijakan ini atau hendak mengajukan keluhan, mohon
hubungi kami melalui surat elektronik ke http://www.jrnba.asia/indonesia/contact-us atau mengirimkan
surat ke Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Untuk
perhatian: Jr. NBA Asia Fan Relations.
Terakhir Diperbarui: 23 Maret 2017
Hak Cipta 2017 NBA Properties, Inc. Hak cipta dilindungi.
Penggunaan Situs ini menandakan penerimaan Anda atas Kebijakan Privasi dan Ketentuan
Penggunaan ini.
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