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1. Cookie adalah file berukuran kecil yang secara otomatis akan mengambil tempat
di dalam perangkat komputer Anda, yang berguna untuk mengidentifikasi dan
memantau koneksi jaringan Anda sehingga Anda akan dapat mengakses Layanan
Platform KODI secara lebih optimal. Cookie akan membantu Platform KODI untuk
menelusuri fitur yang paling menarik untuk Anda dan jenis konten yang pernah Anda
kunjungi di waktu lalu. Saat Anda mengunjungi Situs Web ini kembali, cookie akan
mempermudah untuk menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan Anda.
Cookie tidak melakukan pelacakan terhadap informasi pengguna secara
individual, dan semua data cookie Platform KODI telah ter-enkripsi dan tidak dapat
dibaca oleh situs web lain.
2. Walaupun secara setelan semula (default) perangkat komputer Anda menerima
Cookie, Anda bebas untuk melakukan perubahan terhadap setelan tersebut
melalui pengaturan/ setting browser Anda, dengan memilih untuk menolak
mengaktifkan cookie.
Definisi
1. "Data Pribadi" adalah informasi milik Pengguna, yang mengidentifikasi
keterangan terkait Pengguna yang bersangkutan;
2. "Syarat Dan Ketentuan" merupakan ketentuan dan prasyarat dari penggunaan
Layanan oleh Anda;
3. "Layanan" memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Syarat Dan Ketentuan.
4. "Konten" berarti apapun yang ada pada Layanan Platform KODI, termasuk namun
tidak terbatas pada rancangan, desain, teks, gambar grafis, foto, gambar, citra, video,
perangkat lunak, musik, suara dan file lain, peringkat kredit, tarif, biaya, kuotasi,
data historis, grafik, statistik, artikel, informasi kontak Platform KODI, setiap
informasi lain, beserta pemilihan dan pengaturannya;
5. "Anda" merujuk pada Pengguna Layanan Platform KODI;
6. "Akun" merupakan identitas unik untuk mencatat kegiatan Anda dalam
menggunakan Layanan yang pembuatannya dilakukan dengan cara pendaftaran
pada website Platform KODI;
7. "Platform KODI" merujuk pada PT Demokrasi Ekonomi Nusantara beserta
perwakilan dan/atau kuasanya yang sah.
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Apa Yang Dimaksud Dengan Cookie?
1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada
komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat
"mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.Ketika pengguna
web menelusuri web, beberapa Cookie disimpan dalam Perangkat memori dalam
file Cookie atau dikombinasikan dengan Cookie lain. Cookie menyediakan
berbagai fungsi dan memfasilitasi fitur-fitur tertentu yang dapat membuat
pengalaman berselancar di internet lebih nyaman dan bernilai/berguna bagi
para pengguna web dengan memiliki Perangkat yang menyimpan informasi
tertentu yang bisa didapatkan kembali oleh web server.
2. Informasi dalam Cookie berkaitan dengan kombinasi akun pengguna dan
Perangkat. Dengan demikian, siapapun yang menggunakan beberapa akun atau
Perangkat (termasuk komputer dengan browser yang berbeda-beda) memiliki
beberapa set Cookie. Selain itu, Cookie tidak membedakan antara beberapa
pengguna yang berbagi akun pengguna atau Perangkat yang sama. Apabila lebih
dari satu browser digunakan pada komputer, masing-masing biasanya memiliki
tempat penyimpanan cookie yang terpisah. Cookie dapat memiliki tanggal
kadaluarsa yang panjang, atau tidak sama sekali, dan dapat tetap tersimpan dalam
Perangkat Anda selama berbulan-bulan.
3. Cookie tidak bisa digunakan untuk mendapatkan data dari hard drive Anda,
mengambil alamat e-mail atau mencuri informasi sensitif atau pribadi tentang Anda.
Satu-satunya cara yang bisa membuat informasi pribadi apapun menjadi bagian dari
file cookie Anda adalah jika Perangkat Anda menyediakan informasi tersebut untuk
Web server.
Mengapa Platform KODI Menggunakan Cookie?
Platform KODI menggunakan Cookie untuk mempelajari cara Anda berinteraksi dengan
konten Platform KODI serta menyempurnakan pengalaman Anda saat mengunjungi situs
web Platform KODI. Misalnya, beberapa cookie mengingat bahasa atau preferensi Anda
sehingga Anda tidak perlu berulang kali mengatur pilihan ini saat Anda mengunjungi salah
satu situs web Platform KODI. Secara umum, Platform KODI menggunakan Cookie untuk
tujuan berikut ini:
1. memungkinkan Situs Platform KODI bekerja dengan benar dan memastikan
agar Situs beroperasi dengan baik;
2. membantu Platform KODI melindungi keamanan akun Anda dengan mendeteksi
aktivitas berbahaya dan pelanggaran terhadap Ketentuan Penggunaan Platform
KODI;
3. menyediakan Layanan untuk Anda melalui administrasi Situs Platform KODI;
4. membedakan Anda dari Para Pengguna lain (sebagaimana didefinisikan berdasarkan
Kebijakan Privasi Platform KODI) ketika Anda kembali ke Situs Platform KODI dan
memungkinkan Anda untuk menggunakan Situs Platform KODI dengan pengalaman
browsing Anda lebih nyaman. Misalnya, cookie dapat memberitahu Platform KODI
preferensi bahasa dan komunikasi Anda;
5. meningkatkan cara kerja situs Platform KODI, contohnya, dengan memastikan
bahwa Para Pengguna menemukan hal yang mereka cari dengan mudah; dan
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6. memastikan dan meningkatkan kinerja Situs Platform KODI, dalam hal navigasi dan
kegunaan, serta untuk mengevaluasi efektivitas upaya pemasaran Platform KODI.
Cookie jenis apa yang Platform KODI gunakan?
1. Cookie bahasa digunakan untuk menyimpan Bahasa yang dipilih pengguna,
dan untuk menunjukan pilihan yang benar.
2. Cookie lokasi digunakan untuk mengira lokasi pengguna (kota, negara bagian,
negara, kode pos) sebagaimana ditentukan oleh alamat IP disimpan untuk secara
otomatis memilih negara dan menunjukan retailer dan hari demonstrasi dalam area
tersebut.
3. Cookie ID pengguna digunakan untuk memastikan pengguna hanya melihat
informasi mengenai diri mereka sendiri.
4. Cookie juga digunakan untuk analisa dengan Google analytics mengumpulkan
keseluruhan data statistikal untuk meningkatkan presentasi dan navigasi situs.
Google menambahkan data keseluruhan dengan data:
a. Demografi agar kami dapat lebih memahami pengunjung kami.
b. Situs referensi dicatat untuk lebih memahami preferensi pengguna.
c. Tanggal kunjungan dan kegiatan terakhir. Tanggal kunjungan dan kegiatan
terakhir dan informasi lainnya dicatat untuk dapat memberikan pengguna
update mengenai apa yang dilakukan oleh pengguna saat terakhir kali dan untuk
lebih memahami preferensi pengguna.
d. Sejarah halaman Cookie sejarah laman digunakan untuk melacak urutan laman
pengguna yang telah dikunjunginya. Jika pengguna mendapatkan pesan error
saat mengunjungi Situs, informasi cookie akan disimpan ke log file untuk
pelaporan atas error tersebut dan penyelesaiannya.
e. Sejarah halaman digunakan untuk melacak urutan halaman pengguna yang telah
dikunjunginya. Jika pengguna mendapatkan pesan error saat mengunjungi situs,
informasi cookie akan disimpan ke log file untuk pelaporan atas error tersebut
dan penyelesaiannya.
Apakah kami menggunakan cookie Pihak Ketiga?
1. Selain Cookie kami sendiri, kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan
lain dalam menempatkan Cookie pada Situs kami untuk mengumpulkan informasi
bagi kami. Perusahaan- perusahaan tersebut tidak dapat menggunakan Cookie ini
untuk kepentingan internal mereka atau membagikan informasi yang dikumpulkan
kepada siapapun selain Platform KODI, sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah
mereka tandatangani dengan kami.
2. Cookie iklan dan analitis dapat ditempatkan oleh atau atas nama para pengiklan
independen yang memasang iklan di Situs kami. Sebagai contoh, dengan mengklik
Konten Pihak Ketiga, para pengiklan dapat diberikan informasi tentang kunjungan
Anda ke Situs kami sehingga mereka bisa menyajikan iklan-iklan yang mungkin
menarik bagi Anda. Ketika Anda mengklik tombol ‘Like’ atau tombol ‘Share’ untuk
layanan jejaring sosial, situs jejaring sosial tersebut dapat selanjutnya menggunakan
informasi tentang kunjungan Anda untuk menargetkan iklan kepada Anda pada
situs-situs lain. Cookie tersebut bersifat anonim dan tidak dapat
mengidentifikasi individu. Kami tidak memiliki akses atau kontrol atas cookie pihak
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ketiga ini, dan pihak ketiga tersebut memiliki kebijakan cookie dan privasi mereka
sendiri.
Bagaimana cara mengatur Cookie?
1. Semua browser internet secara otomatis mengaktifkan pengaturan untuk
menerima Cookie. Anda dapat mengubah pengaturan untuk memblokir Cookie atau
memberitahukan anda ketika cookie dikirim ke perangkat Anda. Ada sejumlah cara
untuk mengelola cookie. Silakan lihat petunjuk browser atau bantuan layar untuk
mempelajari lebih lanjut tentang cara menyesuaikan atau memodifikasi pengaturan
browser Anda.
2. Jika Anda menonaktifkan Cookie yang kami gunakan, ini dapat mempengaruhi
pengalaman Anda saat di Situs Platform KODI, misalnya Anda mungkin tidak dapat
mengunjungi bagian tertentu dari situs Platform KODI atau Anda mungkin tidak
menerima informasi pribadi ketika anda mengunjungi Situs Platform KODI.
Jika Anda menggunakan perangkat yang berbeda untuk melihat dan mengakses
situs Platform KODI (misalnya komputer, smartphone, tablet dan lain sebagainya)
Anda perlu memastikan bahwa masing-masing browser pada setiap perangkat
disesuaikan dengan preferensi Cookie Anda.
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