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Revisi Terakhir: Februari 2023 

1. PENDAHULUAN 
FBS Markets Inc. (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”, “kami”, atau “kita”) didirikan di Belize 
dengan Akta Pendirian No. 000001317. 

Kantor Bisnis Perusahaan beralamat di 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize. 

Perlindungan keamanan dan privasi Data Pribadi Anda penting bagi kami dan dalam cara kami 
menjalankan bisnis sesuai dengan undang-undang tentang privasi, perlindungan data, dan keamanan 
data. 

Kebijakan Privasi ini, bersama dengan Syarat dan Ketentuan kami, berlaku untuk Anda beserta semua 
ketentuan tambahan yang dapat dimasukkan melalui referensi atau rujukan ke dalam persyaratan yang 
berlaku saat Anda menggunakan layanan kami, situs kami dapat diakses dari https://fbs.com  (“Situs 
web”), dan layanan apa pun yang dapat diakses melalui Situs Web dan produk kami (secara 
keseluruhan disebut sebagai “Layanan”). 

Tujuan dari Kebijakan Privasi ini adalah untuk menguraikan informasi apa yang dapat dikumpulkan oleh 
Perusahaan, bagaimana Perusahaan menggunakan dan melindungi informasi tersebut, dan dengan 
siapa kami dapat membagikannya. 

2. SIAPA KAMI 
FBS Markets Inc. adalah pengontrol data dan bertanggung jawab atas Data Pribadi Anda. 

Perincian lengkap kami adalah sebagai berikut: 

• Alamat pos: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize 

• Alamat email: support@fbs.com 

3. DATA PRIBADI 

3.1. Informasi yang Kami Kumpulkan 

1. Kami akan mengumpulkan informasi yang dapat diidentifikasikan secara pribadi sebagai berikut 
(“Data Pribadi” ): 

• nama lengkap (nama patronimik jika ada) 

• kata sandi 

• nomor telepon 

• negara tempat tinggal 

• email 

• nomor pokok wajib pajak 

• informasi keuangan 

• alamat IP, geolokasi 

• jenis/versi browser 

• sistem operasi 

2. Kata sandi akun/Area Personal disimpan dalam sistem dan bukan merupakan informasi publik 
bagi karyawan Perusahaan yang tidak memerlukannya untuk tujuan memberikan layanan 
kepada Klien. 

3. Melalui Situs Webnya, Perusahaan tidak akan mengumpulkan Data Pribadi apa pun kecuali 
Anda secara sukarela memilih untuk memberikannya (misalnya, melalui pendaftaran, 

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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pertanyaan email, survei, dll). Jika tidak ingin Data Pribadi Anda dikumpulkan, mohon untuk tidak 
mengirimkannya. 

4. Kami akan memproses Data Pribadi Anda secara sah dan adil dan tidak akan menggunakannya 
di luar tujuan yang telah kami informasikan kepada Anda, termasuk menjualnya secara individual 
atau agregat untuk penggunaan komersial. 

5. Kami menyimpan Data Pribadi dalam format yang dapat diidentifikasi untuk jangka waktu paling 
singkat yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum atau peraturan dan untuk tujuan 
bisnis kami. Kami dapat menyimpan Data Pribadi untuk jangka waktu yang lebih lama dari yang 
diwajibkan oleh hukum jika untuk kepentingan bisnis kami yang sah dan tidak secara langsung 
dilarang oleh hukum yang berlaku. Jika akun Anda dihapus, kami dapat mengambil langkah-
langkah untuk menyamarkan Data Pribadi dan Data lainnya, tetapi kami berhak menyimpan dan 
mengakses data tersebut selama diperlukan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. 
Kami selalu akan menggunakan dan mengungkapkan Data Pribadi tersebut sesuai dengan 
Kebijakan ini. 

6. Kami juga mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data agregat, seperti data statistik 
atau demografik, untuk tujuan apa pun (“Data Agregat”). Data Agregat dapat diperoleh dari Data 
Pribadi Anda tetapi tidak dianggap sebagai Data Pribadi oleh hukum karena data ini tidak akan 
mengungkapkan identitas Anda secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, kami dapat 
menggabungkan data penggunaan Anda untuk menghitung persentase pengguna yang 
mengakses fitur perangkat lunak tertentu. Namun, jika kami menggabungkan atau 
menghubungkan Data Agregat dengan Data Pribadi Anda sehingga dapat mengidentifikasi Anda 
secara langsung atau tidak langsung, kami akan memperlakukan data agregat tersebut sebagai 
Data Pribadi yang akan digunakan sesuai dengan Kebijakan Privasi ini. 

7. Kami tidak mengumpulkan kategori khusus dari Data Pribadi Anda. Ini mencakup detail tentang 
ras atau etnis, keyakinan agama atau filosofi, kehidupan seks, orientasi seksual, pendapat politik, 
keanggotaan serikat pekerja, atau data tentang kesehatan Anda. 

3.2. Kenali Pelanggan Anda (KYC) 

Selama proses Kenali Pelanggan Anda (KYC/Know Your Client), kami juga diwajibkan secara 
hukum untuk mengumpulkan dokumentasi tertentu untuk memverifikasi identitas asli Anda, yang 
mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, bukti identitas dalam bentuk Dokumen identitas, 
bukti alamat tempat tinggal permanen Anda dalam bentuk tagihan utilitas, serta detail kartu kredit 
Anda (kami meminta kedua sisi kartu bank. Sisi depan harus memuat 6 digit pertama dan 4 digit 
terakhir nomor kartu, nama pemegang kartu, tanggal kedaluwarsa, dan tanda tangan. Untuk 
tujuan keamanan, kami meminta klien menutupi kode CVC/CVV di sisi belakang). Data kartu 
pengguna tidak disimpan di sistem kami karena kami tidak memiliki sertifikat PCI DSS. Untuk 
semua informasi itu, kami mengandalkan Penyedia Pembayaran kami, yang telah tersertifikasi 
dengan semestinya. 

3.3. Cara Kami Memperoleh Data Anda 

1. Informasi dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: 

• langsung dari Anda (dari komunikasi kita dan/atau formulir yang Anda isi) 

• cookie yang disimpan di browser Anda oleh Situs Web kami 

• alamat IP 

• sumber lain, termasuk pihak ketiga dan sumber yang tersedia untuk umum 

2. Kami dapat menggabungkannya dengan informasi yang kami kumpulkan melalui layanan kami. 
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3.4. Tujuan  

Kami mengumpulkan Data Pribadi untuk tujuan berikut: 

1. untuk mengautentikasi akses Anda ke akun; 
2. untuk mengelola akun Anda dan memberi Anda informasi terbaru tentang semua hal yang 

berkaitan dengan akun Anda; 
3. untuk menyediakan layanan yang Anda minta, termasuk memproses transaksi; 
4. untuk menanggapi permintaan Anda, misalnya, untuk menghubungi Anda tentang pertanyaan 

yang Anda kirimkan ke tim layanan pelanggan kami; 
5. untuk menyediakan fungsionalitas produk kami; 
6. untuk memberi tahu Anda tentang perubahan dalam layanan kami, penawaran layanan kami, 

dan pemberitahuan terkait layanan penting lainnya; 
7. untuk melindungi hak dan kepentingan kami, serta hak dan kepentingan pengguna kami dan 

orang lain; 
8. untuk melakukan tindakan apa pun yang telah mendapatkan persetujuan Anda; 
9. untuk melakukan penelitian dan analisis tentang penggunaan, atau minat Anda pada produk, 

layanan, atau konten kami, atau pada produk, layanan, atau konten yang ditawarkan oleh pihak 
lain; 

10. untuk mematuhi kewajiban hukum atau peraturan yang berlaku, termasuk mematuhi permintaan 
dari penegak hukum atau otoritas pemerintah lainnya atau dalam proses hukum; 

11. untuk memenuhi kewajiban kontraktual kami; 
12. untuk berkomunikasi dengan Anda, baik secara langsung maupun melalui salah satu mitra kami, 

termasuk untuk layanan pelanggan, untuk memberi Anda pembaruan dan informasi lain yang 
berkaitan dengan Situs Web, dan untuk tujuan pemasaran dan promosi; 

13. untuk menyesuaikan Situs Web atau layanan lain yang kami berikan kepada Anda terkait dengan 
kebutuhan dan minat Anda; 

14. untuk membuat data statistik anonim; 

15. untuk mencegah dan menyelidiki aktivitas penipuan atau kriminal lainnya. 

4. PENGUNGKAPAN INFORMASI 

4.1. Kepada Siapa Kami Mengungkapkan Informasi 

1. Data Pribadi Anda dapat diungkapkan kepada penerima yang berbeda-beda. Daftar di bawah ini 
menyediakan beberapa jenis penerima dan alasan untuk membagikan Data Pribadi Anda. 

Kategori penerima Contoh atau 
penjelasan 

Tujuan pembagian data 

Afiliasi kami Setiap badan 
hukum yang 
berafiliasi dengan 
Perusahaan 

• Menyediakan layanan dasar 
berdasarkan Syarat dan Ketentuan; 

• Mengatur tugas layanan dukungan 
pelanggan; 

• Tujuan lain yang dianggap perlu 
oleh Perusahaan. 

Lembaga keuangan dan 
organisasi serupa 
lainnya 

Setiap organisasi 
yang berurusan 
dengan 
Perusahaan dalam 
menjalankan 
bisnisnya 

• Menyediakan layanan dasar 
berdasarkan Syarat dan Ketentuan; 

• Mematuhi kewajiban hukum kami 
yang ditetapkan oleh undang-
undang yang berlaku (dalam kasus 
tertentu ditetapkan oleh undang-
undang). 
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Mitra (Peserta Program 
Introducing Broker) 
 
 

Pihak yang telah 
dikontrak untuk 
memberi kami 
layanan 
administrasi, 
keuangan, 
asuransi, 
penelitian, dan/atau 
layanan lainnya. 

• Menyediakan layanan dasar 
berdasarkan perjanjian hukum 
Perusahaan; 

• Memberi tahu Mitra bahwa 
seseorang telah mendaftar 
menggunakan ID Mitra mereka atau 
alat identifikasi lainnya atau telah 
berhenti berlangganan dari Mitra. 
Dalam hal ini, kami dapat 
memberikan nama dan informasi 
kontak Anda kepada Mitra; 

• Berkomunikasi dengan Anda melalui 
salah satu Mitra kami, termasuk 
untuk layanan pelanggan, untuk 
memberi Anda pembaruan dan 
informasi lain yang berkaitan 
dengan Situs Web dan untuk tujuan 
pemasaran dan promosi. 

Auditor, pengacara, dan 
organisasi pemeriksa 
lainnya 

Setiap badan yang 
melakukan audit 
atau pemeriksaan 
hukum/keuangan 
lainnya 

Mematuhi kewajiban hukum kami yang 
ditetapkan oleh undang-undang yang 
berlaku (dalam kasus tertentu ditentukan 
oleh undang-undang). 

Penyedia layanan pihak 
ketiga yang aktivitasnya 
diperlukan untuk 
melaksanakan layanan 

Hosting web, 
penyedia teknologi 
informasi 

Menyediakan layanan dasar berdasarkan 
Syarat dan Ketentuan. 

Mitra pembayaran  Memungkinkan peluang pembelian dalam 
layanan kami. Pemroses pembayaran ini 
bertanggung jawab atas pemrosesan Data 
Pribadi Anda dan dapat menggunakan Data 
Pribadi Anda untuk tujuan mereka sendiri 
sesuai dengan Kebijakan Privasi mereka. 

Layanan agregasi data, 
analitik, dan riset pasar 

Google Analytics, 
Google Ads 

• Membuat dan memanfaatkan 
analisis pada layanan dan audiens 
kami; 

• Melakukan kegiatan periklanan dan 
pemasaran; 

• Melakukan survei dan penelitian; 

• Melakukan personalisasi layanan 
kami untuk Anda. 

Mitra periklanan Semua mitra • Melakukan kegiatan periklanan dan 
pemasaran; 

• Melakukan personalisasi layanan 
kami untuk Anda. 

Pihak terkait dalam hal 
terjadi perubahan 
kendali, penggabungan, 
atau akuisisi 

  Seiring perkembangan bisnis, kami dapat 
menjual atau membeli bisnis atau aset. Jika 
terjadi penjualan perusahaan, 
penggabungan, restrukturisasi, pembubaran, 
atau kejadian serupa, Data Pribadi dapat 
menjadi bagian dari aset yang dialihkan. 
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Otoritas dan pihak terkait 
untuk kepatuhan 
terhadap berbagai 
undang-undang 

Otoritas apa pun Kepatuhan terhadap kewajiban hukum kami 
yang ditetapkan oleh undang-undang yang 
berlaku. 

2. Harap diperhatikan bahwa kami tidak akan pernah menjual Data Pribadi Klien. 

3. Secara umum, kami mewajibkan penyedia layanan pihak ketiga mana pun yang kami bagikan 
Data Pribadi apa pun untuk menghormati hak privasi individu mana pun dan mematuhi Prinsip 
Perlindungan Data. Penyedia layanan pihak ketiga ini dapat menyimpan catatan pencarian yang 
mereka lakukan atas nama kami, dan mereka dapat menggunakan detail pencarian untuk 
membantu perusahaan lain dalam melakukan pencarian mereka. Kebijakan Privasi ini tidak 
mencakup praktik pihak ketiga. 

4. Dalam kasus saat Klien terhubung dengan seorang Mitra, maka Mitra tersebut dapat memiliki 
akses ke informasi Klien. Oleh karena itu, Klien dengan ini setuju untuk berbagi informasi dengan 
Mitra tersebut. Kami hanya memberikan Mitra data minimum yang diperlukan untuk tujuan 
Perjanjian Mitra. 

4.2. Situs Pihak Ketiga 

Mohon diperhatikan bahwa FBS Markets Inc. tidak bertanggung jawab atas praktik privasi situs 
web lain. Kami menyarankan semua pengunjung untuk mengetahui dan membaca pernyataan 
privasi dari setiap Situs Web yang mengumpulkan informasi identitas pribadi. 

4.3. Penyedia Pembayaran 

Sesuai dengan rekomendasi Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (Payment 
Card Industry Security Standards Council), detail kartu pelanggan dilindungi menggunakan 
enkripsi Transport Layer – TLS 1.2 dan lapisan aplikasi dengan algoritme AES dan panjang kunci 
256 bit. 

4.4. Transfer Internasional 

1. Kami beroperasi di seluruh dunia, dan oleh karena itu kami dapat mentransfer data Anda ke 
rekanan kami (mitra, afiliasi, dll.) di berbagai negara, termasuk negara yang berlokasi di luar 
negara tempat Anda tinggal. Kami mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk yang 
diwajibkan oleh hukum yang berlaku, untuk memastikan tingkat perlindungan Data Pribadi yang 
memadai dalam setiap kasus. Namun, kami ingin Anda mempertimbangkan bahwa negara 
tempat kami mentransfer data Anda mungkin tidak memiliki undang-undang perlindungan data 
yang sama dengan yurisdiksi Anda. 

2. Untuk memfasilitasi operasi global kami, Perusahaan dapat mentransfer, menyimpan, dan 
memproses operasi Anda dengan mitra dan penyedia layanan kami yang berbasis di luar negara 
tempat Anda tinggal. Hukum di negara tersebut mungkin berbeda dengan hukum yang berlaku 
di negara tempat tinggal Anda. Saat kami mentransfer, menyimpan, dan memproses Data 
Pribadi Anda di luar negara tempat Anda tinggal, kami akan memastikan bahwa perlindungan 
yang sesuai tersedia untuk memastikan tingkat perlindungan yang memadai. Perincian lebih 
lanjut mengenai perlindungan yang relevan dapat diperoleh dari kami berdasarkan permintaan. 

5. PERSETUJUAN 
1. DENGAN MENGIRIMKAN INFORMASI, TERMASUK DATA PRIBADI, BERARTI ANDA 

SECARA TEGAS DAN SUKARELA MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN KEBIJAKAN 
PRIVASI INI. ANDA BERHAK UNTUK MENCABUT PERSETUJUAN DAN PENGGUNAAN 
INFORMASI ANDA DENGAN MENGUBAH PENGATURAN AKUN ATAU MENUTUP AKUN 
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ANDA, TETAPI PENARIKAN PERSETUJUAN ANDA TIDAK AKAN BERLAKU SECARA 
RETROAKTIF. 

2. Anda juga harus menyadari bahwa kami tidak menjual, menyewakan, atau mengungkapkan Data 
Pribadi Anda dengan imbalan uang atau pertimbangan bernilai lainnya kepada pihak ketiga 
mana pun, dan kami tidak akan memasukkan praktik semacam itu dalam bisnis kami kecuali 
telah memberi Anda cara yang jelas dan eksplisit untuk menggunakan hak Anda untuk keluar 
dan sebelum memberitahukan perubahan yang sesuai pada Kebijakan ini. 

3. Anda setuju untuk mentransfer Data Pribadi Anda kepada pihak ketiga sebagaimana dijelaskan 
dalam Bagian 4.1. Kebijakan Privasi ini, dan sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi 
ini, termasuk untuk melaksanakan instruksi Anda atau untuk menyediakan layanan kami, untuk 
tujuan memberi tahu seorang Mitra tentang pelepasan hubungan dengan klien kecuali jika 
diwajibkan oleh hukum atau sebagaimana diperlukan untuk menegakkan Syarat dan Ketentuan 
kami atau untuk melindungi hak atau properti Perusahaan atau penggunanya atau publik. Kami 
dapat memberikan Data Agregat tentang penggunaan Layanan kami kepada pihak ketiga untuk 
tujuan yang kami anggap sesuai dengan kebijakan kami. 

4. Kami akan menampilkan Data Pribadi yang Anda pilih di halaman profil Anda dan di tempat lain 
sesuai dengan preferensi yang Anda pilih di pengaturan akun Anda. Data Pribadi ini dapat 
disediakan untuk dilihat secara publik oleh Klien lain. 

Pesan pemasaran 

1. Jika Anda memberi kami alamat email Anda dan menyetujui Kebijakan Privasi ini, mitra kami dan 
kami dapat mengirimkan email kepada Anda mengenai produk yang kami tawarkan. Anda dapat 
memilih untuk tidak menerima email dari kami kapan saja. Jika Anda tidak lagi ingin menerima 
email dan memiliki lebih dari satu alamat email, Anda harus mengajukan permintaan berhenti 
untuk setiap alamat email. Setiap email yang kami kirimkan akan menyertakan instruksi berhenti 
berlangganan yang sesuai. Untuk keluar dari semua pesan email pemasaran dari kami, Anda 
harus mengikuti petunjuk yang diberikan di setiap email. 

2. Jika Anda memberi kami nomor telepon Anda dan menyetujui Kebijakan Privasi ini, mitra kami 
dan kami dapat mengirimi Anda SMS atau menghubungi Anda mengenai produk yang kami 
tawarkan. Anda dapat memilih untuk tidak menerima SMS atau panggilan dari kami kapan saja 
dengan cara mengirim email kepada kami. 

6. HAK HUKUM ANDA 
Sesuai dengan hukum yang berlaku, Anda berhak untuk: 

1. mengakses Data Pribadi tentang Anda; 

2. meminta koreksi dari Data Pribadi Anda yang tidak akurat, tidak lengkap, atau usang; 

3. meminta penghapusan, anonimisasi, atau pemblokiran atas Data Pribadi Anda; 

4. meminta pembatasan atau menolak pemrosesan kami atas Data Pribadi Anda; 

5. mencabut persetujuan Anda agar kami tidak memproses Data Pribadi Anda;  

6. meminta portabilitas data dan mendapatkan salinan elektronik dari Data Pribadi yang telah 
Anda berikan kepada kami; 

7. mendapatkan informasi tentang pihak ketiga yang telah dibagikan Data Pribadi Anda; 

8. meminta peninjauan keputusan yang diambil secara eksklusif berdasarkan pemrosesan 
otomatis jika hal tersebut dapat memengaruhi hak subjek data. 
 



Kebijakan Privasi 

 
 

 
 

FBS Markets Inc. 

Alamat: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, 
Belize 
www.fbs.com 

8  
 

 

7. KEAMANAN 

7.1. Penyimpanan Catatan 

1. Kami dapat diminta untuk menyimpan dan menggunakan Data Pribadi Anda guna memenuhi 
kewajiban hukum kami untuk tujuan keamanan data dan yang kami yakini sesuai dan perlu atau 
tepat untuk tujuan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, 

a. kepatuhan terhadap persyaratan kami berdasarkan hukum dan peraturan yang 
berlaku; 

b. menanggapi permintaan dari pengadilan dan/atau otoritas publik dan pemerintah 
lainnya; 

c. pemantauan melalui proses kepatuhan dan anti pencucian uang. 

2. Kami tidak akan menyimpan informasi Anda lebih lama dari waktu yang diperlukan. Dalam 
banyak kasus, informasi harus disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Periode 
penyimpanan akan diputuskan, dengan mempertimbangkan jenis informasi yang dikumpulkan 
dan tujuan pengumpulannya, dan mengingat persyaratan yang berlaku untuk situasi tersebut 
dan kebutuhan untuk memusnahkan informasi yang sudah usang dan tidak terpakai sesegera 
mungkin. Berdasarkan peraturan yang berlaku, kami akan menyimpan catatan yang berisi Data 
Pribadi, informasi perdagangan, dokumen pembukaan dan verifikasi akun, komunikasi, dan hal-
hal lain yang berhubungan dengan Klien selama maksimal tujuh (7) tahun setelah pengakhiran 
Perjanjian antara Anda dan perusahaan kami. Dalam keadaan apa pun, kami akan menyimpan 
informasi Anda untuk jangka waktu minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Pembatasan Tindakan yang berlaku. 

7.2. Tindakan Keamanan 

1. Perusahaan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan Data Pribadi Anda 
dan berusaha untuk menjaga keakuratannya. 

2. Kami bertindak dengan hati-hati untuk melindungi Data Pribadi Klien dari kehilangan, perusakan, 
pemalsuan, manipulasi, dan akses atau pengungkapan yang tidak sah. Untuk melakukannya, 
kami telah mengembangkan dan akan menjaga prosedur keamanan untuk melindungi Data 
Pribadi dari kehilangan, pencurian, penyalinan, dan pengungkapan, penggunaan, dan/atau 
modifikasi yang tidak sah. 

3. Akses ke Data Pribadi terbatas pada karyawan perusahaan dan penyedia layanan resmi yang 
perlu memilikinya untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. 

4. Meskipun kami akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk melindungi informasi Klien, 
tetapi Klien mengakui bahwa penggunaan Internet tidak sepenuhnya aman, dan oleh karena itu, 
kami tidak dapat memberikan jaminan apa pun terkait keamanan atau integritas Data Pribadi apa 
pun yang ditransfer dari atau ke Klien dengan penggunaan Internet. 

8. UMUM 

8.1. Perubahan pada Kebijakan Privasi 

Kebijakan Privasi ini dapat diubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu, periksalah kembali 
sesering mungkin. Untuk membantu Anda mengetahui jika ada perubahan, kami akan 
menyesuaikan tanggal “Revisi Terakhir” atau “Tanggal publikasi” di awal dokumen ini. Kebijakan 
baru mungkin ditampilkan di layar, dan Anda mungkin diminta untuk membacanya untuk dapat 
terus menggunakan Layanan, Produk, atau Situs Web. Jika Anda terus menggunakan produk 
dan layanan kami, berarti Anda menyetujui setiap perubahan atau revisi Kebijakan ini. 
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8.2. Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang 
Berlaku 

Kami berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan privasi dan perlindungan data 
yang berlaku yang dirancang untuk melindungi Data Pribadi Anda, termasuk Rancangan Undang 
Undang Perlindungan Data 2021, dan undang-undang dan peraturan privasi dan perlindungan 
data pada tingkat regional dan nasional lainnya yang berlaku saat ini atau pada masa mendatang 
di seluruh dunia saat berlaku. 

8.3. Bahasa yang Berlaku 

Dokumen ini, serta dokumen Perusahaan lainnya yang mengikat secara hukum, dibuat dalam 
bahasa Inggris. Versi lainnya disediakan sebagai terjemahan. Jika terjadi konflik antara 
terjemahan dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris yang akan berlaku. Untuk mengetahui 
dokumen versi bahasa Inggris, buka https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf. 

8.4. Pertanyaan, Masalah, atau Keluhan 

1. Anda dapat menghubungi kami melalui email support@fbs.com jika memiliki pertanyaan, 
masalah, atau keluhan terkait Kebijakan Privasi ini. 

2. Detail Kontak DPO: 

• Alamat email: dpo@fbs.com 

• Alamat pos: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize 

https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf
mailto:support@fbs.com
mailto:dpo@fbs.com

