Syarat dan Ketentuan yang Berlaku
Selamat datang di website www.gandengtangan.org (“Situs”). Silahkan membaca Syarat dan Ketentuan ini
(“Ketentuan”) dengan seksama. Situs ini menyediakan informasi atau platform dan layanan pembiayaan
(“Layanan”) untuk menghubungkan pengguna Situs yang memberikan modal pembiayaan usaha (pengguna
tersebut adalah “Pendana/Anda”) dengan pengguna Situs yang lain (pengguna tersebut adalah “Penerima
Pembiayaan” dan “Trustee”/”GT-Trust”).
Situs ini dimiliki atau dioperasikan oleh PT. Kreasi Anak Indonesia (“Kami”/”Perseroan”), yang terdaftar di
Jakarta dengan nomor 34 Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH, MKn pada tanggal 11 September 2014 .
Kami tidak memberikan saran tentang manfaat atau sebaliknya dari setiap transaksi untuk Anda. Namun
kami akan memberikan bantuan administrasi dalam membawa Pendana dan Penerima Pembiayaan bersamasama dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk Anda dengan bukti transaksi pribadi Anda.
Ketentuan penggunaan adalah perjanjian antara Anda dan Kami dalam pengaturan akses dan penggunaan
Situs, termasuk, namun tidak terbatas pada, semua transaksi yang dilakukan pada Situs dan semua Layanan
Situs. Dengan mengakses atau menggunakan Situs ini, Anda setuju untuk terikat dan tunduk pada Ketentuan
termasuk pada Kebijakan Kerahasiaan, FAQs, dan persyaratan lainnya yang ada. Anda setuju untuk terikat
dengan Ketentuan ini, baik Anda berpartisipasi dalam Layanan sebagai Pendana, Penerima Pembiayaan, atau
Trustee (“GT-Trust”) atau mengakses atau menggunakan Situs (“Pengguna”). Jika Anda tidak setuju dengan
Ketentuan ini, jangan berpartisipasi atau akses atau gunakan Situs ini.
Ketentuan ini dapat dimodifikasi oleh Kami atas kebijakannya sendiri dari waktu ke waktu dan modifikasi
tersebut akan secara otomatis menjadi bagian dari Ketentuan ini dan berlaku setelah diposting oleh Kami di
Situs (seperti yang ditunjukkan oleh tanggal pembaharuan posting). Kami memiliki hak untuk
mendelegasikan, menetapkan, dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan
Ketentuan ini. Semua hak yang tidak diberikan di sini dengan ini dilindungi. Judul adalah untuk tujuan
referensi saja dan sama sekali tidak menetapkan, membatasi, menafsirkan atau menggambarkan ruang
lingkup atau luas bagian tersebut.
Jika Anda berusia di bawah 18 tahun: Anda harus memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali Anda,
penerimaan atau persetujuan orang tua/wali terhadap Ketentuan ini beserta persetujuan mereka untuk
mengambil tanggung jawab untuk: (i) tindakan Anda; (ii) pemberian atau permintaan dana yang terkait
dengan penggunaan setiap Layanan; dan (iii) penerimaan dan kepatuhan Anda sesuai dengan Syarat &
Ketentuan Penggunaan ini. Jika Anda tidak memiliki izin dari orang tua atau wali, Anda harus berhenti
menggunakan / mengakses platform dan berhenti menggunakan Layanan ini.
1. Penggunaan umum Layanan dan/atau akses Situs
Dengan berpartisipasi atau mengakses atau menggunakan Situs, Anda dengan ini mengakui dan menyetujui
bahwa:
1. Kami tidak membuat pernyataan, garansi, perjanjian, atau jaminan bahwa setiap dana yang
dipinjamkan kepada Penerima Pembiayaan melalui Situs ini akan dilunasi secara keseluruhan atau
sebagian,
2. Pembiayaan yang dibuat melalui Situs digunakan untuk pembelian atau pembangunan suatu aset yang
memiliki kemungkinan untuk dapat dilikuidasi maupun tidak.
3. Apabila suatu aset Pembiayaan tidak dapat dilikuidasi, maka dana pokok Anda akan dijamin oleh
skema alokasi penjaminan resiko yang dipakai apabila kegagalan pembayaran sesuai dengan syaratsyarat kebijakan perusahaan.

4. Berdasarkan situasi keuangan dan tujuan Anda, Anda memiliki hak untuk memberikan pembiayaan
hanya dengan jumlah yang Anda mampu untuk mengalami resiko kehilangan.
5. Pembiayaan dilakukan melalui Situs adalah pembiayaan dengan tingkat imbal hasil tertentu yang kami
sampaikan pada halaman situs ini pada masing-masing calon penerima pembiayaan.
6. Bila ditemukan indikasi, dan/atau di kemudian hari Pendana yang memberikan dana Pembiayaan
menyatakan dana tersebut tersangkut dan/atau termasuk unsur pidana, seperti tindak pidana cuci uang,
maka di luar tanggung jawab pihak PT. Kreasi Anak Indonesia dan Situs GandengTangan.org.
Pendana harus menyelesaikan sendiri kasusnya pada Pihak yang Berwajib.
Semua transaksi di Situs harus dilakukan melalui Akun Anda.
1.1. Posting Pembiayaan dan Pencairan
Kami mengidentifikasi dan mengkurasi Penerima Pembiayaan untuk Situs. Kami berfungsi sebagai mediator
dalam proses dan mengumpulkan dana dari beberapa Pendana melalui Situs dan memberikan dana ini
(sampai dengan jumlah permintaan Pembiayaan) untuk Penerima Pembiayaan yang dipilih oleh Pendana
untuk pendanaan usahanya pada Situs. Kami membebankan sejumlah imbal hasil kepada Penerima
Pembiayaan, dan GT-Trust tidak diizinkan untuk membebankan biaya atau bunga kepada Penerima
Pembiayaan diluar sistem yang telah ada dan diatur pada Situs. Anda harus memilih sendiri atas kehendak
sendiri, tanpa direkomendasikan oleh Kami, usaha Penerima Pembiayaan yang akan diberikan Pembiayaan.
Kami tegas menolak setiap tanggung jawab untuk memilihkan usaha Penerima Pembiayaan yang akan
didanai Anda. Kami tidak memiliki kewajiban apapun kepada Anda sehubungan dengan pemilihan Penerima
Pembiayaan, dan Kami hanya bertanggungjawab atas pengembalian pokok modal investasi yang sesuai
dengan alokasi penjaminan resiko yang dipakai apabila terjadi kegagalan pembayaran yang sesuai dengan
syarat-syarat kebijakan perusahaan.
1.2 Penagihan Pembiayaan dan Pengembalian Pembiayaan
Pembiayaan diangsur langsung oleh Penerima Pembiayaan ke Kami dengan sistem autodebet rekening
Penerima Pembiayaan sesuai rekening yang disepakati di Perjanjian dengan Kami. Ketika Penerima
Pembiayaan membayar kembali Pembiayaan, Kami akan memposting catatan di Situs saat pembayaran
tersebut benar-benar diterima oleh Kami dari Penerima Pembiayaan. Pembayaran dapat dilakukan secara
angsuran periodik, tergantung pada ketentuan yang berlaku di Pembiayaan tersebut. Setiap jumlah angsur an
yang diterima oleh Kami dari Penerima Pembiayaan sebagai pengembalian Pembiayaan akan didistribusikan
kepada Pendana secara proporsional sesuai dengan persentase kontribusi jumlah yang dipinjamkan oleh
Pendana tersebut untuk Penerima Pembiayaan. Distribusi ini akan dilakukan setiap hari kerja setelah
Penerima Pembiayaan membayar angsur annya. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa waktu distribusi ke
Pendana dari setiap angsur an Pembiayaan yang dikumpulkan dapat bervariasi. Jika, untuk alasan apapun,
Kami tidak dapat melakukan autodebet rekening Penerima Pembiayaan, atau jika Kami dengan alasan
apapun, tidak dapat menagih pembayaran Pembiayaan langsung dari Penerima Pembiayaan, pengembalian
Pembiayaan ke Pendana bisa dalam risiko keterlambatan parsial atau total . Penerima Pembiayaan tidak
memiliki kewajiban kontraktual langsung atau kewajiban untuk membayar Pendana secara langsung, dan
Kami hanya wajib membayar pokok Pembiayaan yang benar-benar diterima oleh Kami dari Penerima
Pembiayaan (dalam kondisi yang disebutkan di atas). Penerima Pembiayaan berkewajiban mengembalikan
pokok Pembiayaan dan imbal hasil sesuai dengan jumlah Pembiayaan dan perhitungan pengembalian
Pembiayaan yang diposting di Situs, bukan sejumlah Pembiayaan yang ia terima dimana jumlah tersebut
telah dipotong biaya administrasi kepada Kami. Anda memahami bahwa Anda tidak punya hak atau
kewenangan untuk mencari pembayaran langsung dari Penerima Pembiayaan.
1.3 Pajak Pemotongan
Anda memahami bahwa Anda bertanggung jawab untuk menentukan perlakuan pajak yang tepat untuk

setiap transaksi yang Anda lakukan melalui Situs. Kami belum dan tidak akan memberikan nasihat pajak
kepada Anda sehubungan dengan Pembiayaan. Perjanjian ini tidak berusaha untuk menentukan implikasi
pajak jika berpartisipasi dalam Situs. Jika Anda berpartisipasi dalam Situs, Anda harus berkonsultasi dengan
akuntan, penasihat pajak dan penasehat hukum Anda sendiri.
1.4. Catatan Pembiayaan
Rekaman setiap Pembiayaan yang Anda buat dan riwayat angsuran pengembalian Pembiayaan disimpan
oleh Kami untuk jangka waktu yang wajar dan, jika Anda memiliki Akun, catatan tersebut akan dibuat
tersedia untuk Anda setiap saat sepanjang jangka waktu Pembiayaan. Jumlah dana yang telah tersedia dalam
Akun Anda yang tersedia untuk dipinjamkan dapat diakses melalui Akun yang Anda buat saat mendaftar
sebagai Pendana pada Situs. Jika Anda memberikan Pembiayaan melalui Situs, Anda memerintahkan Kami
untuk memotong saldo di Akun Anda dan menyalurkannya sebagian atau seluruhnya untuk mendanai
Pembiayaan tertentu yang telah ditunjuk oleh Anda di Situs.
1.5 Skenario Pembiayaan Tidak Terbayar
Anda memahami dan dengan ini setuju (tanpa pemberitahuan sebelumnya daripadanya) untuk setiap
restrukturisasi rencana pembayaran setiap Pembiayaan yang Anda buat dan / atau, dalam kebijakan Kami,
perpanjangan jangka waktu Pembiayaan tersebut untuk meningkatkan peluang Pembiayaan tersebut dilunasi.
Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau perpanjangan jangka waktu Pembiayaan akan dilakukan setelah
Penerima Pembiayaan telat membayar 2 minggu dan/atau sudah mendapatkan surat Peringatan 3 kali. Surat
Peringatan Pertama ketika pembayaran angsuran terlambat 2 hari , Peringatan Kedua ketika pembayaran
angsuran terlambat 7 hari , dan Surat Peringatan Ketiga ketika pembayaran angsuran terlambat 14 hari. Kami
akan menganggap Penerima Pembiayaan gagal bayar jika Kami menemukan pengumpulan dana dari
Penerima Pembiayaan untuk Pembiayaan tersebut diragukan atau terlambat selama enam (6 ) bulan dari
tanggal pembayaran yang dijadwalkan, setelah tanggal diberlakukannya Restrukturisasi Pembiayaan. Setiap
kasus akan ada perbedaan berdasarkan alasan Pembiayaan tertunda dan cara pelunasan Pembiayaan. Untuk
kegagalan pembayaran yang sesuai dengan syarat-syarat kebijakan perusahaan, seperti Penerima
Pembiayaan meninggal dunia atau usahanya gagal akibat adanya hal-hal yang termasuk dalam kondisi
force majeur, seperti bencana alam, huru hara, dan lain-lain, maka kami memiliki skema penjaminan resiko
yang telah dialokasikan dan dapat dipergunakan.
1.6 Persetujuan untuk Komunikasi Elektronik

Apakah Anda memilih untuk berpartisipasi dalam Situs sebagai Penerima Pembiayaan, Pendana, atau
Pengguna lain, dari waktu ke waktu Anda akan menerima pemberitahuan, dokumen dan informasi (secara
kolektif, "Komunikasi") dari Kami. Kami hanya dapat memungkinkan partisipasi dalam Situs melalui
internet, dan akibatnya, Kami membutuhkan persetujuan Anda untuk menerima komunikasi elektronik.
Dengan mendaftar di Situs, Anda setuju bahwa semua komunikasi dari Kami berkaitan dengan penggunaan
Anda atas Situs dan partisipasi dalam Situs dapat diberikan atau dibuat tersedia untuk Anda secara
elektronik melalui e-mail atau di Situs. Anda dapat menarik persetujuan Anda untuk menerima komunikasi
elektronik dengan menghubungi Kami dengan cara yang dijelaskan di bawah ini. Namun, jika Anda menarik
persetujuan Anda, Anda tidak dapat mendanai atau dibiayai untuk Pembiayaan melalui Situs ini. Penarikan
persetujuan Anda tidak akan mempengaruhi keabsahan hukum dan terlaksananya komunikasi elektronik
yang disediakan oleh atau atas nama Kami sehubungan dengan Pembiayaan Anda yang belum dilunasi, atau
komunikasi elektronik yang disediakan oleh atau atas nama Kami sehubungan dengan partisipasi Anda
dalam Situs sebelum waktu Anda menarik persetujuan Anda. Ini adalah tanggung jawab Anda untuk tetap
menginformasikan Kami untuk setiap perubahan alamat email Anda sehingga Anda tetap menerima semua
komunikasi tanpa gangguan. Dengan mendaftar di Situs, Anda tahu bahwa Anda dapat mengakses
komunikasi elektronik, dan Anda setuju untuk memiliki semua komunikasi yang telah diberikan atau
disediakan kepada Anda dalam bentuk elektronik dan untuk berpartisipasi dalam Situs secara elektronik.
1.7 Pemisahan Rekening Dana Pendana dan Penerima Pembiayaan
Dana Pendana dan Penerima Pembiayaan terpisah dari dana sehari-hari kami dan tidak akan memakai dana
yang menjadi hak Pendana dan Penerima Pembiayaan untuk biaya operasional. Kami akan menggunakan
sistem Virtual Account, dimana masing-masing Pendana memiliki nomor Virtual Account yang hanya
didedikasikan untuk satu orang.
2. Hak dan Kewajiban Anda Sebagai Pengguna
Dengan menggunakan Situs ini atau memanfaatkan Layanan, Anda menjamin dan menyatakan bahwa Anda
cakap secara hukum dan terikat pada Ketentuan ini. Anda berhak memanfn8faatkan seluruh fasilitas maupun
Layanan yang tersedia di Situs, kecuali bagi fasilitas atau Layanan tertentu yang mengharuskan Anda
memiliki akun. Apabila Anda memilih untuk membuka akun, maka Anda dapat memperoleh fasilitas
maupun Layanan tertentu yang mungkin tidak disediakan bagi pengguna Situs pada umumnya.
Anda tidak boleh memanfaatkan Situs maupun Layanan untuk keperluan-keperluan yang bertentangan
dengan hukum, melanggar kesusilaan maupun melanggar hak Perseroan maupun hak pihak lainnya (baik
hak pihak yang menggunakan Situs atau Layanan maupun hak dari pihak yang tidak menggunakan Situs
maupun Layanan). Termasuk dalam hal ini Anda tidak dapat:
1. Melakukan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan, tindakan apapun (termasuk mengunggah atau
mendistribusikan piranti lunak, data atau program dalam bentuk apapun), yang dapat merusak,
mengganggu atau membatasi kinerja Situs maupun Layanan, atau yang dapat menyebabkan fungsifungsi tertentu dalam Situs maupun Layanan menjadi tidak bekerja, atau yang dapat merubah fungsi,
data atau program dari Situs maupun Layanan.
2. Memberikan, atau menyuruh pihak lain untuk memberikan, data atau informasi yang tidak benar atau
menyesatkan, atau memalsukan data atau keterangan pihak lain
3. Melakukan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan tindakan apapun yang dapat menyebabkan
pelanggaran terhadap hak milik intelektual Perseroan, Penerima Pembiayaan (sebagaimana
didefinisikan di bawah ini), GT-Trust, pengguna Situs lainnya, maupun pihak-pihak lainnya.
Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap setiap tindakan Anda dalam memanfaatkan Situs ataupun
Layanan, dan Anda menyatakan dan menjamin akan membebaskan Perseroan dari segala tuntutan yang

muncul sebagai akibat penggunaan Anda terhadap Situs ini.
Anda selanjutnya juga bertanggungjawab kepada Perseroan, terhadap setiap pelanggaran atau kelalaian
Anda dalam memenuhi kewajiban atau pernyataan Anda berdasarkan Ketentuan ini.
3. Hubungan Anda sebagai Pengguna dengan Penerima Pembiayaan
Situs ini disediakan sebagai platform untuk pihak-pihak yang membutuhkan Pembiayaan untuk
mengembangkan usaha mereka. Perseroan mengelola Situs hanya sebagai sarana mempertemukan Penerima
Pembiayaan untuk menerima Pembiayaan yang dibutuhkan, dengan keinginan pengguna Situs untuk
memberikan Pembiayaan yang dibutuhkan.
Perseroan melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan yang mengikat secara hukum,
yang isinya menyangkut pelaksanaan usaha sesuai dengan tujuan Pembiayaan, jumlah Pembiayaan yang
harus dikembalikan, jumlah angsuran setiap periode tertentu , waktu bayar angsuran, dan sanksi atau
kompensasi jika terjadi gagal bayar. Apabila Penerima Pembiayaan tidak melaksanakan sesuai dengan
Perjanjian Pembiayaan , dengan alasan apapun, Penerima Pembiayaan telah melanggar Perjanjian. Namun
hal tersebut di luar kuasa Perseroan, sehingga hubungan Anda dengan Penerima Pembiayaan adalah
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda dan Penerima Pembiayaan.
4. Hak Milik Intelektual di Dalam Situs
Anda mengakui bahwa di dalam Situs akan terdapat berbagai hak milik intelektual yang dimiliki oleh
Penerima Pembiayaan (sehubungan dengan proyek usaha, jasa, produk atau imbal balik yang diberikan oleh
Penerima Pembiayaan) maupun Perseroan (sehubungan dengan desain, bentuk, metoda kerja dari Situs,
maupun Layanan). Apa yang Anda gunakan dari atau melalui Situs akan terkait dengan hak-milik intelektual
tersebut. Sehubungan dengan hal ini Anda setuju bahwa Anda hanya berhak memanfaatkan Situs, fasilitas,
layanan atau imbal balik apapun dari Penerima Pembiayaan, termasuk mengunduh data apapun dari Situs,
semata-mata untuk kepentingan pribadi Anda, tidak untuk disebar luaskan atau untuk memperoleh
keuntungan ekonomi tertentu.
Jika Anda merasa hak milik intelektual Anda di dalam Situs dilanggar, mohon melaporkan kepada Perseroan
disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Perseroan akan memeriksa permohonan Anda, dan apabila
Perseroan, atas pertimbangan pribadinya, merasa bahwa permohonan Anda dapat dipenuhi, Perseroan akan
menghubungi pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran untuk meminta dihentikannya tindakan
dimaksud, atau untuk mencabut akses pihak tersebut kedalam Situs. Keputusan Perseroan sepenuhnya
merupakan kebijakan Perseroan dan tidak dapat diganggu gugat. Anda sepakat jika Perseroan merasa tidak
ada dasar yang cukup untuk memenuhi permintaan Anda, Anda tidak dapat meminta pertanggungjawaban
Perseroan dan Anda hanya akan meminta pertanggungjawaban langsung kepada pihak yang Anda anggap
telah melanggar hak Anda.
5 . Situs disediakan Sebagaimana Adanya
Perseroan menyediakan Situs sebagaimana adanya, dan Perseroan memberikan jaminan, serta
bertanggungjawab terhadap kebenaran konten atau program apapun yang tertera pada Situs. Perseroan akan
melakukan pemeriksaan terhadap konten yang Anda, ataupun pihak lainnya, berikan atau unggah di Situs,
sehingga Perseroan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan/atau ketepatan konten tersebut.
6. Peraturan Hukum yang Berlaku
Perseroan berhak untuk mencabut akses Anda pada Situs maupun Layanan apabila terjadi pelanggaran
terhadap Syarat dan Ketentuan ini, dan atas pengakhiran tersebut, Anda, bersama dengan Perseroan,
menyepakati bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
Kami tidak mengharapkan terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa, akan tetapi jika memang terjadi

sengketa atau kesalahpahaman, maka Anda sepakat bahwa sengketa tersebut akan di selesaikan melalui jalur
arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Ketentuan ini tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
Hal-hal Lain
Kami menyadari bahwa setiap usaha memiliki keunikannya sendiri, dan karenanya mungkin terdapat hal
yang belum cukup diatur dalam Ketentuan ini, atau terdapat hal yang harus diatur secara berbeda. Untuk
mengakomodir hal tersebut, Kami mungkin akan memberikan kepada Anda perjanjian tertulis yang terpisah
untuk melengkapi Syarat dan Ketentuan ini.

Kebijakan Privasi
Kebijakan Privasi atau Ketentuan Perlindungan Data Pribadi di bawah ini berlaku untuk setiap penggunaan
fasilitas, fitur, Layanan atau layanan yang terdapat pada situs www.gandengtangan.org ("Situs") yang kami,
PT Kreasi Anak Indonesia (“Kami”/"Perseroan") kelola, termasuk penggunaan terhadap setiap jasa yang
Perseroan berikan melalui Situs ("Layanan").Tiap Pengguna dianggap telah menyetujui ketentuan Kebijakan
Kerahasiaan termasuk pengumpulan, proses dan penggunaan informasi yang dilakukan oleh Kami dengan
mengunjungi situs ini.
1. Hak Perseroan Menyimpan Data
Dalam menggunakan Situs maupun Layanan, Anda mungkin akan diminta untuk memberikan datadata tertentu. Data-data ini dapat mencakup nama, usia, alamat, pekerjaan maupun data-data lainnya
yang bersifat pribadi.
Selain data-data yang menunjukkan identitas Anda, Perseroan juga dapat menyimpan data dari setiap
situs, program atau fasilitas yang Anda unduh melalui, atau dengan menggunakan fasilitas yang
tersedia, pada Situs maupun yang diberikan melalui Layanan.
Perseroan berhak untuk mengumpulkan serta menyimpan data-data sebagaimana tersebut di atas serta
menyimpannya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penggunaan Data Pribadi
Anda sepenuhnya menyadari bahwa, dalam berpartisipasi sebagai Pendana, Anda mungkin akan
memberikan, atau diminta untuk memberikan, data-data pribadi Anda kepada GT-Trust, Penerima
Pembiayaan, atau pihak-pihak yang terkait dengan Penerima Pembiayaan. Dan yang karenanya
memang memiliki kepentingan untuk memperoleh data semata-mata untuk keperluan Proyek ("Pihak
Terkait"). Dalam hal ini, Anda menyadari bahwa Perseroan tidak dapat mengawasi sepenuhnya
penggunaan data Anda tersebut oleh GT-Trust, Penerima Pembiayaan, maupun Pihak Terkait yang
memiliki data tersebut.
Perseroan akan menjaga agar GT-Trust, Penerima Pembiayaan, atau Pihak Terkait hanya memiliki
akses terhadap data-data yang perlu disampaikan kepada GT-Trust, Penerima Pembiayaan maupun
pihak yang terkait dengan Penerima Pembiayaan hanyalah data-data yang memang telah Anda
sampaikan untuk keperluan proyek sebagai bagian dari partisipasi Anda, akan tetapi Perseroan tidak
bertanggungjawab terhadap setiap penyalahgunaan data tersebut oleh GT-Trust, Penerima Pembiayaan
atau Pihak Terkait dan oleh karenanya Anda setuju untuk tidak mengajukan tuntutan apapun dan

menyatakan bahwa Perseroan tidak memiliki tanggungjawab apapun atas penyalahgunaan data yang
Anda berikan oleh GT-Trust, Penerima Pembiayaan atau Pihak Terkait.
3. Penggunaan Data oleh Perseroan
Perseroan tidak akan membuka data-data yang diperoleh dari Anda kepada pihak ketiga di luar
Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Anda, dan seluruh data yang Perseroan hanya
akan dibuka kepada karyawan atau manajemen Perseroan yang memang perlu mengetahui data-data
tersebut untuk keperluan menjaga atau meningkatkan layanan atau fasilitas yang dapat kami berikan
melalui situs. Meski demikian, Perseroan dapat membuka data-data yang diperoleh Perseroan dari
Anda untuk, atau dalam hal-hal berikut:
Perseroan dapat membuka data-data yang tidak secara langsung menunjuk pada identitas Anda,
kepada pihak ketiga, hanya untuk meningkatkan layanan atau fasilitas yang dapat kami berikan
melalui Situs. Sebagai contoh, Perseroan dapat mempergunakan data berapa kali Anda mengunduh
fasilitas tertentu dan menyampaikannya kepada pihak ketiga sebagai sampling, tanpa Perseroan
menyebutkan nama Anda atau tanpa memberikan data apapun yang akan menunjuk langsung kepada
Anda.
Perseroan dapat membuka data-data pribadi tertentu dari Anda kepada pihak ketiga tertentu, apabila
Layanan atau fasilitas yang Anda gunakan melalui Situs menuntut kesediaan Anda untuk memberikan
data tersebut. Sebagai contoh, dalam pemberian Layanan reward atau imbal balik dari Penerima
Pembiayaan, Anda mungkin diminta untuk menyebutkan identitas, nama, alamat ataupun data lainnya
untuk kepentingan pemberian imbal balik dari Penerima Pembiayaan, dan karenanya data-data Anda
tersebut akan dibuka kepada Penerima Pembiayaan.
Perseroan juga dapat membuka seluruh data-data Anda apabila diwajibkan oleh ketentuan hukum
yang berlaku, atau dalam hal Perseroan menerima perintah dari instansi yang berwenang, termasuk
dalam hal ini keputusan dari pengadilan, yang memerintahkan Perseroan untuk membuka data-data
dimaksud.

Catatan Mengenai Anak-anak di bawah Usia 18
Anda tidak diperbolehkan untuk mendaftar akun di Situs kecuali Anda sudah berusia 18 tahun atau lebih tua.
Anak-anak di bawah usia 18 tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
Bagaimana Menghubungi Kami
Untuk informasi tambahan, atau jika Anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan ini atau praktik privasi di
Situs, silahkan mengirimkan pertanyaan atau komentar langsung melalui email ke
kontak@gandengtangan.org
Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan atau komentar ke Kantor Pusat GandengTangan, Menara Mandiri
II Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Senayan, Kebayoran Baru atau telepon/SMS/WhatsApp ke Nomor
+62 811-9691-503
Lain-lain
Perseroan dapat sewaktu-waktu merubah Kebijakan Privasi ini sebagai bagian dari peraturan penggunaan
Situs
SANGKALAN
Kami dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Anda bahwa Kami akan mematuhi dan memperhatikan
dengan hati-hati Peraturan Bank Indonesia No. 19 tahun 2000 mengenai Rahasia Bank dan tidak akan

membukakan Profil Anda tanpa persetujuan kecuali dibutuhkan oleh perintah pengadilan, tujuan investigasi
atau penyelidikan atau tujuan perpajakan.

