
KEBIJAKAN PRIVASI Trust Online System 
 
BACALAH KEBIJAKAN PRIVASI INI DENGAN HATI-HATI, CERMAT, DAN TELITI AGAR 
ANDA SELAKU PENGGUNA STRADE DAPAT MENGERTI DAN MEMAHAMI KEBIJAKAN 
YANG KAMI TERAPKAN 
 
Pengguna harus membaca, memahami, menerima dan menyetujui ketentuan dalam Kebijakan 
Privasi ini sebelum menggunakan Layanan Strade pada situs dan aplikasi Strade milik PT Trust 
Sekuritas. Dengan mengakses dan menggunakan Layanan Strade, Pengguna dianggap telah 
berusia dewasa secara hukum,memahami dan menyetujui isi dari Kebijakan Privasi ini. Kebijakan 
Privasi ini dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu dengan cara pencantuman dalam situs 
dan aplikasi Strade. Apabila Pengguna merasa keberatan atau tidak setuju terhadap Kebijakan 
Privasi ini, maka Pengguna dapat meninggalkan Layanan Strade. 
 
Data Pribadi Pengguna 
 
Untuk dapat mengakses Layanan Strade, Pengguna wajib mengisi Form Pembukaan Rekening 
dengan memberikan Data Pribadi Pengguna sehingga PT Trust Sekuritas akan mengirimkan 
username, pin, dan password yang akan digunakan untuk mengakses Layanan Strade. Pengguna 
menjamin dan menyatakan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada PT Trust Sekuritas 
adalah informasi yang akurat, valid, dan sah.  
 
Semua informasi tentang Data Pribadi diberikan sukarela oleh Pengguna dan Pengguna 
mengizinkan PT Trust Sekuritas untuk mendistribusikan Data Pengguna kepada pihak ketiga yang 
akan digunakan untuk melakukan identifikasi Data Pribadi Pengguna serta memberikan Layanan 
Strade kepada Pengguna yang telah bekerja sama dengan PT Trust Sekuritas.  
 
Semua informasi tentang Data Pribadi Pengguna yang diberikan secara sukarela pada saat 
registrasi, akan disimpan dan dilindungi oleh PT Trust Sekuritas sesuai dengan Kebijakan Privasi 
ini.  
 
Keamanan Data 
 
PT Trust Sekuritas berkomitmen dan berintegritas dalam menjaga Data Pengguna dengan upaya 
terbaik dari kami melalui perangkat keamanan teruji. Meskipun demikian, kami tidak menjamin 
adanya pihak-pihak yang mengambil dan memanfaatkan Data Pribadi tersebut dari kami secara 
melawan hukum. PT Trust Sekuritas berupaya sebaik mungkin untuk menghalangi akses ke 
dalam Data Pribadi Pengguna oleh pihak yang tidak berwenang.  
 
Username, password, dan PIN Pengguna merupakan tanggung jawab pribadi Pengguna. PT Trust 
Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kelalaian 
Pengguna dalam menjaga kerahasian Username, password, dan PIN tersebut. 
 
 
Koneksi ke Situs Lain 
 
Untuk memudahkan Pengguna, situs Layanan Strade menyediakan tautan yang merujuk dan/atau 
mengarahkan Pengguna ke situs lain yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga. Masing-
masing situs memiliki kebijakan penanganan privasi tersendiri karena itu Pengguna wajib berhati-
hati dan mempelajari pernyataan kebijakan pribasi yang berlaku di situs tersebut sebelum 
memberikan informasi termasuk data pribadi. PT Trust Sekuritas tidak bertanggung jawab atas isi 
dari situs yang dikelola oleh pihak ketiga dan/atau informasi appaun yang diberikan Pengguna 
kepada situs-situs tersebut. 
 
Akses Media Sosial 
 
Dalam rangka pengembangan Layanan Strade, PT Trust Sekuritas dapat meminta Pengguna 
untuk memberikan kami izin dalam mengakses akun media sosial, yang dalam hal ini termasuk 
namun tidak terbatas pada Twitter, Facebook, Path, Google+ dan/atau LinkedIn. 
 
Apabila Pengguna memberikan Kami akses ke data akun media sosial Pengguna, Pengguna 
setuju bahwa Kami hanya menggunakan data tersebut untuk keperluan Layanan Strade. 
 
 
Kewajiban Pembukaan Data Pribadi 

Seluruh informasi dari Pengguna akan dilindungi oleh PT Trust Sekuritas dan hanya akan 
digunakan terbatas untuk tujuan kegiatan Layanan Strade dan tanpa tujuan lainnya. PT Trust 
Sekuritas dapat diwajibkan oleh peraturan-perundang-undangan yang berlaku untuk membuka 
Data Pribadi Pengguna dan informasi terkait lainnya kepada pihak ketiga yang berwenang seperti 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga pemerintah, lembaga 
kepolisian dan lembaga peradilan hanya apabila ada surat perintah yang sah dari lembaga-
lembaga tersebut. 
 
Cookies 
 
Cookies adalah file teks berukuran kecil yang secara otomatis akan mengambil tempat di dalam 
perangkat komputer Pengguna, yang berguna untuk mengidentifikasi dan memantau koneksi 
jaringan Pengguna sehingga Pengguna dapat mengakses Layanan Strade secara lebih optimal. 
Cookies dapat digunakan untuk mengenali alamat Internet Protocol Pengguna, menghemat waktu 
saat berada atau ingin memasuki situs dan aplikasi Layanan Strade.  
 
Walaupun secara setelan semula (default) perangkat komputer Pengguna menerima cookies, 
tetapi Pengguna bebas untuk melakukan perubahan terhadap setelan tersebut melalui 
pengaturan/setting browser Pengguna, dengan memilih untuk menolak mengaktifkan cookies. 
 
Perubahan Kebijakan Privasi 
 
Kebijakan Privasi ini dapat diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu oleh PT Trust 
Sekuritas. Kami menghimbau agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa 
halaman Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun yang 
dapat terjadi. Dengan tetap mengakses dan menggunakan situs dan aplikasi Layanan Strade, 
maka pengguna menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi ini. Apabila Pengguna 
merasa keberatan atau tidak setuju terhadap perubahan Kebijakan Privasi, maka Pengguna dapat 
meninggalkan Layanan Strade. 
 
Hubungi Kami 
 
Apabila Pengguna memiliki pertanyaan terkait Kebijakan Privasi ini, Pengguna dapat 
menghubungi kami  

email cs@trust.co.id 
phone : 02157949430 

mailto:cs@trust.co.id

