
Aturan dan Peraturan Pengunjung

Di dalam Aturan dan Peraturan ini definisi berikut akan berlaku: 
 “Pameran” berarti pameran yang dinyatakan dalam Formulir Pendaftaran Pengunjung.
 “Pusat Pameran” berarti pusat yang disebutkan di Formulir Aplikasi Pengunjung atau tempat lainnya 

yang dapat dipilih oleh Penyelenggara.  
 “Penyelenggara” berarti orang atau orang-orang yang disebut sebagai penyelenggara atau 

penyelenggara-penyelenggara Pameran di Formulir Aplikasi Pengunjung. 
 “Pengunjung” berarti orang-orang yang menghadiri Pameran. 

1. Aturan dan Peraturan
 Dalam mendaftar untuk atau menerima penawaran masuk ke dalam Pameran, pengunjung setuju 

bahwa mereka akan menghormati dan mematuhi aturan dan peraturan ini dan aturan dan peraturan 
Pusat Pameran, yang salinannya dapat didapatkan dari Penyelenggara berdasarkan permintaan.

2.Tingkah Laku dalam Pusat Pameran
 Pengunjung tidak boleh melakukan, atau mengijinkan untuk apa pun untuk menjadi, akan 

menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan, kerusakaan atau bahaya kepada siapa pun atau apa 
pun yang berdasarkan pendapat Penyelenggara tidak sesuai dengan standar umum dari Pameran 
atau mengakibatkan pelanggaran aturan dan peraturan ini atau hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku secara umum.  

 Pengunjung tidak dapat membawa kamera, perekam video atau alat perekaman apa pun ke dalam 
Pameran tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyelenggara. Penyelenggara memiliki hak 
untuk memeriksa barang bawaan setiap pengunjung kapan pun.

 Dengan tegas dilarang untuk pengunjung untuk merekam gambar dalam bentuk apa pun selama 
menghadiri Pameran tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyelenggara. Larangan 
tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, mengambil foto, video, atau rekaman digital 
segala jenis dan gambar atau sketsa gambar. Pengunjung setuju untuk menyerahkan kepada 
Penyelenggara berdasarkan permintaan segala material dalam bentuk media apa pun yang 
merekam gambar yang melanggar aturan ini, termasuk namun tidak terbatas pada film, rekaman 
video, buku sketsa, kamera handphone dan perangkat penyimpanan digital.

 Apabila Pengunjung melanggar aturan di atas merekam gambar apa pun, hak cipta dan hak 
kekayaan intelektual lainnya (termasuk untuk menghindari keraguan, hak dalam rekaman suara 
dan penyiaran) baik yang timbul sekarang atau di masa depan (“HAKI”) akan melekat dalam 
Penyelenggara tanpa syarat dan segera atas pembuatan dan perekaman gambar. Pengunjung 
berkewajiban untuk menandatangani seluruh akta dan dokumen dan untuk melakukan segala hal 
sebagaimana Penyelenggara dapat mewajibkan untuk melekatkan HAKI dalam Penyelenggara 
termasuk, namun tidak terbatas, penyerahan gambar atau salinannya dalam media apa pun.

 Pengunjung memiliki hak berdasarkan keputusannya sendiri untuk menolak masuknya pengunjung 
mana pun atau untuk mengharuskan pengunjung mana pun untuk meninggalkan apabila 
berdasarkan opini mereka, perilaku ia adalah pelanggaran dari aturan peraturan ini atau aturan dan 
peraturan Pusat Pameran atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku secara umum. Opini 
Penyelenggara adalah final dalam hal ini.

3. Tanggung Jawab
 Penyelenggara tidak akan bertanggung jawab kepada Pengunjung atas kehilangan atau kerusakan 

apa pun terhadap setiap dari propertinya yang terjadi (dari apa pun penyebabnya) di dalam atau 
mengenai Pusat Pameran atau kematian atau cedera apa pun yang dialami oleh Pengunjung mana 
pun pada saat di dalam atau meninggalkan Pameran (selain daripada kematian atau cedera yang 
disebabkan oleh kelalaian Penyelenggara sepanjang hal ini tidak dapat dikecualikan atau dilarang 
hukum (dan hanya sejauh hal tersebut)).

 Pengunjung setuju bahwa Penyelenggara tidak akan membebankan tanggung jawab kepadanya 
untuk produk apa pun yang ditampilkan atau dijual oleh peserta pameran mana pun di Pameran.

 Setiap Pengunjung setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Penyelenggara, berdasarkan 
permintaan, atas klaim, tanggung jawab, kehilangan, tuntutan, proses hukum, kerusakan, putusan, 
pengeluaran, biaya (termasuk biaya hukum) dan biaya dalam bentuk lain apa pun yang ditanggung 
oleh atau atas nama atau dibuat terhadap pada Penyelenggara, karyawan, agen atau kontraktornya 
yang timbul dari pelanggaran apa pun atau klaim lain sehubungan dengan atau timbul dari 
pengambilan Gambar apa pun oleh Pengunjung yang tidak diijinkan.

 Pengunjung setuju bahwa Penyelenggara tidak akan membebankan tanggung jawab kepadanya 
atas setiap kesalahan atau kelalaian dalam setiap informasi sehubungan dengan setiap peserta 
pameran atau produknya di dalam panduan resmi Pameran atau di dalam setiap promosi lain atau 
materi cetak lainnya atau informasi yang diberikan oleh Penyelenggara atau peserta pameran itu.

 Pengunjung mengakui  dan setuju bahwa Penyelenggara, karyawannya dan kontraktornya dapat 
mengambil foto/video yang dapat termasuk gambar dari Pengunjung yang sedang menghadiri 
Pameran (“Gambar”). Pengunjung dengan ini memberikan persetujuan untuk dan memberikan 
kepada Penyelenggara dan afiliasinya, hak dan lisensi yang tidak terbatas, dalam waktu tidak 
terbatas, di seluruh dunia, bebas royalti dan dapat dipindahtangankan untuk menggunakan (dan 
memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan) gambar di seluruh dunia tanpa kompensasi 
apapun. Pengunjung dengan ini mengakui bahwa Penyelenggara adalah pemilik tunggal dan 
eksklusif atas segala hak dalam Gambar dan dengan ini mengesampingkan (a) setiap dan segala 
hak dalam dan atas Gambar tersebut, dan (b) setiap dan segala klaim Pengunjung yang mungkin 
dimiliki sehubungan dengan atau timbul dari Gambar atau penggunaannya.

 Tidak ada pengecualian oleh Penyelenggara atas setiap ketentuan dalam aturan dan peraturan ini 
atau setiap haknya berdasarkan ini yang memiliki pengaruh kecuali diberikan secara tertulis dan 
ditandatangani oleh Direktur mana pun dari Penyelenggara.

4. Pernyataan Kebijakan Privasi (Pernyataan) dari Penyelenggara
 Penyelenggara menganggap privasi individu secara serius. Pernyataan ini menjelaskan kebijakan 

dan praktik mereka.
 Penyelenggara menghormati privasi Pengunjung dan Penyelenggara akan menggunakan upaya 

yang wajar:
 • untuk menerapkan perlindungan komputer, fisik dan prosedural untuk secara wajar melindungi 

keamanan dan kerahasiaan dari data pribadi yang Penyelenggara kumpulkan;
 • untuk membatasi data pribadi yang dikumpulkan seminimum mungkin untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik;
 • untuk hanya mengijinkan karyawan yang telah dilatih dengan baik dan berwenang untuk 

mengakses data pribadi;
 • untuk tidak mengungkapkan data pribadi kepada pihak luar kecuali Pengunjung telah setuju, 

Penyelenggara diharuskan oleh hukum atau oleh permintaan yang sah dari aparat penegak hukum 
atau Penyelenggara telah memberitahukan kepada Pengunjung sebelumnya.

 (1) Pengumpulan Informasi
 Dalam rangka untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada Pengunjung dan untuk 

memenuhi tujuan-tujuan yang diatur di paragraf selanjutnya, Penyelenggara dapat mengumpukan 
informasi tertentu pada saat Pengunjung mendaftar kepada Penyelenggara atau berkomunikasi 
dengan Penyelenggara. Dalam proses, Penyelenggara juga dapat mengumpulkan data pribadi 
dari orang yang dapat dihubungi dari perusahaan-perusahaan atau karyawan mereka. Pada saat 
diberitahukan, beberapa informasi yang diminta bersifat wajib dan beberapa dapat Pengunjung 
berikan secara sukarela. Apabila informasi yang bersifat wajib diberikan telah diminta tetapi tidak 
disediakan, Penyelenggara mungkin tidak dapat memberikan pelayanan yang diminta.

 Pengunjung dapat menyatakan apabila data pribadi yang dikumpulkan adalah data yang bersifat 
rahasia.

 Penyelenggara akan menyimpan data pribadi selama jangka waktu yang diperlukan untuk 
memenuhi tujuan-tujuan yang diatur di paragraf selanjutnya.

 (2) Penggunaan Informasi
 Tujuan-tujuan untuk informasi yang akan digunakan oleh Penyelenggara termasuk:
 • memproses permohonan untuk mengadakan pameran pada atau mengunjungi pameran 

perdagangan mereka
 • memfasilitasi dan meningkatkan operasi mereka dengan memasukkan data pribadi ke dalam basis 

data dan melakukan analisis, riset dan audit berdasarkan data pribadi
 • mempromosikan dan memberitahukan Pengunjung mengenai pameran perdagangan mereka di 

Indonesia dan di seluruh dunia, dan acara atau pameran perdagangan yang diselenggarakan oleh 
afiliasi dan rekan usaha patungan mereka

 • mendistribusikan publikasi dan material riset perusahaan mereka
 • memasarkan jasa atau produk mereka
 • apabila diperlukan, memfasilitasi proses hukum, termasuk pengumpulan jumlah tunggakan
 Saya memahami bahwa dengan memilih memperbolehkan tanda pengenal saya untuk dipindai oleh 

peserta pameran atau sponsor pada saat acara, saya akan memberikan kepada peserta pameran 
atau sponsor data pribadi saya. Saya menyetujui data pribadi ini digunakan untuk menghubungi 
saya mengenai produk atau layanan mereka dan memahami bahwa rekan atau sponsor dapat 
mengalihkan data ini keluar Indonesia untuk tujuan-tujuan ini dan saya menyetujui untuk pengalihan 
data saya tersebut. Saya juga memahami dan menyetujui bahwa data pribadi saya dapat disimpan 
dan digunakan oleh Penyelenggara, dan setiap penyedia hosting pihak ketiga yang bertindak atas 
namanya, untuk menjalankan acara dan untuk menganalisis jumlah pengunjung dengan maksud 
untuk meningkatkan pengalaman acara  bagi pengunjung.

 PEMASARAN LANGSUNG
 Penyelenggara dapat menggunakan data pribadi Pengunjung, termasuk nama, alamat email 

dan alamat fisiknya, untuk melakukan pemasaran langsung sehubungan dengan promosi dan 
undangan untuk pameran perdagangan di Indonesia dan di seluruh dunia, dan acara dan pameran 
perdagangan yang diselenggarakan oleh afiliasi dan rekan usaha patungan mereka, dan juga 
promosi jasa mereka melalui faks, email, surat langsung, telepon dan cara komunikasi yang lain, 
atau mengirimkan e-newsletters kepada Pengunjung. Penyelenggara tidak akan menggunakan 
data pribadi Pengunjung kecuali Penyelenggara telah menerima persetujuan Pengunjung 
untuk penggunaan tersebut. Pengunjung dapat memilih untuk tidak menerima material promosi 
hanya dengan memberitahukan kepada Penyelenggara melalui rincian kontrak di bawah, dan 
Penyelenggara akan berhenti melakukannya, tanpa mengenakan biaya.

 (3) Pengungkapan / Pengalihan Data
 Penyelenggara akan menjaga kerahasiaan data pribadi yang mereka simpan tetapi mungkin 

memberikan atau mengalihkan data pribadi kepada:
 • agen, penasihat, auditor, kontraktor dan penyedia jasa mereka sehubungan dengan operasi atau 

pelayanan mereka untuk memfasilitasi dan meningkatkan operasi dan melakukan analisis, riset dan 
audit berdasarkan data pribadi

 • kantor di luar negeri, afiliasi, dan rekan usaha patungan mereka, yang juga merupakan 
penyelenggara pameran, untuk tujuan melakukan pemasaran langsung sehubungan dengan 
promosi dan undangan untuk pameran perdagangan mereka di Indonesia dan di seluruh dunia

 • orang-orang yang harus diberikan pengungkapan oleh Penyelenggara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di dalam atau di luar Indonesia

 (4) Cookies [berlaku untuk pengguna online]
 Pada saat Pengunjung menjelajahi website Penyelenggara, cookies dapat disimpan di perangkat 

keras komputer Pengunjung. Penyelenggara menggunakan cookies untuk mempersonalisasi 
penggunaan website mereka dan untuk mengoperasikan area pelayanan. Pengunjung memiliki 
pilihan untuk tidak menerima cookies, tetapi apabila Pengunjung melakukan hal tersebut beberapa 
fungsi dapat menjadi tidak tersedia.

 (5) Keamanan
 Secara umum, Data Pribadi Pengunjung akan tetap dijaga rahasia dan hanya dapat diakses 

oleh pegawai yang berwenang. Data pribadi yang disimpan secara elektronik dilindungi oleh kata 
sandi. Teknologi enkripsi digunakan untuk mengamankan area web. Penyelenggara menyarankan 
agar Pengunjung tidak memberitahukan User Login Name dan Kata Sandinya kepada siapa pun. 
Pegawai Penyelenggara tidak akan pernah meminta kepada Pengunjung User Login Name dan 
Kata Sandi dalam panggilan telepon yang tidak diminta atau email yang tidak diminta. Pengunjung 
harus mengingat untuk sign out dari Akunnya dan menutup jendela browser pada saat Pengunjung 
menyelesaikan sesinya dengan Website. Pengunjung bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 
yang terjadi berdasarkan User Account dan Kata Sandinya.

 (6) Hyperlinks [berlaku untuk pengguna online]
Websites mereka dapat berisi tautan ke sites luar, termasuk sites anggota-anggota, pihak ketiga dan 
“co-branded” sites. Tautan ke sites luar tidak menyiratkan endorsement kepada sites tersebut (atau 
produk atau jasa yang ditawarkan di dalamnya) oleh Penyelenggara atau garansi atau jaminan atau 
informasi yang diberikan di dalamnya. Penyelenggara tidak mengakui dan mengecualikan tanggung 
jawab atau kewajiban apa pun untuk site luar yang tautannya diberikan dan Kebijakan Privasi ini 
tidak berlaku atas site tersebut. Mohon mengacu kepada kebijakan privasi dari website lain.

 

 (7) Perubahan
 Perubahan apa pun atas Pernyataan Kebijakan Privasi ini akan dipasang di 
 dan akan berlaku efektif sesegera mungkin pada saat tanggal pemasangan.
 (8) Pengalihan Data ke Luar Negeri
 Penyelenggara akan secara umum menyimpan data Pengunjung pada server di Indonesia. Namun, 

Penyelenggara dapat mengalihkannya ke kantor luar negeri mereka di tempat lain di seluruh dunia 
atau kepada pihak yang disebutkan di paragraf 4(3) di atas, yang dapat berlokasi di mana saja.

 (9) Persetujuan dan hak Pengunjung
 Dengan mencentang kotak di bawah atau menandatangani di bagian yang disediakan di bawah, 

Pengunjung setuju untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadinya sebagaimana diatur di 
Pernyataan ini, termasuk penggunaan dan pemberian data pribadinya untuk pemasaran langsung.

 Individu memiliki hak:
 • untuk memeriksa apakah Penyelenggara menyimpan data pribadi Pengunjung dan untuk 

mengakses data tersebut
 • untuk mewajibkan Penyelenggara untuk memperbaiki data yang tidak akurat
 • untuk memastikan kewajiban dan praktik Penyelenggara sehubungan dengan data pribadi dan 

jenis data pribadi yang disimpan oleh mereka.
 Mohon mengirimkan permohonan untuk mengakses atau memperbaiki data, menghentikan 

komunikasi, dan pertanyaan atau teguran kepada:

 Penyelenggara dapat membebankan biaya yang sewajarnya untuk memproses permohonan akses 
data.

 Untuk tujuan keamanan dan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan, Pengunjung dapat 
dikenakan pemeriksaan tas secara acak dan perekaman kamera CCTV di Pusat Pameran.

5. Hukum yang Berlaku & Yurisdiksi
 Aturan dan Peraturan ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum 

Republik Indonesia.
 Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan aturan dan peraturan ini, termasuk 

setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, akan diserahkan 
kepada dan secara final diselesaikan oleh arbitrase yang terdaftar oleh Pusat Arbitrase Internasional 
Singapura atau Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) berdasarkan Peraturan Arbitrase 
Pusat Arbitrase Internasional Singapura atau Singapore International Arbitration Centre “Peraturan 
SIAC”) yang berlaku, dimana peraturan tersebut dianggap telah dimasukkan dengan referensi 
Klausul 5 ini. 

 Tempat kedudukan arbitrase adalah di Singapura.
 Majelis terdiri dari 1 arbiter.
 Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris.
 Hak dari Penyelenggara adalah kumulatif dan tidak terbatas pada hak dan upaya pemulihan yang 

diberikan oleh hukum, dan hanya dapat dikecualikan secara tertulis dan spesifik. Penundaan dalam 
melaksanakan atau tidak melaksanakan hak tersebut tidak merupakan pengecualian atas hak 
tersebut.

 Ketentuan dan Syarat ini ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kedua teks adalah 
sama-sama asli. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks Bahasa 
Inggris dan teks Bahasa Indonesia, teks Bahasa Indonesia dianggap secara otomatis diubah untuk 
menyesuaikan dengan dan untuk membuatnya konsisten dengan bagian teks Bahasa Inggris yang 
bersangkutan.
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