SYARAT PENGGUNAAN
SANDLER ONLINE®
Sandler Systems, Inc. (“SSI” atau “kami”) telah mengembangkan portal web pribadi, terlindungi
sandi, dan aman (juga disebut “organisasi”) untuk para pelatih Sandler ® yang berlisensi untuk
menyampaikan materi-materi pelatihan kepada klien-kliennya dan untuk digunakan dalam
penguatan pelatihan yang mereka sampaikan kepada klien-kliennya. Kami menyebut masingmasing situs ini PORTAL SANDLER. Menjadi tanggung jawab pelatih untuk mengelola konten
PORTAL SANDLER untuk kliennya, serta nama pengguna dan kata sandi dari para pengguna
berizin yang memiliki lisensi untuk menggunakan PORTAL SANDLER melalui pelatihnya.
Melalui SANDLER PORTAL, klien dan individu di dalam organisasi klien yang ikut serta dalam
pelatihan dapat mengakses workbook, playbook, selebaran, presentasi, file video, file audio,
buletin, dan materi tertulis lain (seluruhnya disebut "Materi SSI"); mengunggah dan
menyebarkan file dokumen/video/audio yang berhubungan dengan pelatihan, klien dan/atau
bisnis klien; dan berkomunikasi dengan pelatih dan sesama klien.
Berikut ini adalah syarat dan ketentuan penggunaan PORTAL SANDLER. Silakan baca dengan
seksama. Dengan masuk ke PORTAL SANDLER pertama kali dan selanjutnya, berarti Anda
setuju untuk menaati dan terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini, karena kami mungkin
melakukan perubahan dari waktu ke waktu.
Pasal 1: Pengenalan
Kami berhak memodifikasi Syarat Penggunaan ini sewaktu-waktu.
PORTAL SANDLER dimiliki dan dioperasikan oleh SSI. Pertanyaan terkait PORTAL
SANDLER atau pengoperasiannya hendaknya disampaikan kepada pelatih Anda atau
administrator sistem yang dijelaskan di Pasal 17 di bawah. Pertanyaan terkait konten hendaknya
disampaikan ke pelatih Anda.
Kami
menyediakan PORTAL SANDLER "SEBAGAIMANA ADANYA" dan
"SEBAGAIMANA TERSEDIA". Kami tidak bertanggung jawab atas ketepatan waktu,
penghapusan, kesalahan pengiriman, atau kegagalan penyimpanan Konten Pengguna atau
komunikasi atau pengaturan Anda.
Untuk menggunakan PORTAL SANDLER, Anda harus memiliki akses ke World Wide Web,
dan Anda harus membayar biaya akses Internet sehubungan dengan akses Anda. Anda juga harus
menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk terkoneksi dengan World Wide Web,
termasuk komputer atau perangkat akses lainnya. Selain itu, Anda mungkin perlu menggunakan
"plug-in" (seperti Adobe Flash) atau perangkat lunak tambahan (Seperti Microsoft Word) untuk
melihat, menggunakan, atau memutar konten yang terkandung di PORTAL SANDLER.
Pasal 2: Kata Sandi dan Keamanan
Anda akan menerima ID Pengguna dan kata sandi untuk PORTAL SANDLER. ID Pengguna
dan kata sandi Anda berbeda dari yang lain. Anda tidak boleh menggunakan ID Pengguna dan
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kata sandi orang lain untuk mengakses PORTAL SANDLER, dan Anda juga tidak boleh
mengizinkan orang lain menggunakan ID Pengguna dan kata sandi Anda. Anda tidak boleh
menjual ID Pengguna atau kata sandi Anda ke pihak lain. Anda bertanggung jawab menjaga
kerahasiaan ID Pengguna dan kata sandi Anda, dan Anda bertanggung jawab atas semua
aktivitas yang terjadi yang menggunakan ID Pengguna dan kata sandi Anda.
Anda setuju untuk (a) segera memberi tahu administrator sistem tentang penggunaan tanpa izin
ID Pengguna atau kata sandi Anda, atau pembobolan keamanan apapun yang Anda ketahui, dan
(b) keluar dari akun PORTAL SANDLER Anda pada setiap akhir sesi.
Kami tidak dapat dan tidak akan menanggung kehilangan atau kerusakan yang muncul akibat
ketidakpatuhan Anda pada persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 2 ini.
Pasal 3: Privasi dan Perlindungan Data
Lihat Kebijakan Privasi untuk Sandler Online untuk mengetahui praktik-praktik terkait
pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi yang kami kumpulkan dari Anda.
ID Pengguna dan kata sandi direkam untuk setiap pengguna yang mengakses PORTAL
SANDLER. Kami mungkin juga merekam waktu dan durasi setiap sesi penggunaan PORTAL
SANDLER untuk ID Pengguna Anda. Kami mungkin juga merekam waktu, dan berapa kali,
Anda mengakses informasi tertentu, atau durasi yang digunakan untuk melihat sebuah kursus
dan kuis, tes, atau sertifikasi terkait. Alamat email dan informasi pribadi Anda lainnya yang
Anda berikan di PORTAL SANDLER mungkin tersedia untuk pengguna PORTAL SANDLER
lainnya.
Anda menyatakan dan menjamin bahwa (i) Anda akan mematuhi semua hukum privasi,
perlindungan data, keamanan data, dan pemasaran yang berlaku, serta hukum lain yang berlaku
terkait pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyimpanan, atau penanganan data pribadi;
(ii) apabila Anda menyediaan informasi pribadi orang lain kepada kami, Anda menyatakan dan
menjamin bahwa Anda memiliki izin dan telah memberikan pemberitahuan yang diperlukan dan
mengantongi kesepakatan yang diperlukan untuk melakukannya; dan (iii) apabila Anda
mengakses, menerima, menggunakan, atau memproses (semuanya disebut "memproses")
informasi pribadi apapun yang diterima melalui PORTAL SANDLER, Anda memiliki
wewenang untuk melakukannya dan Anda hanya memproses informasi ini dalam cakupan
wewenang Anda, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tunduk pada pemberitahuan dan izin
subyek data yang diperlukan. Jika Anda menerima Syarat Penggunaan ini atas nama perusahaan
Anda atau dalam kapasitas sebagai perwakilan perusahaan Anda, Anda menyatakan dan
menjamin bahwa Anda memiliki wewenang penuh untuk melakukannya dan untuk mengikat
perusahaan Anda dengan Syarat Penggunaan ini.
Pasal 4: Materi SSI
Anda setuju bahwa Materi SSI ditujukan untuk digunakan hanya oleh individu yang sedang
dilatih oleh pelatih Sandler dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun lainnya. Tidak satu
pun Materi SSI, baik teks, gambar, audio, maupun video, yang boleh digunakan untuk tujuan
apapun selain untuk persiapan pelatihan yang Anda terima dan sebagai penguatan pelatihan yang
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diberikan kepada Anda. Anda secara tegas setuju bahwa SSI memegang hak kepemilikan atas
kekayaan intelektualnya dalam Materi SSI, dan Anda dilarang menyalin, mengubah, membuat
adaptasi, atau menerjemahkannya tanpa ada izin tertulis sebelumnya dari SSI. Anda menyadari
bahwa SSI memegang hak cipta Materi SSI.
Anda juga setuju untuk tidak merekam Materi SSI yang ditampilkan di PORTAL SANDLER
dengan tujuan digunakan di lain waktu dengan melakukan "tangkapan layar" atau dengan metode
apapun lainnya. Semua materi yang diunduh hanya ditujukan untuk penggunaan pribadi Anda
dan bukan untuk disebarkan kepada orang lain. Ini mencakup penggunaan PORTAL SANDLER
di komputer publik mana pun seperti perpustakaan atau komputer hotel. Anda bertanggung
jawab memastikan semua materi yang dilihat atau diunduh di komputer-komputer publik
tersebut tidak tersedia dengan cara apapun setelah Anda keluar dari sesi Anda.
Pasal 5: Perilaku dan Konten
Sebagai syarat Anda melanjutkan penggunaan PORTAL SANDLER, Anda berjanji tidak akan
menggunakan PORTAL SANDLER untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum atau
dilarang oleh Syarat Penggunaan ini . Penggunaan PORTAL SANDLER tanpa izin secara tegas
dilarang, dan kami memiliki hak untuk menghapus materi yang tidak pantas dan untuk
menangguhkan atau mematikan akun orang yang menggunakan PORTAL SANDLER untuk
tujuan yang tidak diizinkan.
Anda harus memahami bahwa semua pesan, data, teks, foto, gambar, audio, video, dan materi
atau informasi lainnya yang dikirim dari PORTAL SANDLER (kecuali informasi yang kami
posting), baik diposting untuk konsumsi umum atau dikirim secara pribadi ("Konten Pengguna"),
semata-mata merupakan tanggung jawab orang yang mengirimkan item Konten Pengguna
tersebut. Jika Anda mengunggah, memposting, mengirimkan pesan atau mengirimkan Konten
Pengguna apapun, Anda bertanggung jawab atas kesesuaiannya dengan Syarat Penggunaan ini.
Kami tidak menyaring, mengedit, atau mengontrol Konten Pengguna, meskipun kami memiliki
hak untuk melakukannya. Kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, atau
kepantasan Konten Pengguna. Kami tidak akan sekali-kali dalam kondisi apapun bertanggung
jawab atas Konten Pengguna, termasuk kesalahan atau ketidaklengkapan dalam Konten
Pengguna, atau atas kehilangan atau kerusakan dalam bentuk apapun yang terjadi akibat
penggunaan Konten Pengguna yang diposting, dikirim dalam pesan, atau dikirim melalui
PORTAL SANDLER. Setelah diposting, Konten Pengguna dapat dilihat dan diunduh oleh
pengguna PORTAL SANDLER lainnya.
Anda setuju tidak menggunakan PORTAL SANDLER untuk:
1.

mengunggah, memposting, mengirim dalam pesan, atau mengirimkan Konten Pengguna
apapun yang menyalahi hukum, berbahaya, mengancam, melecehkan, mengganggu,
merendahkan, vulgar, cabul, memfitnah, melanggar privasi orang lain, berisi kebencian,
atau menyerang ras dan etnis;

2.

berpura-pura menjadi orang lain atau suatu entitas;

3.

menyembunyikan penulis atau asal Konten Pengguna yang Anda kirim;
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4.

mengunggah, memposting, mengirim dalam pesan, atau mengirimkan Konten Pengguna
apapun yang bukan hak Anda untuk mengirimkannya menurut hukum atau kontrak atau
hubungan kepercayaan (seperti informasi orang dalam, informasi terbatas, dan informasi
rahasia);

5.

mengunggah, memposting, mengirim dalam pesan, atau mengirimkan Konten Pengguna
apapun yang mengganggu hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta, atau hakhak khusus lain dari pihak lain mana pun;

6.

mengunggah, memposting, mengirim dalam pesan, atau mengirimkan iklan yang tidak
diinginkan atau tanpa izin, materi promosi, "pesan sampah," "spam," "surat berantai,"
atau bentuk-bentuk rayuan lainnya;

7.

mengunggah, memposting, mengirim dalam pesan, atau mengirimkan materi apapun
yang mengandung virus perangkat lunak atau kode, file, atau program komputer lain
yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau membatasi fungsi perangkat lunak
atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi;

8.

mengganggu alur dialog normal, menyebabkan layar "bergulir" lebih cepat dari biasanya,
atau bertindak dengan cara yang secara negatif memengaruhi kemampuan pengguna lain
untuk berinteraksi secara wajar;

9.

menghalangi atau mengganggu server atau jaringan yang tersambung ke PORTAL
SANDLER;

10.

"menguntit" atau melecehkan orang lain; atau

11.

mengumpulkan, menyimpan, atau membagikan data pribadi pengguna lain.

Kami memiliki hak mutlak untuk memblokir atau menyingkirkan Konten Pengguna yang tidak
dapat diizinkan yang Anda kirim atau sediakan melalui PORTAL SANDLER. Tanpa membatasi
cakupan hak kami, Anda diingatkan bahwa kami memiliki hak untuk menghapus Konten
Pengguna apapun yang melanggar Syarat Penggunaan ini atau tidak dapat diizinkan (dengan
keputusan mutlak kami).
Kami menyimpan dan menjaga Konten Pengguna sesuai dengan kebijakan yang sudah ada dan
mungkin mengungkapkannya apabila diharuskan oleh hukum atau dengan itikad baik
pengungkapan tersebut secara wajar diperlukan (a) untuk mematuhi proses hukum, (b) untuk
menegakkan Syarat Penggunaan ini, atau (c) untuk merespons klaim bahwa ada Konten
Pengguna yang melanggar hak-hak pihak ketiga, atau (d) untuk melindungi hak, kepemilikan,
dan keamanan pribadi SSI, karyawannya, dan para pelatih berlisensinya.
Kami mungkin mengirimkan dan menyimpan Konten Pengguna Anda lewat berbagai jaringan,
server komputer, dan sarana teknologi lain, dan kami mungkin mengubah Konten Pengguna
Anda untuk disesuaikan dengan persyaratan teknis dari jaringan atau perangkat yang terhubung.
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Kami akan segera menangguhkan atau menghentikan hak-hak dari ID Pengguna mana pun yang
menurut kami, dengan kebijakan mutlak kami, digunakan untuk menyebarkan spam atau pesanpesan masal yang tidak diinginkan. Lebih jauh, dikarenakan sulitnya penghitungan kerusakan,
Anda setuju untuk segera membayar kepada kami ganti rugi sejumlah US $5,00 untuk setiap
spam atau pesan masal yang tidak diinginkan yang dikirimkan dengan, atau berkaitan dengan, ID
Pengguna Anda.
Pasal 6: Pengadaan Produk atau Layanan
Kami berhak menolak pesanan apapun yang Anda lakukan. Kami, dengan kebijakan mutlak
kami, dapat membatasi atau membatalkan jumlah pesanan per orang, per alamat, atau per
pesanan.
Terkadang, mungkin ada informasi di Sandler Shop yang mengandung kesalahan tipografi,
ketidakakuratan, atau ketidaklengkapan yang berkaitan dengan deskripsi produk, harga, promosi,
penawaran, ongkos kirim produk, waktu transit, dan ketersediaan. Kami berhak mengoreksi
kesalahan, ketidakakuratan, atau ketidaklengkapan apapun, dan mengubah atau memperbarui
informasi atau membatalkan pesanan apabila ada informasi yang tidak akurat kapan saja tanpa
pemberitahuan sebelumnya (termasuk setelah Anda melakukan pesanan). Apabila kami
membatalkan atau melakukan perubahan pada sebuah pesanan, kami akan memberi tahu Anda
melalui email dan/atau alamat penagihan/nomor telepon yang diberikan pada saat pesanan
dibuat.
Kami telah berupaya secara maksimal untuk menampilkan warna dan gambar yang akurat dari
produk kami di Sandler Shop. Kami tidak dapat menjamin layar monitor komputer Anda akan
menampilkan warna yang akurat.
Kami berhak, namun tidak berkewajiban, untuk membatasi penjualan produk atau layanan kami
kepada orang, kawasan geografis, atau wilayah hukum mana pun. Kami mungkin menerapkan
hak ini berdasarkan kasus-per-kasus.
Kami tidak menjamin bahwa kualitas produk, layanan, informasi, atau materi lain yang Anda
beli atau peroleh akan memenuhi harapan Anda, atau bahwa kesalahan yang ada pada layanan
apapun akan diperbaiki.
Anda setuju untuk memberikan informasi pembelian dan rekening terkini, lengkap, dan akurat
untuk semua pembelian yang dilakukan di Sandler Shop. Anda setuju untuk segera memperbarui
informasi rekening Anda dan informasi lainnya, termasuk alamat email dan nomor serta tanggal
kedaluwarsa kartu kredit Anda, sehingga kami dapat menyelesaikan transaksi Anda dan
menghubungi Anda jika diperlukan.
Pasal 7: Ganti Rugi
Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan ID Pengguna, kata sandi, dan akun Anda,
dan atas semua aktivitas yang terjadi menggunakan Anda. Anda mengganti rugi dan setuju untuk
membela dan membebaskan kami, dan anak perusahaan, afiliasi, pegawai, agen, mitra merek
atau mitra lain, dan karyawan kami dari semua klaim atau tuntutan, termasuk biaya pengacara
yang wajar, yang dibuat oleh pihak ketiga berhubungan dengan atau muncul akibat Konten
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Pengguna yang Anda berikan, posting, atau kirimkan melalui PORTAL SANDLER, pelanggaran
Anda atas Syarat Penggunaan ini, atau pelanggaran Anda atas hak-hak orang lain. Anda setuju
untuk tidak mengajukan klaim serupa atau menerima tanggung jawab atau pengakuan kesalahan
atas nama kami tanpa seizin kami. Kami berhak, dengan biaya kami, untuk melakukan
pembelaan dan mengontrol hal-hal yang menjadi ganti rugi Anda.
Pasal 8: Penggunaan dan Penyimpanan
Kami mungkin menetapkan praktik-praktik dan batasan umum terkait penggunaan PORTAL
SANDLER. Hal ini meliputi jumlah hari maksimum di mana pesan, postingan di forum diskusi,
atau unggahan Konten Pengguna lainnya akan disimpan di PORTAL SANDLER, serta ukuran
maksimum file, postingan, atau unggahan Konten Pengguna di PORTAL SANDLER. Kami
berlepas diri dari tanggung jawab atau tuntutan atas terhapusnya atau kegagalan penyimpanan
pesan dan komunikasi lain atau Konten Pengguna lain yang dikelola atau dikirimkan melalui
PORTAL SANDLER. Kami tidak mengklaim ketersediaan data yang disimpan apabila terjadi
kerusakan server, bencana alam, kesalahan pengguna, atau dengan alasan lain data menjadi
rusak, tidak dapat digunakan, atau terhapus. Kami memiliki hak untuk mengubah praktik dan
batasan umum ini kapan saja, dengan kebijakan mutlak kami, dengan atau tanpa pemberitahuan.
Pasal 9: Perubahan pada PORTAL SANDLER
Kami berhak setiap saat dan sewaktu-waktu untuk mengubah atau menghentikan, sementara atau
permanen, PORTAL SANDLER (atau fitur-fiturnya), dengan atau tanpa pemberitahuan. Anda
setuju bahwa kami tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun atas
perubahan, penangguhan, atau penghentian PORTAL SANDLER.
Pasal 10: Pemutusan
Kami dapat menangguhkan kata sandi Anda, ID Pengguna Anda, atau penggunaan lain dari
PORTAL SANDLER oleh Anda, dan menghapus dan membuang Konten Pengguna Anda jika
Anda melanggar Syarat Penggunaan ini. Jika Anda berulang kali melanggar Syarat Penggunaan
ini, kami dapat mematikan kata sandi Anda, ID Pengguna Anda, atau penggunaan lain dari
PORTAL SANDLER oleh Anda, tanpa mengganti biaya lisensi apapun. Kami akan
menangguhkan kata sandi Anda, ID Pengguna Anda, dan penggunaan lain dari PORTAL
SANDLER oleh Anda, ketika pelatih Sandler Anda memberi tahu kami bahwa Anda tidak lagi
menerima penguatan atau pelatihan Sandler. Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda
atau pihak ketiga mana pun atas biaya lisensi atau penghentian atau penangguhan akses Anda ke
PORTAL SANDLER.
Pasal 11: Tautan dan Periklanan
PORTAL SANDLER, atau pihak ketiga (yakni pelatih Sandler Anda atau individu lain di dalam
organisasi Anda yang memiliki akses ke PORTAL SANDLER) boleh memberikan tautan ke
situs World Wide Web atau sumber daya lain. Kami tidak bertanggung jawab atas ketersediaan
situs atau sumber daya eksternal tersebut, dan kami juga tidak mendukung atau bertanggung
jawab atas konten, iklan, produk, atau materi lain yang ada di atau disediakan dari situs-situs atau
sumber daya tersebut. Gunakan situs web pihak ketiga tersebut dengan risiko yang Anda

bcb25600e563e8d458aac5ccd0c1b1fcdaacc34d1ea959d6c6dac0dce7799337

tanggung sendiri. SSI tidak memiliki kontrol atas konten atau kebijakan dari situs-situs web
pihak ketiga tersebut. Kami tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban, secara langsung
maupun tidak langsung, atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan
oleh atau berhubungan dengan penggunaan atau kepercayaan kepada konten, barang, atau
layanan yang tersedia di atau dari situs web dan sumber daya tersebut.
Transaksi bisnis Anda dengan, atau partisipasi Anda dalam promosi dari, para pengiklan yang
ditemukan di atau melalui PORTAL SANDLER, termasuk pembayaran dan pengiriman barang
atau layanan terkait, serta syarat, ketentuan, jaminan, atau perwakilan lain yang berhubungan
dengan transaksi tersebut, semata-mata adalah urusan Anda dengan pengiklan. Kami tidak akan
bertanggung jawab atau berkewajiban atas kehilangan atau kerusakan dalam bentuk apapun yang
Anda dapatkan disebabkan oleh transaksi tersebut atau disebabkan oleh pengiklan tersebut di
PORTAL SANDLER.
Kami dapat menempatkan pemberitahuan hukum, penafian, logo dan slogan perusahaan kami,
iklan, sokongan, merek dagang, dan informasi identitas lain di PORTAL SANDLER, yang
semuanya dapat kami ubah, tambahi, atau hilangkan, sesuai kebijakan kami. Semua manfaat
(uang dan non-uang) yang kami terima sehubungan dengan penempatan atau penjualan iklan,
sokongan komersial, dan sponsor di PORTAL SANDLER adalah semata-mata milik kami.
Pasal 12: Hak Kekayaan Intelektual
Material SSI dilindungi oleh undang-undang hak cipta AS.
S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (dengan desain), S Sandler Training
(dengan desain), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (dengan desain), S
Sandler Online Finding Power In Reinforcement (dengan desain), Sandler Selling System,
SandlerBrief, Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Pain Funnel (kata-kata dan
desain), Finding Power In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s
Professional Advantage, Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (dengan
desain), Sandler Sales Bronze Certified Certified (dengan desain), Sandler Sales Silver Certified
Certified (dengan desain), Sandler Sales Gold Certified Certified (dengan desain), Sandler Sales
Master Certified Certified (dengan desain), Sandler Instructor Certified (dengan desain), Tactics
for Sales Professionals, Tactics for Sales Management Professionals, dan How to Succeed adalah
merek layanan terdaftar dari Sandler Systems, Inc. The Sandler Submarine (kata-kata dan
desain), Pursuit Navigator, Client 2, dan Client-Centric Satisfaction adalah merek layanan dari
Sandler Systems, Inc. Wimp Junction adalah merek layanan terdaftar dari Sandler Systems, Inc.
dan Terry Slattery.
Kami memberi Anda hak dan lisensi pribadi, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak eksklusif
untuk menggunakan kode objek Perangkat Lunak (ditentukan di bawah) di komputer Anda.
Anda berjanji untuk tidak menyalin, mengubah, menciptakan karya adaptasi, merekayasa balik,
merakit balik, atau mencoba menemukan kode sumber, atau menjual, menetapkan, memberikan
sublisensi, memberikan hak jaminan, atau memindahkan hak apapun di dalam Perangkat Lunak,
baik langsung maupun melalui karyawan atau kontraktor independen Anda. Anda setuju untuk
tidak memodifikasi Perangkat Lunak dengan cara dan dalam bentuk apapun, atau tidak
menggunakan versi Perangkat Lunak yang dimodifikasi untuk tujuan apapun, termasuk (tanpa
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membatasi) untuk tujuan akses tanpa izin ke PORTAL SANDLER. Anda setuju untuk tidak
mengakses PORTAL SANDLER dengan sarana apapun selain antarmuka yang kami sediakan
untuk mengakses PORTAL SANDLER.
SSI adalah penerima lisensi utama, dan memiliki semua hak, gelar, dan kepentingan dari
Perangkat Lunak dan semua Konten Pemilik (sebagaimana dijelaskan di bawah) yang disiapkan,
atau digunakan, di PORTAL SANDLER, dan semua hak kekayaan intelektual di dalamnya.
"Konten Pemilik" ialah semua teks, gambar, suara, file, video, desain, animasi, tata letak, skema
warna, tampilan produk, konsep, metode, teknik, proses, dan data yang digunakan sehubungan
dengan, ditampilkan di, atau dikumpulkan dari atau melalui PORTAL SANDLER yang kami
posting atau sediakan.
"Perangkat Lunak" ialah program komputer dan kode komputer (seperti HTML, Java) yang
digunakan untuk, dengan, atau di PORTAL SANDLER, kecuali program perangkat lunak yang
dimiliki pihak ketiga.
Kecuali dinyatakan di sini, tidak ada apapun di PORTAL SANDLER yang boleh ditafsirkan
sebagai pemberian lisensi berdasarkan hak kekayaan intelektual, termasuk semua hak berupa
merek dagang atau hak cipta, milik SSI atau pihak ketiga, baik dengan penyangkalan, penyiratan,
atau sebaliknya. Semua merek dan nama adalah milik pemiliknya masing-masing.
Pasal 13: Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta
Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital/Digital Millennium Copyright Act
(DMCA) dan hukum lain yang berlaku, menjadi kebijakan SSI, pada situasi yang tepat, untuk
menghentikan ID Pengguna dan kata sandi Pengguna yang dianggap melanggar hak cipta pihak
ketiga dan menghapus Konten Pengguna yang dianggap melanggar. Untuk menyampaikan
pemberitahuan pelanggaran kepada SSI, Anda perlu mengirimkan komunikasi tertulis ke agen
DMCA yang ditentukan (di bawah) dan penting untuk mencantumkan hal-hal di bawah
(tanyakan kepada dewan hukum Anda atau lihat 17 U.S.C. Pasal 512(c) untuk mengonfirmasi
persyaratan ini):
1. Identitas karya yang mengandung hak cipta yang diklaim telah dilanggar dan pernyataan
kepemilikan karya tersebut.
2. Identitas materi yang diklaim telah melanggar atau terkait dengan aktivitas yang
melanggar dan ingin dihapus atau dinonaktifkan aksesnya, serta informasi yang secara
wajar memadai untuk memungkinkan kami menemukan materi tersebut. Mencantumkan
URL di bagian isi email adalah cara terbaik untuk membantu kami menemukan konten
dengan cepat;
3. Informasi yang secara wajar memadai untuk memungkinkan kami menghubungi Anda,
seperti alamat, nomor telepon, dan alamat email;
4. Pernyataan bahwa Anda meyakini dengan itikad baik bahwa penggunaan materi dengan
cara yang dikeluhkan tersebut tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau oleh
hukum;
5. Pernyataan, berdasarkan hukuman atas kesaksian palsu, bahwa informasi dalam
pemberitahuan tersebut akurat dan bahwa Anda memiliki wewenang untuk bertindak
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atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar;
6. Tanda tangan fisik atau elektronik (yakni “/s/ [nama terang]”) dari orang yang
berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.
Kirimkan pemberitahuan tertulis tersebut ke Agen DMCA yang ditentukan SSI:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Nomor Telepon: 410-559-2020
Nomor Faks: 410-653-6467
Email: legal@sandler.com
Ingat bahwa berdasarkan Pasal 512(f) DMCA, siapa saja yang secara sadar memberikan
pernyataan yang salah tentang pelanggaran suatu materi atau aktivitas dapat dikenai tuntutan
ganti rugi.
Pemberitahuan Penyangkalan untuk Pelanggaran Hak Cipta. Jika konten Anda diturunkan
menyusul adanya pemberitahuan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik hak cipta bahwa hak
ciptanya dilanggar oleh konten Anda, Anda dapat merespons dengan mengirimkan
pemberitahuan penyangkalan ke Agen DMCA yang ditentukan (di atas), dan penting bagi Anda
untuk mencantumkan hal-hal di bawah (silakan tanyakan kepada dewan hukum Anda atau lihat
17 U.S.C. Pasal 512(g) untuk mengonfirmasi persyaratan ini):
1. Cantumkan materi-materi yang dihapus dan lokasi tempatnya terlihat sebelum dihapus.
Beri identitas dengan perincian yang memadai;
2. Berikan nama, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail Anda;
3. Pernyataan Anda, di bawah hukuman atas kesaksian palsu, bahwa Anda dengan itikad
baik yakin bahwa material tersebut dihapus atau dinonaktifkan akibat kesalahan atau
kekeliruan mengidentifikasi material yang akan dihapus atau dinonaktifkan;
4. Pernyataan bahwa Anda menyetujui kekuasaan hukum U.S. Federal District Court untuk
wilayah hukum tempat Anda tinggal (atau Baltimore, Maryland jika alamat Anda berada
di luar Amerika Serikat), dan bahwa Anda akan menerima gugatan dari orang yang
memberi kami pemberitahuan tentang dugaan pelanggaran atau agen orang tersebut;
5. Tanda tangan fisik atau elektronik Anda (yakni “/s/ [nama terang]”).
Ingat bahwa berdasarkan Pasal 512(f) DMCA, siapa saja yang secara sadar memberikan
pernyataan yang salah bahwa suatu materi atau aktivitas dihapus atau dinonaktifkan karena
kesalahan atau kekeliruan identifikasi dapat dikenakan tuntutan.
Pasal 14: Penafian Jaminan
ANDA SECARA TEGAS MEMAHAMI DAN SETUJU BAHWA:
1. ANDA MENGGUNAKAN PORTAL SANDLER DENGAN RISIKO YANG ANDA
TANGGUNG SENDIRI. PORTAL SANDLER DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA"
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DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". KAMI SECARA TEGAS MENAFIKAN SEMUA
JAMINAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT,
TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS, JAMINAN TERSIRAT KELAYAKAN
BARANG DAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN
KETIADAAN PELANGGARAN.
2. KAMI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA (i) PORTAL SANDLER AKAN
BEBAS GANGGUAN, TEPAT WAKTU, AMAN, ATAU BEBAS KESALAHAN, (ii) HASIL
YANG MUNGKIN DIPEROLEH DARI PENGGUNAAN PORTAL SANDLER AKAN
AKURAT ATAU DAPAT DIANDALKAN, (iii) KUALITAS PRODUK, LAYANAN,
INFORMASI, ATAU MATERIAL LAIN YANG ANDA BELI ATAU PEROLEH LEWAT
PORTAL SANDLER AKAN MEMENUHI HARAPAN ANDA, ATAU (iv) KESALAHAN
APAPUN DI DALAM PERANGKAT LUNAK AKAN DIPERBAIKI.
Pasal 15: Batasan Tanggung Jawab
ANDA SECARA TEGAS MEMAHAMI DAN SETUJU BAHWA TIDAK ADA DI ANTARA
KAMI ATAU PEGAWAI, DIREKTUR, KARYAWAN, PELATIH BERLISENSI, AFILIASI,
KONTRAKTOR, VENDOR, ATAU PEMBERI LISENSI KAMI YANG BERTANGGUNG
JAWAB ATAS KERUGIAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS,
KONSEKUENSIAL, ATAU PERINGATAN, TERMASUK KERUGIAN AKIBAT
HILANGNYA KEUNTUNGAN, ITIKAD BAIK, PENGGUNAAN, DATA, ATAU
KERUGIAN TIDAK BERWUJUD LAIN (BAHKAN JIKA KITA TELAH DIBERI TAHU
TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT), AKIBAT DARI: (i)
PENGGUNAAN ANDA ATAU KETIDAKMAMPUAN ANDA MENGGUNAKAN PORTAL
SANDLER; (ii) BIAYA PENGADAAN PENGGANTIAN BARANG ATAU LAYANAN
DISEBABKAN OLEH BARANG, DATA, INFORMASI, ATAU LAYANAN YANG DIBELI
ATAU DIPEROLEH ATAU PESAN YANG DITERIMA ATAU TRANSAKSI YANG
DIMASUKKAN KE ATAU MELALUI ATAU DARI PORTAL SANDLER; (iii) AKSES
TANPA IZIN KE ATAU PERUBAHAN PADA TRANSMISI, DATA, ATAU KONTEN
PENGGUNA ANDA LAINNYA (iv) PERNYATAAN ATAU PERILAKU PIHAK KETIGA
MANA PUN DI PORTAL SANDLER (v) HAL-HAL LAIN TERKAIT PORTAL SANDLER.
Pasal 16: Pemberitahuan
PORTAL SANDLER mungkin memberikan pemberitahuan perubahan pada Syarat Penggunaan
ini atau hal-hal lainnya dengan menampilkan pemberitahuan atau tautan ke pemberitahuan
kepada Anda umumnya di PORTAL SANDLER.
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Pasal 17: Umum
Syarat Penggunaan ini merupakan kesepakatan lengkap antara Anda dan kami terkait
penggunaan PORTAL SANDLER oleh Anda dan mengatur penggunaan PORTAL SANDLER
oleh Anda, menggantikan kesepakatan sebelumnya antara Anda dan kami, atau Anda dan pelatih
berlisensi kami. Anda juga tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan yang mungkin diterapkan
saat Anda menggunakan layanan afiliasi, konten pihak ketiga, atau perangkat lunak pihak ketiga.
Syarat Penggunaan ini dan hubungan antara Anda dan kami akan diatur oleh hukum Negara
Bagian Maryland, AS, tanpa terpengaruh oleh ketentuan hukum yang bertentangan. Anda dan
kami setuju untuk tunduk pada yurisdiksi personal dan eksklusif dari pengadilan negara bagian
dan federal yang berlokasi di atau berlaku di Baltimore County, Maryland, AS. Tanpa terengaruh
statuta atau hukum yang berbeda, semua klaim atau tindakan yang muncul dari atau berhubungan
dengan penggunaan PORTAL SANDLER atau Syarat Penggunaan ini harus diajukan dalam satu
tahun setelah klaim atau tindakan tersebut muncul atau selamanya ditolak.
Semua akses, modifikasi, atau perubahan tanpa izin pada semua informasi, atau gangguan pada
ketersediaan atau akses ke PORTAL SANDLER secara tegas dilarang. Kami memiliki semua
hak dan perbaikan legal yang tersedia bagi kami dan penafian ini tidak boleh dianggap sebagai
pembatasan atau penghilangan hak-hak lain yang mungkin kami miliki.
Kegagalan kami untuk menjalankan atau menerapkan hak apapun atau ketentuan dari Syarat
Penggunaan ini tidak boleh dianggap sebagai peniadaan hak atau ketentuan tersebut. Jika
ketentuan apapun dari Syarat Penggunaan ini dinyatakan tidak sah oleh pengadilan di wilayah
hukum yang berwenang, semua pihak tetap sepakat bahwa pengadilan tersebut hendaknya
berupaya maksimal untuk mewujudkan niat para pihak sebagaimana tercermin dalam ketentuan
tersebut, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat Penggunaan ini tetap berlaku dan memiliki
efek penuh. Judul-judul bab di dalam Syarat Ketentuan ini dibuat hanya untuk tujuan kemudahan
dan tidak memiliki efek hukum atau kontrak.
Pasal 18: Administrator Sistem
Laporkan semua pelanggaran Syarat Penggunaan ini kepada administrator sistem:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Nomor Telepon: (410) 559-2020
Nomor Faks: (410) 653-6467
Email: legal@sandler.com
AKHIR
Pembaruan terakhir: 29 Agustus 2018
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