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Pembatasan Hak Milik:

Dokumen terkendali ini adalah milik Tradomart
SV Ltd.  berbagai pengungkapan, reproduksi,

atau transmisi apapun kepada pihak yang tidak
berwenang tanpa izin tertulis sebelumnya dari

Tradomart SV Ltd adalah dilarang.

Pengantar

Kebijakan berdasarkan pada kategorisasi cookies, fungsinya dan apa 
kegunaannya. Sebelumnya empat kategori telah teridentifikasi:

(1) cookies yang sangat diperlukan,

(2) cookies performa,

(3) cookies fungsionalitas, dan

(4) cookies target atau periklanan

Terdapat  dua  jenis  cookie  berdasarkan  waktu  hidup:  cookie  sesi  dan  cookie
tetap.  Cookie  sesi  dibuat  sementara  di  subfolder  browser  pengguna  saat
pengguna mengunjungi situs web. Setelah pengguna meninggalkan situs, cookie
sesi  akan dihapus. Di sisi  lain,  file cookie persisten tetap berada di subfolder
browser dan diaktifkan kembali setelah pengguna mengunjungi situs web yang
membuat cookie tertentu. Cookie persisten tetap berada di subfolder browser
selama periode durasi yang ditetapkan dalam file cookie.

Cookie file secara otomatis masuk ke dalam cookie         file     – memori dari browser –
dan masing-masing secara khusus berisi:

• Nama dari  server     yang dikirimkan cookie

• Masa hidup cookie

• Nilai – biasanya nomor unik yang dihasilkan secara acak

Server  situs  web  yang  mengirim  cookie  menggunakan  nomor  ini  untuk
mengenali pengguna ketika dia kembali ke situs atau menjelajah dari halaman
ke halaman.  Hanya server yang mengirim cookie  yang dapat  membaca,  dan
karenanya menggunakan cookie tersebut.

Cookie adalah string informasi teks saja yang ditransfer situs web ke file cookie
browser  di  hard  disk  komputer  sehingga  situs  web  dapat  mengingat  siapa
penggunanya.

Cookie biasanya akan berisi nama domain tempat cookie berasal, "masa pakai"
cookie, dan nilai, biasanya nomor unik yang dibuat secara acak. Dua jenis cookie
yang  umum  digunakan  di  sebagian  besar  situs  web  -  cookie  sesi,  yang
merupakan cookie sementara yang tetap berada di  file  cookie browser  Anda
hingga pengguna meninggalkan situs, dan cookie tetap, yang tetap berada di file
cookie browser lebih lama ( meskipun berapa lama akan tergantung pada masa
pakai cookie tertentu).

Cookie dapat membantu situs web untuk mengatur konten agar sesuai dengan
minat pilihan pengguna dengan lebih cepat.

http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookie-file.html
http://www.allaboutcookies.org/faqs/server.html
http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookie-file.html


Penjelasan Cookies
Cookie adalah informasi kecil yang disimpan di komputer Anda oleh situs web
yang Anda kunjungi untuk memungkinkan Anda menjalankan fungsi tertentu di
situs  web  dan  mengatur  kontennya  sesuai  keinginan  Anda.  Mereka  dapat
menyimpan data pada halaman yang Anda berikan informasi kuncinya (misalnya
ketika Anda memberikan kata sandi) tetapi hanya sekali Anda diminta dan Anda
menerima penyimpanan informasi ini. Cookie dapat digunakan pada beberapa
halaman situs agar kami dapat memberikan pengalaman penjelajahan web yang
lebih disesuaikan kepada pengguna situs web; mereka tidak digunakan untuk
menentukan identitas pribadi siapa pun yang hanya mengunjungi situs.

Cookies jenis apa yang kita gunakan
Session     cookies  

Cookies  ini  adalah  cookie  sementara  karena  dihapus  segera  setelah  Anda
menutup browser Anda. Cookie sesi digunakan untuk menyimpan informasi yang
Anda berikan kepada kami saat Anda menavigasi setiap bagian situs web kami.

Anda  dapat  memilih  untuk  menolak  cookie  sesi  melalui  pengaturan  privasi
browser Anda, tetapi harap perhatikan bahwa ini dapat berdampak negatif pada
pengalaman menjelajah Anda dan terutama jika ini ditolak di semua situs web.

Cookie Analitis     cookies  

Cookie  analitik  dapat  mencakup  cookie  sementara  dan  cookie  yang  lebih
persisten yang kami  gunakan untuk melacak  bagaimana Anda menggunakan
situs  web  kami  dan  untuk  berapa  lama.  Cookie  analitik  tidak  membocorkan
informasi  pengenal  apa  pun  yang  spesifik  untuk  orang  Anda,  tetapi  cookie
analitik  membantu  kami  meningkatkan  cara  kami  menyediakan  konten  kami
kepada Anda.

Lihat pengaturan privasi browser Anda tentang bagaimana Anda dapat menyisih
dari cookie analitik.

Cookie fungsional

Cookie  fungsional  merekam dan menyimpan pilihan  Anda untuk memberikan
pengalaman  yang  lebih  mulus  di  situs  web  kami.  Salah  satu  cara  cookie
fungsional melakukannya adalah dengan mengingat pilihan bahasa Anda setiap
kali Anda mengunjungi kami.

Lihat pengaturan privasi mendesak browser Anda tentang bagaimana Anda dapat
menyisih dari cookie fungsional.

Cookies pihak ketiga

Cookie ini digunakan oleh pihak ketiga dan sebagian besar oleh situs web media
sosial  seperti  Google+,  Facebook,  atau  YouTube.  Cookie  Pihak  Ketiga
memungkinkan kami menawarkan cara mudah untuk membagikan konten kami
ke seluruh media sosial Anda dan juga menyajikan video yang kami poskan di
YouTube kepada Anda.

Anda dapat menonaktifkan penggunaan cookie ini  melalui  pengaturan privasi
browser  Anda,  tetapi  harap  perhatikan  bahwa  ini  juga  akan  menonaktifkan
semua fungsi yang dijelaskan di atas.

Mengapa kita menggunakan cookie

Seperti  yang telah disebutkan,  kami  menggunakan cookie  untuk memastikan
fungsionalitas  optimal  situs  web  kami  dan  memenuhi  konten  kami  sesuai
preferensi  pribadi  Anda.  Sebagai  broker  teregulasi,  Anda  dapat  yakin  bahwa
informasi  pribadi  apa pun yang kami kumpulkan, melalui  cara apa pun, tidak
akan dibagikan kepada pihak ketiga.



Silahkan baca  Kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lengkap mengenai
bagaimana kami menggunakan data anda. Jika anda memiliki pertanyaan lebih
lanjut jangan ragu untuk  Menghubungi kami.

Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  menyediakan  persyaratan  untuk
penggunaan cookie dan menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti  oleh
departemen TI untuk menerapkan, mendukung, dan menggunakan cookie dari
web  perusahaan.
halaman.  Persyaratan  ini  harus  diikuti  sebagaimana  didokumentasikan  untuk
melindungi sistem dan data perusahaan dari akses atau penyalahgunaan yang
tidak sah.

Implementasi kebijakan ini akan menciptakan harapan di benak pengguna dan
penting bahwa situs web akan menggunakan panduan ini secara konsisten dan
benar,  khususnya  dengan  tidak  salah  mengkatalogkan  atau  mendeskripsikan
cookie.  Oleh  karena  itu,  panduan  ini  merupakan  alat  yang  berguna  untuk
membantu kepatuhan.
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