Privacy Policy

Privacy Policy ini berlaku untuk situs di bawah naungan MRA Broadcast Media Division:

Situs milik MRA Broadcast Media Division

(traxonsky.com, bravaradio.com, hardrockfm.com, iradiofm.com, cosmopolitanfm.com,
medianetworkindo.com, qresearchindo.com)

Di dalam situs kami terdapat sejumlah link yang mengarah ke situs lain, yang disajikan untuk
kenyamanan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan penanganan informasi
pribadi di situs-situs tersebut.
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Kami menyarankan kepada Anda selalu mempelajari kebijakan penanganan informasi pribadi di
situs-situs tersebut sebelum memberikan informasi pribadi.

Informasi yang kami kumpulkan

Kami mengambil/mengumpulkan data pribadi Anda ketika Anda berlangganan berita, mengisi
dan melengkapi survei atau polling, mendaftar program off air dan on air yang kami adakan,
mengikuti kuis, serta penelusuran yang dikumpulkan ketika Anda mengunjungi situs kami.

Informasi yang teridentifikasi secara personal

a. Mendaftar pada situs kami

Situs kami dapat diakses setiap orang. Untuk mendapat informasi secara cepat dan lengkap,
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mereka bisa melakukan pendaftaran secara gratis di situs kami.

Dengan mendaftar ke situs kami, berarti Anda telah setuju untuk memberikan alamat e-mail
dan info demografi meliputi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah, dan akun
sosial media.

b. Survei, kuis, dan program on-air/off-air

Kami kerap mengadakan sebuah survei, kuis, dan program on-air/off-air dalam bentuk
microsite. Salah satu syarat mengikuti semua itu adalah pengunjung harus mengisi
form
pendaftaran untuk kami lakukan verifikasi data pengunjung/peserta
.

c. Promosi dan event khusus
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Kami sering mengadakan berbagai acara yang disponsori oleh klien kami. Undangan ke
acara-acara tersebut kami tawarkan kepada pengunjung situs kami. Bagi pengunjung situs
yang ingin diundang dan berpartisipasi, maka salah satu syaratnya adalah mengirim informasi
data diri.

Produk dan layanan kami

Kami dan mitra kami berupaya menyediakan informasi seakurat dan secermat mungkin. Meski
begitu, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau keterlambatan update data, atau
segala kerugian yang timbul karena tindakan penggunaan data di situs ini.

Konten yang diunggah pengguna (user generated content) seluruhnya menjadi tanggung jawab
pengguna. Kami berhak menyunting atau menghilangkan segala isi pengguna yang melanggar
aturan hukum.

Privacy Policy ini bisa diubah sewaktu-waktu. Perubahan akan kami tampilkan di halaman ini.
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