TERMS OF SERVICE – PENGUNJUNG
Selamat datang di Eduhealthfair.id. Mohon untuk membaca Terms Of Service ini dengan seksama
sebelum Anda mendaftar dan mengunjungi situs Eduhealthfair.id yang dioperasikan oleh Moremedia
Kreasi
MOREMEDIA’S ROLE
Moremedia dalam hal ini merupakan pelaksana dari event Edu Health Fair 2020. Penyelenggara
sekaligus pemilik acara dari Event Edu Health Fair 2020 ini adalah Badan PPSDMK Kementerian
Kesehatan. Selaku pelaksana, Moremedia mendukung acara dengan melakukan pengelolaan acara
secara profesional, salah satunya dengan membangun platform website eduhealthfair.id ini.
Moremedia bertanggungjawab untuk menyediakan platform, menyajikan konten-konten yang sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu secara regional maupun nasional. Segala hal yang
dideskripsikan dan diriliskan di platform ini juga mempertimbangkan etika-etika yang berlaku di
masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Moremedia menghimbau kepada pengunjung untuk
senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, baik itu secara hukum dan peraturan,
maupun norma dan adat.
PENGUMPULAN DATA
Sebagai tanggung jawab atas pengelolaan platform dan reportase, Kami mengumpulkan data personal
Anda. Informasi yang kami kumpulkan, salah satunya adalah poin-poin yang tertera dalam halaman
registrasi sebagai informasi awal yang Anda gunakan dalam mengakses platform ini. Selain itu, Kami
juga mengumpulkan informasi ketika Anda menggunakan fitur-fitur yang ada dalam platform ini,
seperti “Contact Us”, mendownload konten, dan beberapa fitur lain yang ada dalam layanan platform
ini.
PENGGUNAAN DATA YANG DIKUMPULKAN
Kami mungkin saja menggunakan data personal Anda untuk tujuan publikasi dan sosialisasi event ini,
termasuk broadcast informasi melalui email, sms, dispat media, atau menyasar media peralatan yang
lain (misalnya tablet, smartphone, atau televisi). Kami melakukan hal ini dengan tujuan untuk
menginfomrasikan kepada Anda mengenai layanan platform ini, atau hal-hal berkaitan dengan event
iniyang kami yakini dan pertimbangkan bahwa Anda akan tertarik.
Sebagai tambahan, kami juga dapat menggunakan informasi yang diberikan secara sukarela di
halaman registrasi untuk pengelolaan event Eduhealthfair.id ini, misalnya screening Covid-19 bagi
pengunjung yang akan mendatangi event secara on-site, undangan untuk mengikuti acara-acara yang
ada di event ini, atau informasi lain bersifat promosi/publikasi yang kami yakini sesuai dengan
ketertarikan Anda.
Apabila Anda di kemudian hari memutuskan untuk tidak lagi ingin menerima informasi-informasi yang
kami kirimkan melalui email, Anda dapat memilih untuk out/keluar dengan meng-klik Unsubscribe
atau membalas email kami dengan subject “Unsubscribe”

