Aspek hukum
Akses Anda dan penggunaan Situs ini (ini/Situs kami) tunduk pada ketentuan kebijakan penggunaan.
Dengan mengakses dan menggunakan Situs kami, Anda mengkonfirmasi bahwa Anda menerima Ketentuan
Penggunaan, tanpa batasan atau kualifikasi dan Anda setuju untuk mematuhinya.

SYARAT LAIN YANG BERLAKU
Syarat penggunaan ini mengacu kepada dan menggabungkan persyaratan tambahan berikut yang juga
berlaku untuk penggunaan Situs kami:
KEBIJAKAN PRIVASI kami MASUKKAN TAUTAN KE SITUS KEBIJAKAN PRIVASI [1],
yang menetapkan persyaratan dimana kami memproses data pribadi.yang kami kumpulkan dari Anda,
atau yang Anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan Situs kami, Anda dengan tegas setuju
atas proses tersebut dan Anda menjamin semua data yang diberikan oleh Anda adalah akurat.
KEBIJAKAN COOKIE kami MASUKKAN TAUTAN KE SITUS KEBIJAKAN COOKIE [2],
yang menetapkan informasi tentang cookie pada SitusSitus kami.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN YANG DAPAT DITERIMA kami dibawah ini, yang menetapkan
penggunaan yang diizinkan dan penggunaan yang dilarang dari Situs kami. Bila menggunakan
SitusSitus kami, Anda harus mematuhi KEBIJAKAN PENGGUNAAN YANG DAPAT DITERIMA
[3] ini

TENTANG KAMI
Situs ini dimiliki dan dioperasikan oleh AkzoNobel Decorative Coatings BV, perusahaan yang terdaftar di
Belanda dengan nomor perusahaan 28080245 dan memiliki kantor terdaftar di Sassenheim, Rijksstraatweg
31, 2171AJ, Belanda (disebut sebagai kami).

MENGAKSES SITUS KAMI
Akses ke SitusSitus kami diijinkan untuk sementara waktu, dan kami berhak untuk menghentikan atau
mengubah Layananlayanan yang kami tawarkan di SitusSitus kami sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan
lebih dahulu. Kami tidak menjamin bahwa SitusSitus kami, atau sebagian kontennya, akan selalu aktif dan
tidak terganggu. Kami mungkin menghentikan, menarik atau mengubah sebagian atau seluruh bagian
SitusSitus, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kami tidak bertanggung jawab bila karena satu dan lain
hal, SitusSitus kami tidak tersedia sepanjang waktu, atau pada periode tertentu. Pada waktu tertentu, kami
mungkin membatasi akses terhadap sebagian ataupun seluruh SitusSitus kami.
Anda bertanggung jawab untuk melakukan hal yang diperlukan untuk bisa mengakses Situs-situs kami.
Anda juga bertanggung jawab untuk memastikan setiap orang yang mengakses Situs-situs kami melewati
koneksi internet menyadari tentang Ketentuan PenggunaanKetentuan Pengguaan ini beserta istilahistilahnya, dan mematuhinya.

Bila Anda memilih, atau diberikan kode identifikasi pengguna, password atau informasi lainnya yang
merupakan prosedur keamanan, Anda diharuskan untuk merahasiakan informasi tersebut dan tidak
diperbolehkan untuk mengungkapkannya kepada pihak lain manapun. Kami berhak untuk menonaktifkan
kode identifikasi pengguna atau password, baik yang Anda pilih sendiri ataupun kami alokasikan, kapan saja
berdasarkan kebijakan kami semata-mata.
Anda tidak diijinkan untuk menggunakan, atau membuat pihak lain menggunakan sistem otomatis ataupun
piranti lunak untuk mengambil konten ataupun data dari Situs kami untuk kepentingan komersial, kecuali
pada kasus dimana Anda atau pihak ketiga telah mempunyai perjanjian tertulis dengan kami yang
menyatakan adanya izin untuk aktivitas tersebut.

PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Kami mungkin mengubah Ketentuan Penggunaan Ketentuan Penggunaan ini dari waktu ke waktu. Mohon
memeriksa Ketentuan Penggunaan Ketentuan Penggunaansecara berkala untuk memastikan Anda
mengetahui perubahan-perubahan yang kami buat. Apabila Anda melanjutan penggunaan Situs kami, Anda
dianggap telah menerima yang tersebut.

PERUBAHAN SITUS
Kami akan memperbaharui Situs kami dari waktu ke waktu, dan mungkin mengubah Konten yang terdapat
di Situs kami. Namun, mohon diperhatikan bahwa sebagian Konten pada Situs kami mungkin telah tidak
terkini, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbaharuinya.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kecuali apabila dinyatakan secara tegas, , hak kekayaan intelektual atas SitusSitus ini maupun materi
publikasinya (termasuk, namun tidak terbatas pada teks, gambar, suara, video, kode html dan tombol)
(“Konten”) adalah milik kami atau grup perusahaan AkzoNobel. Hak ini termasuk namun tidak terbatas pada
seluruh hak cipta, hak database, nama dagang dan merek dagang.
Anda hanya diperbolehkan untuk melihat, membaca, mencetak dan menggunakan SitusSitus dan Konten
untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan komersial. Kami dan grup perusahaan AkzoNobel dengan
tegas mencadangkan seluruh hak kekayaan intelektual pada Situs dan Konten, dan penggunaan Situs serta
Konten oleh Anda tunduk kepada batasan-batasan yang ada. Anda dilarang:
mengambil bahan-bahan pada konten yang sudah didaftarkan hak penggunaannya ;
menggunakan konten dari Situs yang mungkin dapat merusak/menyebabkan cacat dari Hak kekayaan
Intelektual kami atau pihak ketiga ;
mereproduksi, memodifikasi, memajang, menerbitkan, membagikan, menyiarkan, mendistribusikan,
mengkomunikasikan pada publik atau mensirkulasikan Situs ini dan/atau kontennya dengan cara
tertentu termasuk untuk kepentingan komersial apapun, tanpa adanya izin tertulis. Kami memiliki hak
penuh terhadap nama domain Dulux.co.id dan domain-domain lain yang berhubungan, serta subdomain, nama, logo ”AkzoNobel”, nama dan merek dagang nama dan merek Layanan, dan paten.
Merek dagang lain, nama produk dan perusahaan yang tersebut di Situs kami mungkin di daftarkan
lisensinya oleh pemilik dan pemegang lisensinya dimana pemilik dan pemegang lisensi tersebut
mempunyak hak penuh terhadapnya.

AKURASI WARNA

Kami telah berusaha membuat setiap warna pada layar seakurat mungkin. Sayangnya kami tidak dapat
menjamin warna pada layar sama persis dengan warna produk yang sebenarnya, dan warna yang terlihat
pada layar tidak dapat dijadikan acuan utama. Warna pada layar bisa saja berbeda tergantung pada
pengaturan dan resolusi layar Anda. Apabila Anda tidak yakin dengan suatu warna, maka kami
merekomendasikan sedapat mungkin untuk meminta tester dari toko terdekat atau online [4].

AKURASI INFORMASI DAN KONTEN
Konten dan informasi yang diperoleh dari Situs adalah gratis dan sifatnya hanya informatif dan bukan
merupakan bisnis ataupun hubungan servis profesional antara pengguna dan kami. Kami berusaha
semampunya untuk memastikan bahwa seluruh informasi dan konten dalam Situs ini akurat sewaktu dimuat,
namun demikian mungkin masih terdapat kesalahan yang sifatnya tidak disengaja.
Pandangan dan pendapat dalam konten yang disampaikan pengguna lain dalam Situs bersifat individual dan
sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna sendiri dan AkzoNobel tidak bertanggung jawab atas
ketidak akuratan atau kelalaian dari pendapat yang dimuat.
Kami tidak mengkontrol muatan informasi yang dimuat pengguna lain dan tidak kami modifikasi. Situs,
informasi dan konten Situs di sajikan seperti apa adanya.
Kami tidak menjamin muatan dari informasi dan konten yang termuat di Situs, termasuk hal-hal yang secara
langsung ataupun tidak langsung dari Situs kami, dan kami berhak untuk merubah dan mengoreksi pada
saaat kapanpun, tnapa pemberitahuan terlebih dahulu. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidak-akuratan
ataupun penghapusan informasi dari Situs dan segala keputusan berdasarkan informasi dan pendapat
pengguna dalam Situs adalah murni tanggung jawab dari pengguna.

VIRUS
Kami mengupayakan semampunya untuk memastikan Situs kami bebas dari virus. Namun, kami tidak dapat
menjamin bahwa Situs kami bebas dari bugs dan/atau virus, dan pengguna bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa Anda telah menginstal peranti anti virus yang memadai.
Anda tidak boleh menyalahgunakan Situs kami, dengan memasukkan viruses, trojans, worms, logic boms,
atau materi lain yang berbahaya dan membahayakan secara teknologi. Anda tidak boleh mencoba untuk
mendapatkan akses tidak sah ke Situs kami, melalui server dimana Situs kami disimpan atau server lain,
komputer atau database yang terhubung ke Situs kami. Anda tidak boleh menyerang Situs kami melalui
layanan terlarang atau layanan terlarang terdistribusi. Dengan melanggar aturan ini, Anda termasuk
melakukan tindak pidana kejahatan. Kami akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penegak
hukum berwenang yang relevan dan kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang yang dengan
mengungkapkan identitas Anda kepada mereka. Dalam hal pelanggaran tersebut, hak Anda untuk
menggunakan Situs kami akan segera dihentikan.

MENGHUBUNGI KE SITUS KAMI.
Anda dapat memberikan tautan ke Situs kami, asalkan Anda melakukannya dengan cara yang baik dan sah
dan tidak merusak reputasi kami atau mengambil keuntungan dari hal tersebut. Anda tidak boleh
memberikan tautan untuk menunjukkan suatu bentuk asosiasi, persetujuan atau dukungan dari pihak kami
jika memang tidak ada. Anda tidak boleh membuat tautan Situs kami pada Situs yang tidak Anda miliki .
Situs kami tidak boleh ditempatkan pada Situs lain, Anda pun tidak boleh membuat tautan ke bagian
manapun dari Situs kami selain laman utama.

Kami berhak untuk mencabut pemberian izin membuat tautan Situs tanpa pemberitahuan.
Situs di mana Anda membuat tautan harus mematuhi dalam segala hal standar konten yang terdapat pada
Kebijakan Penggunaan yang dapat Diterima. Jika Anda ingin menggunakan Konten di Situs kami selain
yang ditetapkan di atas, silahkan hubungi kami.

MENGHUBUNGKAN KE SITUS LAIN
Situs kami dan / atau konten mungkin berisi Tautan ke Situs web pihak ketiga. Jika Anda memutuskan untuk
mengunjungi Situs pihak ketiga, Anda melakukannya dengan resiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung
jawab atas isi, ketepatan atau pendapat yang disajikan dalam Situs tersebut. Tautans tidak berarti bahwa
kami, atau Situs kami, berafiliasi dengan atau berhubungan dengan Situs tersebut.
Penjelahan Anda dan interaksi di Situs lain, termasuk Situs-Situs yang memiliki Tautan ke Situs kami, harus
sesuai dengan peraturan dan kebijakan Situs tersebut. Silakan baca aturan-aturan dan kebijakan yang ada
sebelum Anda melanjutkan.
Komunikasi kami dengan Anda mungkin berisi informasi yang bersumber dari Situs-Situs pihak ketiga.
Bahan dari Situs pihak ketiga akan ditandai dengan jelas dan Tautan akan diberikan ke sumber Situs. Kami
tidak bertanggung jawab atau tidak ada kewajiban untuk setiap bahan yang disediakan oleh atau yang
terdapat pada setiap Situs pihak ketiga yang terhubung dari komunikasi kami dengan Anda, atau penggunaan
data pribadi oleh pihak ketiga tersebut.
Dimasukkannya Tautan apapun dalam komunikasi kami dengan Anda tidak menjelaskan adanya dukungan
kami ke Situs tersebut. Jika Anda memutuskan untuk mengakses Situs web pihak ketiga terkait, anda
melakukannya atas resiko anda sendiri.

IKLAN
Pada Situs kami akan terdapat Situs iklan produk dan layanan pihak ketiga. Kami tidak bertanggung jawab
atas ketidaktepatan materi iklan dan tidak memberikan garansi, pernyataan atau jaminan, baik tersurat
maupun tersirat, tentang kualitas atau performa dari barang atau pasokan tersebut.

PENAWARAN DAN PROMOSI
Kami dapat menampilkan penawaran, promosi atau kompetisi di Situs dari waktu ke waktu dan ini akan
tunduk pada syarat dan ketentuan khusus untuk Anda ketahui.

MENGUNGGAH ATAU MENGIRIM BAHAN KE SITUS KAMI
Setiap kali Anda menggunakan sebuah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengunggah konten ke Situs
kami atau untuk melakukan kontak dengan pengguna lain di pada SitusSitus kami, Anda harus mematuhi
standar konten yang ditetapkan dalam Kebijakan Penggunaan yang dapat Diterima kami. Anda menjamin
bahwa setiap kontribusi tersebut memenuhi standar tersebut, dan Anda akan bertanggung jawab kepada kami
dan mengganti kerugian kami untuk setiap pelanggaran jaminan itu.. Ini berarti bahwa Anda akan
bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang kami alami sebagai akibat dari pelanggaran Anda atas
jaminan tersebut.
Anda memberikan kepada kami lisensi non-eksklusif, terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, dapat
dipindahtangankan serta bebas royalti (termasuk hak penuh untuk melakukan sub-lisensi) untuk
menggunakan konten apapun yang Anda unggahatau posting ke SitusSitus kami ("Konten Anda")

(termasuk, tanpa terbatas kepada, hak untuk mengambil, mengubah, mengamandemen atau mengubah
Konten Anda) dalam setiap media di seluruh dunia tanpa batasan, dan Anda menjamin bahwa setiap materi
yang Anda kirimkan adalah hasil karya Anda sendiri atau bahwa Anda telah memperoleh semua hak yang
diperlukan dan izin dari pemiliknya dan Anda memiliki semua hak yang relevan dalam Konten Anda untuk
memungkinkan Anda untuk memberikan hak-hak dalam klausul ini.
Anda dengan ini tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan dan setuju untuk tidak menyatakan setiap dan
semua hak moral dan hak-hak lain yang sejenis dan semua hak publisitas dan privasi di negara manapun di
dunia dalam kaitannya dengan pengeksploitasian hak oleh kami atas Konten Anda yang diberikan di sini,
semaksimal mungkin sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang.
Publikasi Konten Anda hanya berdasarkan kebijakan kami semata-mata dan kami berhak untuk membuat
tambahan atau pengurangan pada materi tersebut sebelum dipublikasikan, setelah publikasi atau menolak
publikasi.
Jika Konten Anda berisi materi yang tidak dimiliki oleh atau dilisensikan kepada Anda dan/atau yang tunduk
kepada hak-hak pihak ketiga, Anda bertanggung jawab untuk mendapatkan, sebelum pengajuan Konten,
seluruh pernyataan, persetujuan dan/atau lisensi yang diperlukan untuk memungkinkan penggunaan dan
pengeksploitasian Konten Anda oleh kami sesuai dengan Ketentuan Penggunaan ini tanpa adanya
pembayaran tambahan.
Meskipun kita tidak memiliki kewajiban untuk memoderasi konten pada Situs kami, kami mencadangkan
hak kami untuk memonitor setiap informasi yang dikirimkan atau diterima melalui Situs kami. Kami berhak
untuk menolak, memblokir, menangguhkan atau menghapus Konten Anda setiap berdasarkan kebijakan
kami semata-mata. Kami sama sekali tidak menjamin Konten Anda atau bagian dari itu akan ditampilkan
pada SitusSitus kami.
Anda menyatakan bahwa Anda memiliki hak yang sah untuk mengirimkan informasi tersebut dan setuju
bahwa Anda tidak akan mengirimkan informasi apapun kecuali Anda secara hukum berhak untuk
melakukannya. Kami memiliki hak untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan dan memberikan
konten tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun. Kami juga memiliki hak untuk mengungkapkan
identitas Anda kepada pihak ketiga yang mengklaim bahwa materi yang ditempatkan atau diunggah oleh
Anda ke Situs kami merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual mereka, atau hak mereka
untuk privasi. Kami tidak akan bertanggung jawab, atau bertanggung jawab kepada pihak ketiga, atas isi
atau ketepatan dari materi yang diberikan oleh Anda atau pengguna lain dari Situs kami. Kami memiliki hak
untuk menghapus konten atau posting yang Anda buat pada Situs kami atas kebijakan kami.
Kami tidak menerima kiriman ide yang tidak sah di luar hubungan bisnis yang sah. Harap tidak melakukan
komunikasi berkaitan dengan ide yang tidak sah kepada kita melalui SitusSitus ini. Setiap ide yang
diungkapkan kepada kami di luar hubungan bisnis yang sudah ada dan didokumentasikan tidak bersifat
rahasia dan kami berhak untuk mengembangkan, menggunakan, menyalin dan/atau secara komersial
mengeksploitasi atau menyamakan ide untuk sepenuhnya dan tanpa memberikan kompensasi kepada Anda
atau memperhitungkan peran Anda. Dengan mengirimkan ide atau hal rinci lainnya kepada kami melalui
SitusSitus ini, artinya Anda setuju untuk terikat oleh ketentuan kebijakan ini.

TANGGUNGJAWAB
Tanggung jawab atas konten yang ditampilkan pada Situs, kami sediakan tanpa adanya jaminan, kondisi,
atau garansi untuk akurasinya.
Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, kami dengan ini secara tegas mengecualikan:
semua kondisi, jaminan, representasi, dan persyaratan lain yang mungkin berlaku ke Situs kami atau
konten, yang dinyatakan mungkin akan tersirat oleh undang-undang, hukum umum atau hukum

ekuitas;
tanggung jawab atas kerusakan langsung, khusus, kerugian tidak langsung atau kerusakan penting atau
kerusakan yang ditimbulkan oleh pengguna dalam hubungannya dengan Situs kami atau dalam
hubungan dengan penggunaan, ketidakmampuan untuk menggunakan, atau hasil dari penggunaan
Situs kami, setiap Situs web yang terkait dengan itu dan setiap materi yang dipasang di dalamnya,
termasuk:
kehilangan pemasukan atau pendapatan;
kehilangan keuntungan, penjualan, bisnis atau kontrak;
gangguan bisnis;
kehilangan penghematan yang telah diperkirakan;
tambahan atau pengeluaran sia-sia;
hilangnya privasi atau kehilangan data;
kehilangan kesempatan; kemauan baik atau reputasi; atau
kerugian lain apapun jenisnya yang dihasilkan apapun penyebabnya melalui penggunaan Situs
dan informasi dan opini yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari Situs
baik yang disebabkan oleh kerugian (termasuk kelalaian), pelanggaran kontrak atau sebaliknya,
bahkan dimasa yang akan datang.
Pengecualian harus mencakup semua tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh
virus atau kode komputer lainnya, file atau program dirancang untuk mengganggu, membatasi,
menghancurkan, membatasi fungsi atau kompromi integritas dari perangkat lunak komputer atau perangkat
keras atau peralatan telekomunikasi atau bahan ditransmisikan dengan atau sebagian bagian dari halamanhalaman Situs atau mengunduh materi dari Situs.
Kami tidak bertanggungjawab atas isi konten dan tautan yang ada di SitusSitus kami dan tidak akan
bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul dari penggunaan Anda atas konten
dan tautan tersebut.
Harap dicatat bahwa beberapa wilayah hukum tidak mengizinkan pengecualian jaminan tersirat, sehingga
beberapa atau semua pengecualian di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda.
Selain itu, kami tidak mengesampingkan tanggung jawab kami atas cedera atau kematian yang disebabkan
oleh kelalaian kami, atau tanggung jawab kami terhadap perjanjian yang keliru, maupun kewajiban lainnya
yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.

GANTI RUGI
Anda setuju untuk mengkompensasi kami secara penuh dari dan terhadap setiap dan semua klaim,
kewajiban, kerugian dan biaya (termasuk biaya hukum dan klaim pihak ketiga) yang timbul dari, atau terkait
dengan, pelanggaran oleh Anda atas Ketentuan Penggunaan.

PEMUTUSAN
Jika ketentuan penggunaan berada atau menjadi batal sebagian, para pihak akan terikat oleh sisa yang sama.
Para pihak akan mengganti bagian kosong dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum
yang sesuai dengan orang-orang dari bagian kosong sebanyak mungkin, dengan mempertimbangkan isi dan
tujuan dari Ketentuan Penggunaan ini.

PENGGUNAAN INTERNASIONAL

Situs ini tidak ditujukan kepada siapa pun dalam setiap wilayah hukum untuk alasan apapun publikasi atau
ketersediaan Situs dilarang. Mereka dalam hal di antaranya menerapkan larangan tersebut tidak harus
mengakses Situs.
Kami tidak menyatakan bahwa apapun di Situs ini sesuai untuk digunakan atau diizinkan oleh hukum lokal
di setiap wilayah hukum. Mereka yang mengakses Situs melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan
bertanggung jawab untuk mematuhi hukum setempat yang berlaku atau peraturan; Apabila ada keraguraguan mohon untuk mendapatkan nasihat hukum.
Dalam hal terjemahan dari syarat penggunaan ini berbeda dari versi bahasa inggris, maka versi bahasa
inggris akan berlaku.

HUKUM YANG BERLAKU
Ketentuan PenggunaanPenggunaan dan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan hal
tersebut atau isinya atau konstruksinya, atau penggunaan Anda atas SSitus, (termasuk perselisihan ataupun
klaim non-kontrak) akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Belanda.
Pengadilan Belanda akan memiliki yurisdiksi eksklusif atas klaim yang timbul dari, atau terkait dengan
penggunaan Situs kami meskipun kami memiliki hak untuk membawa proses terhadap Anda atas
pelanggaran Ketentuan Penggunaan ini di negara tempat tinggal Anda atau negara lain yang relevan.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN YANG DAPAT DITERIMA
Kebijakan Penggunaan yang dapat Diterima ini menetapkan persyaratan antara Anda dan kami di mana
Anda dapat mengakses Situs ini (SSitus ini/kami). Kebijakan Penggunaan ini berlaku untuk semua pengguna
dan pengunjung SSitus kami.
Penggunaan Anda atas SitusSitus kami berarti bahwa Anda menerima, dan setuju untuk mematuhi semua
Kebijakan Penggunaan ini, yang melengkapi Ketentuan Penggunaan.

PELARANGAN PENGGUNAAN
Anda dapat menggunakan Situs kami hanya untuk tujuan yang sah. Anda tidak dapat menggunakan Situs
kami:
Dengan cara apapun yang melanggar hukum lokal, nasional maupun internasional yang berlaku atau
peraturan yang berlaku.
Dengan cara apapun yang melanggar hukum atau penipuan, atau memiliki tujuan atau efek yang tidak
sah atau penipuan.
Untuk tujuan merugikan atau mencoba untuk menyakiti anak-anak di bawah umur dengan cara apapun.
Untuk mengirim, sengaja menerima, mengunggah, mengunduh, menggunakan atau menggunakan
kembali materi yang tidak sesuai dengan STANDAR KONTEN kami di bawah ini.
Untuk mengirimkan, atau pengadaan pengiriman, setiap iklan yang tidak diminta atau tidak sah atau
materi promosi atau bentuk lainnya yang tidak diinginkan (spam).
Untuk dengan sengaja mengirimkan data, mengirim atau mengunggah materi yang mengandung virus,
trojan horse, worm, timebomb, keystroke logger, spyware, adware atau program berbahaya lainnya
atau kode komputer serupa yang dirancang untuk mempengaruhi pengoperasian perangkat lunak
komputer atau perangkat keras.
Anda juga setuju:

Tidak untuk mereproduksi, menduplikasi, menyalin atau menjual kembali setiap bagian dari Situs
kami yang bertentangan dengan ketentuan Ketentuan Penggunaan
Tidak mengakses tanpa otoritas, mengganggu, merusak atau mengganggu:
setiap bagian dari Situs kami;
setiap peralatan atau jaringan dimana Situs kami disimpan;
setiap perangkat lunak yang digunakan dalam penyediaan SitusSitus kami; atau
peralatan atau jaringan atau perangkat lunak yang dimiliki atau digunakan oleh pihak ketiga.

LAYANAN INTERAKTIF
Kita dimungkinkan dari waktu ke waktu memberikan layanan interaktif pada Situs, termasuk, tanpa batasan:
Ruang berinteraksi; dan
Papan buletin. (Layanan Interaktif).
Apabila kami menyediakan Layanan Interaktif, kami akan memberikan informasi yang jelas kepada Anda
tentang jenis layanan yang ditawarkan, apakah itu dimoderasi dan apa bentuk moderasi yang digunakan
(termasuk apakah itu manusia atau teknis).
Kami akan melakukan yang terbaik untuk menilai risiko yang mungkin terjadi bagi pengguna (dan
khususnya, untuk anak-anak) dari pihak ketiga ketika mereka menggunakan Layanan Interaktif yang tersedia
pada Situs kami, dan kami akan memutuskan dalam setiap kasus apakah sesuai untuk menggunakan
moderasi dari layanan yang relevan (termasuk jenis moderasi yang digunakan) dalam mencari solusi dari
risiko tersebut. Namun, kami tidak berkewajiban untuk mengawasi, memonitor atau mengatur Layanan
Interaktif kami sediakan di Situs kami, dan sejauh yang diijinkan oleh hukum, kami tegas mengesampingkan
tanggung jawab kami untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan setiap Layanan
Interaktif oleh pengguna bertentangan standar konten kami, apakah layanan dimoderasi atau tidak.
Penggunaan salah satu Layanan Interaktif kami untuk anak di bawah umur tunduk pada persetujuan dari
orang tua atau wali mereka. Kami menyarankan kepada orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka yang
menggunakan Layanan Interaktif bahwa penting bagi mereka untuk berkomunikasi dengan anak-anak
mereka tentang keselamatan mereka secara online, karena moderasi yang tidaklah mudah dilakukan. Anakanak yang menggunakan Layanan Interaktif harus diberitahukan akan potensi risiko bagi mereka.
Apabila kami melakukan moderasi Layanan Interaktif, kami biasanya akan menyediakan Anda dengan cara
menghubungi moderator apabila timbul kecemasan atau kesulitan.

STANDAR KONTEN
Standar-standar konten ini berlaku untuk setiap dan semua materi yang Anda kontribusikan ke Situs kami (
Kontribusi), dan untuk setiap Layanan Interaktif yang terkait dengannya.
Anda harus mematuhi semangat serta isi dari standar berikut ini. Standar berlaku untuk setiap bagian dari
Kontribusi maupun secara keseluruhan.
Kontribusi harus:
Akurat (apabila berisi fakta);
Benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (apabila berisi pendapat); dan
Mematuhi hukum yang berlaku di Belanda dan negara manapun dimana kontribusi tersebut di-posting
Kontribusi tidak boleh:

Mengandung materi yang mencemarkan nama baik siapapun;
Mengandung materi yang pornografi, menyinggung, menyiratkan kebencian atau menyulut kemarahan;
Mengandung materi seksual yang eksplisit;
Mengandung unsur kekerasan;
Mengandung unsur diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, cacat, orientasi
seksual atau usia;
Melanggar hak cipta, desain, hak database atau merek dagang orang lain;
Cenderung menipu orang lain;
Berisi pelanggaran terhadap kewajiban hukum terhadap pihak ketiga, seperti kewajiban berdasarkan
kontrak atau kepercayaan;
Mengandung unsur aktivitas ilegal;
Berisi hal-hal yang mengancam, menyalahgunakan atau melanggar privasi orang lain, atau
menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan atau kecemasan.
Melecehkan, membuat marah, mempermalukan, memancing atau mengganggu orang lain;
Digunakan untuk meniru orang lain, atau untuk memberikan pandangan yang salah mengenai identitas
Anda atau keterkaitan Anda dengan orang lain.
Memberikan pandangan bahwa kontribusi tersebut berasal dari kami, apabila kenyataannya tidak
begitu; atau
Mendukung, mempromosikan atau membantu perbuatan melawan hukum seperti (contohnya)
pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan computer.

PENANGGUHAN DAN PENGAKHIRAN
Kami akan menentukan, berdasarkan kebijakan kami, apakah telah terjadi pelanggaran atas Kebijakan
Penggunaan yang dapat Diterima dalam penggunaan Situs kami. Apabila pelanggaran atas kebijakan ini
telah terjadi, kami Situsdapat mengambil tindakan yang kami anggap sesuai.
Kegagalan dalam mematuhi Kebijakan Penggunaan yang dapat Diterima ini merupakan pelanggaran
material dari dari Ketentuan Penggunaan berdasarkan mana Anda diijinkan untuk menggunakan SSitus kami
dan dapat mengakibatkan kami mengambil semua atau salah satu tindakan berikut:
Pencabutan hak Anda untuk menggunakan Situs kami dengan segera, untuk sementara atau secara
permanenSitus.
Pemindahan setiap posting atau materi yang Anda unggah di Situs kami dengan segera, untuk
sementara atau secara permanen.
Memberikan peringatan kepada Anda.
Proses hukum terhadap Anda untuk penggantian semua biaya ganti rugi (termasuk, namun tidak
terbatas pada, biaya administrasi dan hukum yang wajar) yang timbul dari pelanggaran Anda.
Tindakan hukum lebih lanjut terhadap Anda.
Pengungkapan informasi tersebut kepada pihak penegak hukum jika kami merasa perlu
Kami mengesampingkan tanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam mengatasi pelanggaran
Kebijakan Penggunaan yang dapat Diterima ini. Respon kami yang dijelaskan dalam kebijakan ini adalah
tidak terbatas, dan kami dapat mengambil tindakan lain kami anggap tepat.

HUBUNGI KAMI
Untuk menghubungi kami, silakan email ke askdulux.id@akzonobel.com [5].
AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (anggota dari grup AkzoNobel) adalah perusahaan yang terdaftar di
Belanda dengan nomor perusahaan 28080295 dan kantor terdaftar di Sassenheim, Rijksstraatweg 31 , 2171
AJ , Belanda.

Terima kasih telah mengunjungi Situs kami.
close

Bergabunglah dengan newsletter kami
Lihat tren dan ide dekorasi dalam buletin bulanan baru kami.

Saya menyetujui pemrosesan data pribadi saya oleh AkzoNobel, termasuk dari perusahaan Perusahaanperusahaan grup AkzoNobel beserta badan-badan yang bertindak atas nama mereka.
Silahkan centang kotak kebijakan privasi

Saya setuju untuk menerima newsletter pribadi dari Dulux, untuk menerima informasi tentang produk (dan
layanan) AkzoNobel, termasuk dari perusahaan Grup perusahaan AkzoNobel.Baca lebih banyak
Baca selengkapnya tentang acara dan promosi (termasuk tawaran dan diskon), yang untuknya AkzoNobel
dapat menganalisis data pribadi saya, termasuk preferensi yang saya bagikan dengan AkzoNobel, riwayat
belanja online dan offline saya, serta penggunaan terdaftar saya atas situs web dan aplikasi AkzoNobel.
AkzoNobel dapat menghubungi saya melalui Email, Surat, SMS, Aplikasi, Media Sosial atau melalui
saluran komunikasi lain yang saya berikan. Apa artinya ini?
Silahkan centang kotak berlangganan newsletter kami

Berlangganan
Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kami menggunakan data pribadi Anda, baca
pernyataan privasi kami.
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