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1. PERATURAN UMUM
FBS menghargai privasi pengguna yang mengakses situsnya; Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk
melindungi klien setia, calon klien dan pengunjung. Kebijakan privasi saat ini menggambarkan proses pengumpulan,
penyimpanan, perlindungan dan pendistribusian informasi klien yang didapat oleh perusahaan.

2. INFORMASI KLIEN
Bila seseorang mengajukan atau memiliki akun live atau demo FBS, kami mengumpulkan informasi pribadi mereka
untuk tujuan bisnis. Informasi pribadi yang kami kumpulkan hanya dapat diakses oleh FBS dan afiliasinya dan tidak
diungkapkan kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Informasi tersebut meliputi:
2.1. Informasi yang diberikan oleh klien selama prosedur pendaftaran akun, termasuk nama, alamat, jenis kelamin,
umur, status sosial, dll;
2.2. Informasi yang diberikan oleh klien selama proses verifikasi akun, termasuk dokumen identitas, paspor, SIM;
2.3. Informasi yang diperoleh sebagai hasil trading, termasuk pernyataan.

3. PERLINDUNGAN INFORMASI
Perusahaan peduli tentang keamanan dan integritas perolehan dan penyimpanan informasi pribadi klien. Perusahaan
menggunakan peralatan teknis modern untuk pengumpulan dan penyimpanan data pribadi yang aman dan mematuhi
peraturan ketat dalam pengaksesan dan pemindahan informasi pribadi di dalam perusahaan. Anggota staf perusahaan
diwajibkan untuk melakukan semua tindakan pengamanan untuk memastikan jaminan keamanan data pribadi klien.

4. COOKIES
Cookie adalah file teks kecil yang disimpan di komputer pengguna untuk tujuan pencatatan. FBS dapat mengatur dan
mengakses cookie FBS di komputer Anda, memungkinkan kami untuk mengetahui iklan dan promosi mana yang
membawa pengguna ke situs web kami. FBS atau divisinya dapat menggunakan cookies sehubungan dengan produk
dan layanan FBS dan untuk melacak aktivitas Anda di situs kami. Informasi yang kami kumpulkan dan bagikan akan
bersifat anonim dan tidak dapat diidentifikasi secara pribadi.

5. DISCLAIMER HUKUM
FBS berhak untuk mengungkapkan informasi pribadi Anda seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan dan ketika perusahaan berkeyakinan bahwa pengungkapan diperlukan untuk melindungi hak-hak kami dan /
atau mematuhi proses peradilan, perintah pengadilan, atau proses hukum yang dilayani. FBS tidak bertanggung jawab
atas penyalahgunaan atau hilangnya informasi pribadi yang dihasilkan dari cookie di situs perusahaan bahwa FBS tidak
memiliki akses atau kontrol. FBS tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi pribadi Anda yang tidak sah
karena penyalahgunaan atau kesalahan kata sandi Anda, lalai atau niat jahat.

6. PENGGUNAAN INFORMASI
Dengan membuka akun di perusahaan, Anda mengkonfirmasi kepatuhan terhadap penggunaan informasi pribadi sesuai
dengan "Kebijakan Privasi" saat ini.

7. PERTANYAAN
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai "Kebijakan Privasi" saat ini, silakan kirim e-mail ke support@fbs.com.
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