
KEBIJAKAN PRIVASI 

 

PRIVASI DAN KETENTUAN PENGGUNAAN 

Sekolah Pelita Harapan menjunjung tinggi privasi dan keamanan dari tiap individu yang 

mengunjungi situs kami. Pernyataan ini membahas informasi penting terkait cara kami dalam 

mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi dari pengunjung situs. 

 

PENGUMPULAN INFORMASI 

Informasi pribadi individu termasuk nama, lokasi, alamat email, afiliasi perusahaan, nomor 

telepon, dll diberikan secara sukarela. Kami hanya menggunakan data-data tersebut untuk 

menanggapi pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut. Kami tidak pernah membagikan 

atau menjual informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga manapun. Sekolah Pelita Harapan 

mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga keamanan informasi yang 

diperoleh dari pengunjung online terhadap akses tidak sah. 

 

KEAMANAN 

Situs ini mengambil setiap tindakan pencegahan guna melindungi informasi pribadi pengguna 

kami. Setiap kali pengguna mengirimkan informasi pribadi (seperti info kontak atau info kartu 

kredit) melalui formulir online, pendaftaran atau pembelian online, informasi tersebut akan 

terenkripsi melalui tingkatan SSL (Secured Sockets Layer) tertinggi yang tersedia saat 

pengiriman. Server penyimpanan informasi pengenal pribadi berada di lingkungan yang aman. 

Nomor kartu kredit tidak akan disimpan secara permanen di server situs kami dalam kondisi 

apapun. 

 

TAUTAN EKSTERNAL 

Situs kami berisikan tautan ke situs Internet lainnya, dan Sekolah Pelita Harapan tidak 

bertanggung jawab atas konten maupun praktik privasi yang terkait dengan situs manapun. 

 

COOKIE 

Situs kami akan mengumpulkan dan menyimpan “cookie”, (file data kecil, non-pribadi, yang 

dibagikan oleh browser situs pengguna, tersimpan di hard drive pengguna) secara otomatis. 

Kegunaannya adalah untuk memfasilitasi penggunaan situs Anda dengan mengidentifikasi 



preferensi pengguna dan menyimpan informasi yang sering diakses. Situs menggunakan 

cookie dengan tujuan menganalisis frekuensi pengguna, jenis komputer dan browser, tren, 

serta perilaku penggunaan guna meningkatkan administrasi situs dan meningkatkan 

pengalaman pengguna online. Anda dapat menyesuaikan situs untuk memblokir cookie, namun 

fungsionalitas beberapa bagian pada situs bisa saja dibatasi. 

 

PERTANYAAN 

Jika Anda memiliki pertanyaan apapun terkait pernyataan ini, silahkan dikirimkan ke 

enquiry@sph.ac.id 

enquiry@sph.ac.id

