
 

 
Penting bagi kami untuk melindungi privasi Anda dan 
informasi Anda 
 
 

Kebijakan Privasi CTBC Mobile Banking ini ( "Kebijakan") berlaku untuk pengguna dari 
aplikasi mobile CTBC Bank. Istilah "CTBC" atau "kami," "kita" atau "kami" di aplikasi 
perbankan Mobile Banking CTBC adalah miliki CTBC Indonesia yang di kontrol sendiri, 
dan dalam Kebijakan ini, mengacu pada CTBC Indonesia. Kebijakan ini menjelaskan 
bagaimana aplikasi Mobile Banking dapat mengumpulkan, menggunakan dan berbagi 
informasi dari atau tentang Anda dan menjelaskan bagaimana informasi dapat dibagi 
atau digunakan. 
 
1.  Perjanjian Kebijakan 
 
Dengan menggunakan aplikasi CTBC Mobile Banking, Anda menyetujui Kebijakan ini, 
yang mencakup persetujuan Anda untuk mengungkapkan dan menggunakan informasi 
tentang Anda dengan cara yang rinci dalam Kebijakan ini. kebijakan privasi lainnya 
juga mungkin berlaku selain persyaratan Kebijakan ini, termasuk, namun tidak 
terbatas pada, Kebijakan Privasi perusahaan kami. 
 
2. Mengumpulkan dan Menggunakan: Informasi yang kami dapatkan 
 
Kami dapat mengumpulkan informasi tentang Anda melalui aplikasi Mobile Banking 
termasuk informasi tentang perangkat dan operator dan informasi lokasi Anda. 
Informasi ini dikumpulkan dan dianalisis untuk membantu kami dengan deteksi 
penipuan dan untuk tujuan keamanan lainnya, dan untuk meningkatkan kemampuan 
kita untuk mengoptimalkan dan personalisasi pengalaman Anda saat menggunakan 
aplikasi Mobile Banking kami. Kami juga dapat mengumpulkan informasi tambahan 
ketika Anda melakukan transaksi. 
 
Perangkat dan Informasi pembawa 
Melalui penggunaan aplikasi mobile kami dapat mengumpulkan informasi tentang 
perangkat Anda seperti model perangkat, dan nama dan versi sistem operasi. Kami 
juga dapat mengumpulkan nomor telepon Anda dan identitas carrier. Informasi ini 
akan disimpan oleh CTBC Indonesia selama diperlukan tapi hanya akan digunakan 
untuk tujuan terbatas menyatakan dalam Kebijakan ini. 
 
Lokasi 
Mungkin ada informasi tertentu yang dikirimkan kepada kami mengenai lokasi Anda 
ketika Anda login atau meminta informasi melalui aplikasi mobile, seperti lokasi Anda. 
Informasi ini dapat diberikan kepada aplikasi pemetaan untuk membantu Anda dalam 
mencari ATM terdekat atau Cabang. data lokasi Anda akan disimpan oleh CTBC  



 
 
 
Indonesia selama diperlukan tapi hanya akan digunakan untuk tujuan terbatas dalam 
Kebijakan ini. 
 
Informasi transaksi 
Kami dapat mengumpulkan informasi ketika Anda memulai. Informasi ini hanya akan 
digunakan atau dibagikan dalam rangka memberikan layanan yang Anda minta. 
 
3. Tindakan Keamanan 
Kami melindungi informasi yang Anda berikan dalam beberapa cara. Kami 
menggunakan standar enkripsi dan SSL (Secure Socket Layer) teknologi untuk 
membantu memastikan informasi yang melewati ke CTBC Indonesia tanpa dicegat oleh 
pihak ketiga. ID Pengguna dan PIN Mobile digunakan untuk membantu akses 
perlindungan terhadap informasi Anda melalui Mobile Banking. Seperti biasa, kami 
sangat menyarankan Anda untuk membantu kami dalam upaya itu dengan tidak 
berbagi ID Pengguna dan PIN Mobile CTBC Mobile Banking dengan siapa pun. 
 
4. Pertanyaan  
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, silahkan hubungi CallCTBC kami 
di 0807-1-221111. 
 
5. Perubahan Kebijakan Privasi Mobile Banking CTBC 
Kebijakan ini harus ditinjau secara berkala karena dapat berubah dari waktu ke 
waktu. Ketika perubahan telah dibuat, kami akan posting kebijakan revisi di halaman 
ini dengan "Terakhir Diperbarui" tanggal baru di bagian atas halaman. Semua 
perubahan akan menjadi efektif bila diposting kecuali dinyatakan lain. 
 
 

 


