
Petunjuk penggunaan dan ketentuan situs 

PENTING! BACA SECARA SAKSAMA SYARAT DAN KETENTUAN DI BAWAH INI 

Materi yang terkandung di bawah ini tidak ada yang bertujuan untuk 
mengesampingkan keterpisahan perusahaan (corporate separateness) dari entitas 
lokal. Hubungan kerja yang dibahas dalam materi ini tidak serta merta mencerminkan 
koneksi pelaporan, tetapi mungkin mencerminkan suatu panduan fungsional, 
pelayanan, atau hubungan layanan. Jika di dalam materi ini terdapat pertimbangan 
pemegang saham mengenai suatu hal terkait entitas lokal, tanggung jawab atas hal 
tersebut tetap berada pada entitas lokal 

Exxon Mobil Corporation memiliki banyak perusahan afiliasi termasuk dengan 
menggunakan nama ExxonMobil, Exxon, Esso, dan Mobil (Exxon Mobil Corporation 
dan afiliasinya untuk selanjutnya disebut “ExxonMobil”). Untuk kenyamanan dan 
kesederhanaan dalam situs ini, istilah seperti korporasi, perusahaan, kami, dan ”-nya” 
kadang digunakan sebagai referensi singkat untuk afiliasi tertentu atau kelompok 
afiliasi. Referensi singkat yangmenggambarkan organisasi operasional global atau 
regional dan lini bisnis global atau regional juga kadang digunakan untuk kenyamanan 
dan kesederhanaan. Demikian pula, ExxonMobil memiliki hubungan bisnis dengan 
ribuan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan lainnya. Untuk kenyamanan dan 
kesederhanaan, kata seperti usaha, usaha patungan, kemitraan, Co-venturer, dan 
mitra digunakan untuk menunjukkan hubungan bisnis yang melibatkan kegiatan dan 
minat umum, dan kata tersebut mungkin tidak menunjukan hubungan hukum yang 
tepat. 

 
 

1) Perubahan dan Syarat dan Ketentuan Khusus Tambahan 

ExxonMobil dapat merevisi ketentuan umum sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. 
Anda harus mengunjungi situs ini secara berkala untuk memastikan Anda mengetahui 
ketentuan umum terbaru karena hal tersebut akan mengikat Anda. Penggunaan atas 
situs atau layanan setelah perubahan tersebut merupakan persetujuan Anda terhadap 
perubahan tersebut. Anda disarankan untuk memeriksa setiap halaman yang 
dikunjungi di situs. Beberapa lokasi mungkin memiliki syarat dan ketentuan tambahan 
khusus yang berlaku untuk penggunaan atau interaksi dengan lokasi tersebut. Syarat 
dan ketentuan ini juga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. 
Penggunaan atas lokasi tersebut merupakan penerimaan Anda atas syarat dan 
ketentuan tambahan khusus tersebut. 

2) Penggunaan Situs 

A. Situs Keamanan  

Anda dilarang melanggar, atau mencoba melanggar, keamanan situs atau layanan. 
Setiap pelanggaran atas hal tersebut dapat mengakibatkan dijatuhkannya tanggung 
jawab pidana dan perdata kepada Anda. Kami akan menyelidiki dugaan pelanggaran 
apa pun, dan jika terdapat dugaan pelanggaran pidana, kami akan bekerja sama 
dengan lembaga penegak hukum dalam penyelidikan mereka. Pelanggaran 
keamanan situs dan layanan termasuk tetapi tidak terbatas, pada: 

 
 

masuk atau mencoba masuk ke server atau akun yang tidak diizinkan untuk diakses; 
mengakses data atau melakukan tindakan apa pun untuk memperoleh layanan yang 



tidak ditujukan untuk Anda atau penggunaan Anda; mencoba untuk menyelidiki, 
memindai, atau menguji kerentanan sistem, subsistem atau jaringan; mengganggu, 
meretas, memodifikasi, atau merusak atau melanggar tindakan keamanan atau 
autentikasi tanpa otorisasi yang sesuai; melakukan transmisi materi yang 
mengandung virus, Trojan Horse, worm, bom waktu, ataupun rutinitas pemrograman 
komputer lain atau mesin dengan maksud merusak, menghancurkan, mengganggu 
atau membuat tidak berjalannya fungsi komputer atau pengoperasian situs atau 
layanan; mengganggu, mencegat atau mengambil alih sistem, data, atau informasi 
apa pun; atau mengganggu layanan untuk setiap pengguna, host, atau jaringan 
termasuk tetapi tidak terbatas, dengan 
cara overloading, “flooding”, “mailbombing”atau “crashing” sistem komputer. 

 
 

B. Pelanggaran 

Anda dilarang menggunakan situs atau layanan untuk melanggar hak cipta, merek 
dagang, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik ExxonMobil atau orang 
lain. Kami dapat menghentikan hak Anda untuk mengakses situs atau layanan kami 
lainnya, jika kami meyakini bahwa Anda menggunakan situs dan layanan dengan cara 
melanggar hak cipta, merek dagang, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya dari 
ExxonMobil atau pihak lain. Anda dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk 
membayar ganti rugi kepada kami dan pemilik sah dari setiap hak kekayaan intelektual 
yang Anda langgar. 

 
 

C. Kegiatan Terlarang Lainnya 

 Menampilkan, mengirim email, atau mengirim gambar, perangkat lunak, teks, 
atau materi lain yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada hak cipta atau merek dagang, hak publisitas, dan 
privasi kecuali jika Anda memiliki atau mengontrol hak tersebut atau telah 
menerima semua otorisasi yang diperlukan untuk melakukan hal di atas;  

 Terlibat dalam dan/atau mendorong perilaku yang akan: 1) melanggar hukum 
atau peraturan yang berlaku atau 2) menimbulkan tanggung jawab perdata;  

 Terlibat dalam perilaku yang dapat merusak atau mengganggu operasi yang 
dimaksudkan dari situs atau layanan;  

 Menyamar sebagai individu atau entitas, menyatakan secara keliru atau 
menyamarkan identitas atau afiliasi Anda dengan cara apa pun; 

 Terlibat dalam pemasaran atau promosi barang atau jasa; atau  

 Membantu atau mengizinkan setiap orang yang terlibat dalam salah satu 
kegiatan yang dijelaskan di atas. 

 
 

D. Konten Anda 

 
 

Anda harus selalu berhati-hati, menggunakan akal sehat, dan melakukan penilaian 
yang tepat dalam menggunakan situs dan layanan yang ada. Anda bertanggung 



jawab atas materi apa pun yang Anda tempatkan atau kirimkan ke atau melalui situs 
atau layanan yang ada. Anda setuju, menyatakan dan menjamin bahwa setiap 
informasi yang Anda tampilkan (posting) baik itu yang berkaitan dengan informasi 
keanggotaan Mobil Bike Cafe ataupun segala hal yang Anda kirimkan melalui situs 
atau layanan adalah benar, akurat, tidak menyesatkan dan disampaikan dengan itikad 
baik, dan bahwa Anda memiliki hak untuk memposting atau mengirimkan informasi 
tersebut. Informasi tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada data, teks, perangkat 
lunak, musik, suara, foto, grafis, video, pesan, atau materi lain apa pun), baik yang 
diunggah secara publik atau dikirimkan secara pribadi, adalah tanggung jawab Anda 
sepenuhnya. 

 
 

E. Anda setuju bahwa penggunaan informasi yang diperoleh melalui situs atau layanan 
adalah risiko Anda sendiri. 

 
 

F. Konsekuensi dari Penggunaan yang Tidak Dapat Diterima. 

 
 

Kami berhak (tetapi bukan kewajiban) atas kebijaksanaan kami sendiri untuk menolak 
atau menghapus konten Anda, menangguhkan atau mengakhiri tanpa pemberitahuan 
akses Anda ke situs atau layanan atau menghapus status Anda sebagai anggota dari 
Mobil Bike Cafe, atas pelanggaran atau percobaan pelanggaran Perjanjian ini. 
Pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas 
nama Anda, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dianggap 
sebagai pelanggaran Anda terhadap syarat dan ketentuan ini. 

 
 

G. Tidak Terdapat Hak Lisensi 

 
 

Dengan menggunakan situs atau layanan, Anda tidak menerima lisensi, baik tersirat 
maupun tersurat, berdasarkan hak cipta, merek dagang, hak paten, atau rahasia 
dagang, yang sekarang atau setelah ini dimiliki, dikendalikan, atau dikuasai oleh 
ExxonMobil. 

 
 

H. Pencetakan 
  

Anda dapat mencetak satu salinan konten di situs ini untuk penggunaan non-
komersial pribadi Anda, atau sehubungan dengan pembelian produk ExxonMobil, 
dengan syarat Anda tetap mempertahankan informasi mengenai hak cipta atau merek 
dagang secara utuh dan tidak berubah. Anda dapat meneruskan, mendistribusikan, 
dan/atau memperbanyak materi yang dilindungi hak cipta dari ExxonMobil yang 
terletak di situs ini hanya jika seluruh halaman atau dokumen yang relevan tidak 
diubah dan lengkap, termasuk semua tajuk (header), footer, sanggahan, dan 
informasi lainnya. Anda tidak boleh menyalin dokumen ini ke suatu situs web. Selain 



yang secara khusus ditetapkan dalam ayat ini, Anda tidak dapat menyalin (baik 
dengan mencetak ke kertas, menyimpan pada disk, menempatkan di situs lain, 
mengunduh dengan cara lain), mendistribusikan (termasuk mendistribusikan salinan), 
menyiarkan, mengubah atau mengutak-atik dengan cara apapun bagian dari situs ini. 

 
 

I. Anda tidak boleh membingkai situs ini atau menggunakan tanda kepemilikan kami 
sebagai tag meta (meta tags). Tanda yang dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas 
pada ExxonMobil, Exxon, Esso, dan Mobil. Anda tidak boleh menggunakan bingkai 
atau menggunakan teknik atau teknologi untuk menyertakan konten apapun yang 
terdapat dalam situs. 

3) Merek Dagang dan Hak Cipta  

A. Esso, Exxon, ExxonMobil, Mobil, dan merek tertentu lainnya, merek dagang dan 
merek layanan adalah merek milik ExxonMobil dan/atau afiliasinya. Tidak semua 
merek ExxonMobil akan muncul di situs ini dan tidak semua produk atau layanan yang 
tercantum di situs ini tersedia untuk dijual di setiap negara. Beberapa produk atau 
layanan dapat dipasarkan dengan merek dagang lokal di negara tertentu. Merek pihak 
ketiga dapat muncul di situs ini ketika mengacu pada entitas atau produk atau layanan 
mereka. Merek pihak ketiga yang ditampilkan di situs ini dimiliki merupakan hak milik 
yang bersangkutan. 

B. Seluruh materi yang terkandung dalam situs ini dilindungi oleh hak cipta. Tidak ada 
materi dari situs ini yang dapat disalin, direproduksi, diterbitkan ulang, diunggah, 
disiarkan, dikirim, ditransmisikan atau didistribusikan kecuali secara tegas diizinkan 
oleh syarat dan ketentuan ini. Penggunaan materi dengan cara lain atau untuk tujuan 
apa pun selain untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial merupakan pelanggaran 
hak cipta dan hak kepemilikan lainnya dari ExxonMobil. Izin untuk semua penggunaan 
lain dari materi harus diperoleh dari ExxonMobil terlebih dahulu secara tertulis. Semua 
konten, interface, grafis, kode, hak desain, dan hak kekayaan intelektual lainnya, 
dalam setiap kasus, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, selain tanda pihak 
ketiga dan  goodwill terkait, adalah milik ExxonMobil. 

4) Pernyataan Privasi 

ExxonMobil menghargai minat Anda terhadap situs ini dan situs website ExxonMobil 
yang terkait atau tertaut lainnya. Privasi Anda adalah penting dan kami ingin Anda 
memahami praktik kami sehubungan dengan pengumpulan informasi dari pengunjung 
ke situs dan sehubungan dengan penggunaan yang kami lakukan terhadap informasi 
tersebut. Silakan periksa setiap bagian atau halaman dari situs yang Anda kunjungi. 
Bagian atau halaman tertentu dari situs mungkin berisi perubahan pada pernyataan 
privasi yang berlaku untuk penggunaan Anda atas bagian atau halaman tersebut. 

A. Informasi dan Penggunaan 

 
Ketika seseorang mengunjungi situs, server web kami secara otomatis 
mengumpulkan informasi yang memungkinkan situs untuk berkomunikasi dengan 
komputer pengunjung selama kunjungan. Kami juga melacak informasi tersebut 
sebagai jumlah kunjungan ke situs, bagian mana dari pengunjung situs yang dipilih, 
alamat IP (alamat internet yang ditugaskan ke komputer Anda dari Internet Service 
Provider), jenis domain, jenis browser (misalnya, Netscape atau Internet Explorer), 
tanggal dan waktu hari. Kami menggunakan jenis informasi tersebut untuk tujuan 



statistik yang membantu kami merancang dan mengelola situs. Jenis informasi 
tersebut tidak mengungkapkan informasi pribadi yang akan memungkinkan kami 
untuk mengidentifikasi atau menemukan pengunjung individu. 

 
 

B. Masalah privasi difokuskan pada informasi pribadi, yaitu informasi yang dapat 
mengidentifikasi individu tertentu seperti nama, alamat, alamat e-mail, dan nomor 
telepon. Jika selama kunjungan Anda, Anda mempersonalisasi situs, melengkapi 
formulir pemesanan, mengikuti kontes, atau mengirimkan informasi lain kepada kami, 
Anda dapat memberikan informasi pribadi kepada kami. Kami dapat mengumpulkan 
dan menggunakan informasi pribadi tersebut untuk menyediakan produk atau layanan 
kepada Anda, untuk menagih Anda atas produk dan layanan yang Anda minta, untuk 
memasarkan produk dan layanan yang menurut kami mungkin menarik bagi Anda, 
atau untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan lain. 

 
 

C. Seperti yang dijelaskan di bawah ini pada bagian tentang penyebaran informasi 
kepada pihak ketiga, kami tidak mendistribusikan atau menjual informasi pribadi 
kepada pihak ketiga untuk tujuan memungkinkan mereka memasarkan produk dan 
layanan mereka kepada Anda. Selain itu, seperti yang dijelaskan di bagian Opt 
Out/Ubah informasi, kami akan melakukan upaya yang wajar untuk menghapus 
informasi pribadi Anda dari database kami dalam waktu yang wajar sedemikian rupa 
sehingga Anda tidak akan menerima komunikasi di masa mendatang dari kami. Jika 
Anda memberi tahu kami bahwa informasi pribadi yang sebelumnya dikirimkan ke 
situs kami tidak lagi akurat, dan itu praktis, kami akan melakukan upaya yang wajar 
untuk melakukan koreksi yang sesuai. 

 
 

D. Informasi yang Ditempatkan di Komputer Anda. 

 
Kami dapat menyimpan beberapa informasi (umumnya dikenal sebagai "cookie") 
pada komputer Anda ketika Anda melihat atau menggunakan situs. Informasi ini 
memudahkan penyesuaian penggunaan situs dan memastikan bahwa Anda tidak 
perlu memasukkan kembali informasi Anda setiap kali Anda mengunjunginya. Anda 
dapat menghapus atau memblokir informasi ini dari komputer Anda jika Anda 
menginginkannya.(layar “help” atau user manual dapat memberitahukan Anda 
bagaimana untuk melakukan hal ini.) 

E. Informasi dari Anak-Anak 

 
 Situs yang digunakan mengandung informasi yang mungkin menarik perhatian anak-
anak, namun ExxonMobil tidak mengumpulkan infromasi pribadi dari anak-anak di 
bawah umur 18 tahun dari situs tersebut. 

 
 

F. Hyperlinks 

 
 Situs ini memiliki tautan ke situs yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh 



ExxonMobil. Kami tidak dapat bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik privasi 
mereka dan kami tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang praktik privasi situs 
tersebut. Demikian pula, kami tidak dapat bertanggung jawab atas kebijakan dan 
praktik situs mana pun yang Anda tautkan ke situs web kami. Kami menyarankan 
Anda memeriksa kebijakan privasi situs lain dan menghubungi operatornya jika Anda 
memiliki masalah atau pertanyaan. 

G. Penyebaran ke Pihak Ketiga 

 
 Berkomunikasi melalui internet dan pengiriman informasi, produk, serta layanan 
kepada Anda dengan cara lainnya mengakibatkan diperlukannya informasi pribadi 
Anda melewati atau ditangani pihak ketiga, namun ExxonMobil tidak menjual atau 
menyebarkan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga dengan tujuan agar pihak 
ketiga dapat memasarkan produk dan layanan mereka kepada Anda. 

 
 

H. Kami mempekerjakan perusahaan dan individu lain dalam melakukan fungsi atas 
nama kami. Sebagai contoh, pemenuhan pesanan, pengiriman, pengiriman surat pos 
dan email, penghapusan informasi berulang dari daftar pelanggan, analisis data, 
pemberian bantuan pemasaran, proses pembayaran kartu kredit dan penyediaan 
layanan pelanggan dikerjakan oleh perusahaan atau individu lain. Mereka memiliki 
akses ke informasi pribadi yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, tetapi tidak 
menggunakannya untuk tujuan lain. 

 
 

I. Data pribadi yang dikumpulkan oleh ExxonMobil dapat ditransfer di antara berbagai 
divisi dan perusahaan afiliasinya di seluruh dunia yang mungkin melibatkan transfer 
dari negara-negara di dalam Wilayah Ekonomi Eropa ke negara-negara di luar E.E.A. 
Dengan mengirimkan data di situs, pengunjung memberikan persetujuan eksplisit 
untuk transfer ini, termasuk transmisi data lintas batas yang dicakup oleh pernyataan 
privasi ini . 

 
 

J. Informasi Sensitif. 

 
 ExxonMobil tidak mencari informasi sensitif dari pengunjung ke situs kami, kecuali 
jika diwajibkan secara hukum untuk melakukannya, misalnya, sehubungan dengan 
perekrutan. Informasi sensitif mencakup sejumlah jenis data yang berkaitan dengan: 
ras atau asal etnis, pendapat politik, agama atau keyakinan serupa lainnya, 
keanggotaan serikat buruh, kesehatan fisik atau mental, kehidupan seksual, atau 
catatan kriminal. Kami menyarankan agar Anda tidak memberikan informasi sensitif 
seperti ini. Namun, jika Anda memberikan informasi tersebut, ExxonMobil menerima 
persetujuan eksplisit Anda untuk menggunakan data tersebut dengan cara yang 
dijelaskan dalam pernyataan privasi ini atau dengan cara-cara yang diuraikan pada 
saat di mana informasi tersebut diungkapkan. 

 
 

K. Opt Out/Ubah Informasi 



 
 Anda dapat meminta penghapusan informasi pribadi Anda dari basis data kami 
sehingga Anda tidak akan menerima komunikasi di masa mendatang dengan 
mengirim email ke admin@mobilbikecafe.com. Anda juga dapat mengubah informasi 
pribadi Anda yang sebelumnya telah kami kumpulkan dengan mengirimkan email 
seperti itu. 

 
 

L. Ketentuan Penggunaan, Pemberitahuan, dan Revisi 

 
 JikaAnda memilih untuk mengunjungi situs kami, kunjungan Anda dan setiap 
sengketa atas privasi tunduk pada syarat dan ketentuan ini dan pernyataan privasi, 
termasuk setiap pembatasan pada ganti kerugian/tanggung jawab. Kami berhak untuk 
mengubah pernyataan ini setiap saat tanpa pemberitahuan. 

 
 

5) Tidak Terdapat Garansi  

Situs dan layanan ini disediakan "sebagaimana adanya" dan tanpa jaminan dalam 
bentuk apapun, baik tersurat maupun tersirat. Sejauh yang diperbolehkan sesuai 
dengan hukum yang berlaku, ExxonMobil melepaskan semua jaminan, tersurat 
maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada jaminan tersirat tentang 
kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu dan non-
pelanggaran. ExxonMobil tidak menyatakan atau menjamin bahwa fungsi atau 
layanan yang terdapat dalam situs tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan, 
bahwa kerusakan akan diperbaiki, atau bahwa situs atau layanan ini bebas dari virus 
atau malware lainnya atau komponen berbahaya. ExxonMobil tidak membuat jaminan 
atau pernyataan apapun terkait penggunaan konten situs atau layanan ini dalam hal 
kebenaran, akurasi, kecukupan, kegunaan, ketepatan waktu, keandalan, atau lainnya. 
Beberapa yurisdiksi tidak mengizinkan pengecualian jaminan tersirat, sehingga 
batasan dan pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda.  

 
 

6) Batasan kewajiban  

Anda bertanggung jawab penuh atas penggunaan situs oleh Anda. Setiap informasi 
yang Anda kirim atau terima selama penggunaan situs ini mungkin tidak aman dan 
dapat dicegat oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan Anda atas situs ini 
adalah atas risiko Anda sendiri dan disediakan untuk Anda tanpa biaya; dan oleh 
karenanya, sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, ExxonMobil tidak akan 
bertanggung jawab kepada Anda atau pihak lain untuk setiap kerugian langsung, tidak 
langsung, yang bersifat kompensasi, penghukuman, kerugian khusus atau 
konsekuensial yang diakibatkan dari penggunaan, atau ketidakmampuan untuk 
menggunakan situs, layanan atau konten di situs ini atau kinerja situs, layanan atau 
produk yang dijelaskan di situs ini, atau dari tindakan apapun yang kami lakukan atau 
gagal kami lakukan sebagai akibat dari komunikasi yang Anda kirimkan kepada kami 
atau materi yang Anda posting, atau keterlambatan atau ketidakmampuan untuk 
menggunakan situs, atau untuk setiap informasi, produk, atau layanan yang diiklankan 
atau diperoleh melalui situs, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, 
tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang lainnya, bahkan jika ExxonMobil atau 



afiliasinya telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut. Anda secara 
khusus mengakui dan setuju bahwa ExxonMobil dan afiliasinya tidak bertanggung 
jawab atas perilaku yang memfitnah, menyinggung, atau ilegal dari setiap pengguna 
situs. Hukum yang berlaku mungkin tidak mengizinkan pembatasan atau 
pengecualian tanggung jawab atau kerugian insidental atau konsekuensial, sehingga 
pembatasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk AndaJika Anda 
tidak puas dengan bagian apapun dari situs atau layanan atau dengan ketentuan ini, 
satu-satunya upaya pemulihan Anda adalah menghentikan penggunaan situs dan 
layanan. 

 
 

7) Ketidakrahasiaan dari Materi Pengguna  

ExxonMobil tidak menerima atau mempertimbangkan ide yang tidak diminta, 
termasuk ide untuk produk, promosi, atau teknologi baru. Anda tidak boleh 
mengirimkan materi apapun ke atau melalui situs ini yang Anda anggap bersifat 
rahasia atau eksklusif. Materi apa pun yang Anda transmisikan ke atau melalui situs 
ini akan dianggap bukan rahasia dan bukan eksklusif termasuk informasi keanggotaan 
Mobil Bike Cafe. Kecuali disebutkan secara jelas dalam pernyataan privasi 
ExxonMobil atau perjanjian tertulis terpisah antara Anda dan ExxonMobil, Anda 
memberikan lisensi yang tidak terbatas, tidak dapat dibatalkandi seluruh dunia, dan 
bebas royalti untuk menggunakan, mereproduksi, menampilkan, mempertunjukkan 
kepada publik, mengirimkan dan mendistribusikan informasi tersebut dimedia apa 
pun. Anda selanjutnya setuju bahwa ExxonMobil memiliki hak untuk menggunakan, 
tanpa pembayaran atau akuntansi kepada Anda atau orang lain, setiap konsep, 
pengetahuan, atau ide yang Anda (dan mereka yang bertindak atas nama Anda) 
kirimkan ke atau melalui situs. 

 
 

8) Tautan ke Situs Web Pihak Ketiga dan Penggunaan Alat Berbagi 

Demi kenyamanan, ExxonMobil dapat menyediakan tautan ke situs web yang 
dioperasikan oleh pihak ketiga. ExxonMobil juga dapat menyediakan alat berbagi 
yang memungkinkan penautan web sosial, bookmark, penilaian, rekomendasi, email, 
pesan instan, dan posting ke blog. Mengikuti tautan atau menggunakan alat berbagi 
akan membawa Anda ke situs web pihak ketiga, yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau 
dijalankan oleh ExxonMobil. Jika Anda memutuskan untuk mengakses situs web 
pihak ketiga melalui tautan atau alat berbagi yang disediakan oleh situs ini, Anda 
melakukannya atas risiko Anda sendiri. ExxonMobil tidak bertanggung jawab atas 
virus atau malware atau elemen merusak lainnya yang ditemui di situs web pihak 
ketiga. ExxonMobil tidak mengendalikan situs web pihak ketiga mana pun, dan tidak 
membuat jaminan atau representasi terkait, dan tidak bertanggung jawab atas situs 
web pihak ketiga atau konten situs web tersebut. Penyertaan tautan atau alat berbagi 
ke situs pihak ketiga bukan merupakan penerimaan atas konten situs tersebut. Syarat 
dan ketentuan yang berbeda dapat berlaku untuk penggunaan Anda atas situs pihak 
ketiga dan alat berbagi tersebut, dan Anda disarankan untuk meninjau syarat dan 
ketentuan tersebut sebelum penggunaan. Selanjutnya, penyedia situs pihak ketiga 
tersebut dan alat berbagi mungkin memiliki kebijakan privasi dan praktik yang berbeda 
dari pernyataan privasi kami. Anda disarankan untuk memeriksa kebijakan privasi dan 
praktik penyedia tersebut dan menghubungi operator jika Anda memiliki masalah atau 
pertanyaan. 



 
 

9) Area Komunikasi Pengguna  

Situs ini dapat berisi area di mana pengguna berkomunikasi satu sama lain, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada blog, papan buletin, kalender, area obrolan, atau halaman 
web pribadi. ExxonMobil berhak tetapi tidak berkewajiban untuk memantau atau 
meninjau setiap bagian dari Situs atau layanan termasuk bidang komunikasi 
pengguna. Namun, ExxonMobil tidak akan memiliki kewajiban apapun terkait dengan 
konten komunikasi apa pun yang dibuat di area ini. 

 
 

10) Ganti Rugi Terhadap Perusahaan 

Anda setuju untuk mengganti rugi, membebaskan, dan membela ExxonMobil serta 
pejabat, direktur dan karyawan ExxonMobil, dari dan terhadap segala tuntutan, 
permintaan, gugatan, utang, kerugian atau tanggung jawab, termasuk biaya 
pengacara yang wajar, sejauh tindakan tersebut didasarkan, muncul dari, atau terkait 
dengan pelanggaran Anda, atau pelanggaran oleh orang lain yang menggunakan kata 
sandi atau akun Anda dari syarat dan ketentuan ini.  

 
 11) Catatan Khusus untuk Orang Tua  

Situs ini berisi informasi yang mungkin menarik bagi anak, namun ExxonMobil tidak 
mencari informasi pribadi dari atau tentang orang yang berusia di bawah 18 tahun. 

 
 

12) Persetujuan 

Dengan menggunakan situs kami, Anda setuju dengan syarat dan ketentuan ini, 
termasuk pernyataan privasi kami. 

 


