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Talk Fusion, Inc., (“Talk Fusion”, dan “kami”) menghargai privasi Anda dan memahami pentingnya melindungi privasi 
tersebut. “Kebijakan Privasi” ini berlaku untuk Informasi Pribadi (seperti yang didefinisikan di bawah ini) yang kami 
kumpulkan ketika Anda mengunjungi situs web perusahaan Talk Fusion, “Situs web replika,” milik Rekanan Independen 
untuk Talk Fusion (“Rekanan”), atau Bagian Administrasi milik Rekanan, (bersama-sama disebut di sini dengan “Situs”). 
Situs ini dijalankan oleh Talk Fusion dan ditempatkan di server Talk Fusion serta berada di server penyedia teknologi 
pihak ketiga Talk Fusion. Informasi Pribadi yang Anda kirimkan di Situs ini diakses oleh Talk Fusion dan Rekanan yang 
diberikan Situs ini (seperti yang dicantumkan dalam Kebijakan Privasi ini). Atas dasar undang-undang perlindungan data 
EU, Talk Fusion dan Rekanan (tergantung pada hubungan Anda dengan Rekanan) merupakan “pengendali data” dan 
bertanggung jawab atas, dan mengendalikan pemrosesan, Informasi Pribadi Anda yang dikumpulkan sesuai dengan 
Kebijakan Privasi ini. 

PENGUMPULAN INFORMASI PRIBADI 

Melalui penggunaan atau kunjungan Anda ke Situs, kami mungkin mengumpulkan Informasi Pribadi yang Anda berikan 
kepada kami. “Informasi Pribadi” adalah suatu informasi yang berpotensi bisa digunakan untuk mengidentifikasi, 
menghubungi, atau menemukan seseorang. Kami dapat mengumpulkan Informasi Pribadi berikut ini dari Anda: nama, 
alamat, alamat email, nomor telepon, nomor identifikasi pajak dan jaminan sosial, dan informasi kartu kredit atau 
perbankan, alamat penagihan, alamat IP, gambar atau video yang Anda unggah ke Situs, informasi paspor, tanggal 
lahir, informasi surat izin mengemudi, dan riwayat pembelian. Kami juga dapat mengumpulkan Informasi Pribadi yang 
berkaitan dengan komunikasi yang Anda kirim kepada kami, misalnya, untuk melaporkan masalah atau untuk mengajukan 
pertanyaan, masalah, atau komentar mengenai Situs, produk kami, atau konten apa pun yang terkait. Akhirnya, kami bisa 
mengumpulkan Informasi Pribadi dari survei, jika Anda memilih untuk menjawab atau berpartisipasi dalam survei tersebut. 
Selain itu, Rekanan dapat mengumpulkan nama, alamat email, dan nomor telepon Anda. 

Untuk menjadi Rekanan atau Pelanggan (Anda bisa menjadi “Pelanggan” dengan membeli salah satu paket produk Talk 
Fusion), Anda harus memberikan informasi kontak dan biografi (seperti nama, alamat surat menyurat, nomor telepon, dan 
alamat email) kepada kami. Pendaftar Rekanan juga harus memberikan Informasi Pribadi seperti Nomor Jaminan Sosial 
atau Nomor ID Pajak Negara pendaftar, sehingga kami bisa mempersiapkan dan mengirim formulir kompensasi non-
karyawan untuk IRS. Rekanan dan Pelanggan juga diharuskan memberikan informasi pembayaran (seperti kartu kredit atau 
kartu debit). Kami juga bisa mengumpulkan informasi komisi dan bonus Rekanan.

PENGGUNAAN INFORMASI PRIBADI

Kami mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi untuk memenuhi kewajiban hukum dan kontraktual kami 
dengan Anda dan untuk mengejar kepentingan kami yang sah, yang meliputi: (i) menjalin atau mempertahankan 
hubungan kami dengan Anda; (ii) menghubungi Anda dan menanggapi permintaan dan pertanyaan Anda; (iii) 
menyediakan layanan yang telah Anda minta; (iv) memberikan informasi kepada Anda tentang produk dan layanan yang 
mungkin Anda minati; (v) mempersonalisasi pengalaman Anda bersama kami; (vi) membantu Anda saat menggunakan 
Situs; (vii) administrasi bisnis, termasuk analisis statistik; (viii) meningkatkan Situs dengan membantu kami memahami 
siapa yang menggunakan Situs dan bagaimana Situs tersebut digunakan; (ix) untuk deteksi dan pencegahan penipuan; 
dan (x) untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan pedoman praktik.

PENGUNGKAPAN INFORMASI PRIBADI 

Informasi Pribadi 
Talk Fusion TIDAK membagikan Informasi Pribadi kecuali dengan penyedia layanan yang terikat kontrak ketika diperlukan 
untuk: (a) memproses pesanan dan/atau mengembalikan dan memperoleh pembayaran; (b) melengkapi pendaftaran 
sebagai Rekanan atau Pelanggan; (c) memelihara basis data genealogi; (d) menerbitkan pembayaran dan melaporkan 
pendapatan kepada otoritas pajak; dan (e) menjaga komunikasi dengan Anda. Kami juga memberikan informasi pribadi 
yang bisa dikenali: (a) kepada Rekanan upline seperti yang dijelaskan di bagian Informasi Genealogi; dan/atau (b) untuk 
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menugaskan penjualan atau mendaftarkan prospek kepada Rekanan; (c) kepada instansi Pemerintah ketika diperlukan 
sesuai dengan undang-undang; dan/atau (d) kepada penerus bisnis Talk Fusion. “Penerus” adalah seorang individu 
atau entitas yang mendapatkan aset Talk Fusion, atau memiliki hak dalam saham Talk Fusion atau hak kepemilikan 
lainnya, atau wali amanat yang ditunjuk untuk menjalankan bisnis Talk Fusion. Talk Fusion mewajibkan pihak ketiga yang 
menjalankan layanan untuk kami setuju untuk menangani Informasi Pribadi secara rahasia dan aman serta hanya untuk 
keperluan memberikan layanan atas nama kami. Pernyataan ini tidak membahas praktik privasi atau kebijakan Rekanan 
kami. Sekalipun demikian, Pelanggan dan Rekanan setuju, seperti yang disebutkan dalam kontrak kami dengan mereka, 
untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan privasi yang berlaku. 

Informasi “Genealogi” 
Sebagai perusahaan pemasaran jaringan, Talk Fusion memberikan informasi tertentu kepada Rekanan terkait Rekanan 
lain dan Pelanggan yang terdaftar sebagai kelompok pemasaran downline Rekanan. 

• Jika Anda melengkapi formulir “Hubungi Saya”, semua informasi yang diberikan dalam formulir tersebut dikirim 
kepada Rekanan yang mensponsori. 

• Jika Anda bergabung sebagai Pelanggan, Rekanan yang mensponsori akan memiliki akses ke nama, alamat email, 
dan volume penjualan Anda yang terkait dengan pembelian. 

• Jika Anda bergabung sebagai Rekanan, Rekanan yang mensponsori akan memiliki akses ke: 
• Nama Rekanan yang baru 
• Identifikasi produk yang dibeli Rekanan baru 
• Volume penjualan yang berhubungan dengan pembelian Rekanan baru
• Peringkat Rekanan downline 
• Pendaftaran pribadi dari Rekanan downline yang dilakukan dalam 30 hari terakhir 
• Siklus mingguan dari Rekanan yang disponsori pribadi 
• Jumlah Rekanan yang telah disponsori Rekanan downline secara pribadi 
• Keseluruhan volume aktif dari setiap Rekanan yang disponsori secara pribadi  

Setiap Rekanan bisa melihat jumlah keseluruhan tim kanan & kiri dari Rekanan lain yang menjadi downline mereka dan 
entah anggota downline tersebut aktif dan/atau memenuhi syarat. 

Informasi Pribadi terkait dengan Rekanan downline disediakan kepada Rekanan berdasarkan pada kerahasiaan dan 
kesepakatan larangan melakukan penghasutan dalam perjanjian yang disepakati setiap Rekanan dengan Talk Fusion. 
Sekalipun demikian, Talk Fusion tidak menjamin bahwa Rekanan lain akan mematuhi kerahasiaan dan kesepakatan 
larangan melakukan penghasutan, serta Talk Fusion tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan 
Rekanan terhadap kesepakatan ini. 

Informasi Penjualan  
Jika Anda melakukan pembelian dari Situs web replika Rekanan, kami akan memberikan informasi berupa nama Anda, 
informasi kontak, keterangan item yang dibeli, dan volume penjualan terkait dengan pembelian kepada Rekanan yang 
diberikan Situs Web Replika. 

Informasi Gabungan (tidak bisa dikenali secara pribadi)
Talk Fusion mungkin membagikan informasi demografis gabungan kepada mitra, vendor, pemasok, penyedia pihak 
ketiga, dan pengiklan kami. Ini tidak berkaitan dengan Informasi Pribadi apa pun.  

Penugasan Prospek dan Fitur Penemu Rekanan 
Talk Fusion terkadang akan menugaskan penjualan prospektif dan prospek Rekanan baru kepada Rekanan. Dalam kasus 
ini, kami akan memberikan nama dan informasi kontak Rekanan yang sesuai kepada prospek dan/atau memberikan 
nama dan informasi kontak prospek kepada Rekanan. Jika Talk Fusion menambahkan fitur Penemu Rekanan di Situs, 
agar fitur Penemu Rekanan dan penugasan prospek efektif, kami akan memberikan nama dan informasi kontak Rekanan 
kepada Anda, yang mungkin meliputi nomor telepon, alamat, dan/atau alamat emailnya. 

Pengungkapan Informasi untuk keperluan Penegakan Hukum, Pengadilan, dan Administrasi yang Diwajibkan 
Undang-Undang  
Talk Fusion akan memberikan Informasi Pribadi seperlunya untuk mematuhi putusan pengadilan dan putusan PTUN, 
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panggilan pengadilan, keperluan penyidikan pidana atau perdata, keperluan administrasi dan regulasi, dan kewajiban 
hukum lainnya. Agar Talk Fusion bisa menjalankan bisnis dalam yurisdiksi tertentu, Talk Fusion mungkin diminta secara 
resmi untuk mengungkapkan informasi pribadi rahasia dan bisa dikenali tertentu kepada otoritas regulasi dalam 
yurisdiksi tersebut. Informasi tersebut bisa meliputi, tetapi tidak terbatas pada, informasi pendapatan dan informasi 
pribadi yang bisa dikenali. Kami akan memberikan informasi tersebut seperlunya. 

TRANSFER INFORMASI PRIBADI INTERNASIONAL

Talk Fusion berada, dan Situs ini memiliki hosting, di Amerika Serikat. Jika Anda mengunjungi Situs ini dari luar Amerika 
Serikat, harap perhatikan bahwa setiap Informasi Pribadi yang Anda bagikan kepada kami akan disimpan dan diproses 
di Amerika Serikat. Kecuali dilarang oleh undang-undang, peraturan, kontrak, atau standar profesional, kami bisa 
mentransfer Informasi Pribadi Anda di luar Amerika Serikat ke negara lain untuk keperluan yang dijelaskan di dalam 
Kebijakan Privasi ini.

Jika Anda berada di Kawasan Ekonomi Eropa (“EEA”), kami bisa mentransfer Informasi Pribadi Anda ke negara-negara 
di luar EEA yang mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan yang sama atau memadai seperti perlindungan yang 
diberikan oleh EEA (termasuk Amerika Serikat). Untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk Informasi Pribadi 
yang ditransfer dari EEA, Talk Fusion mengandalkan Ketentuan Standar Kontrak yang disetujui Komisi Eropa.  

HAK ANDA

Individu yang berada di EEA memiliki hak subjek data tertentu yang bisa tunduk pada batasan dan/atau larangan. Hak-
hak ini mencakup hak untuk: (i) meminta akses ke dan membetulkan atau menghapus Informasi Pribadi mereka ; (ii) 
memperoleh pembatasan pemrosesan atau berkeberatan pada pemrosesan Informasi Pribadi mereka; dan (iii) meminta 
salinan Informasi Pribadi mereka yang akan diberikan kepada mereka, atau pihak ketiga, dalam format digital. Jika Anda 
ingin menjalankan salah satu hak yang disebutkan di atas, silakan kirim permintaan Anda kepada kami ke data kontan yang 
dicantumkan di bawah ini. Individu juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan tentang pemrosesan Informasi Pribadi 
mereka kepada otoritas perlindungan data setempat.

KOMUNIKASI 

Komunikasi dari Talk Fusion dan dari Rekanan Upline  
Talk Fusion mengirim email selamat datang kepada semua Rekanan dan Pelanggan baru untuk memverifikasi nomor 
identifikasi. Semua Rekanan dan Pelanggan terkadang akan menerima informasi tentang bisnis, produk, layanan, 
penawaran khusus, dan buletin dari Talk Fusion. Seorang Rekanan dalam jaringan upline Rekanan lainnya bisa 
menghubungi Rekanan downline melalui fitur pesan downline dari dalam akun Rekanan upline, mereka bisa memilih 
untuk mengirim pesan Video Emailkepada downline mereka, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekanan yang tidak 
aktif. Pesan ini dikirim oleh Talk Fusion ke alamat email yang tersimpan di dalam akun seseorang. Rekanan pengirim 
TIDAK diberi email pribadi dari semua Rekanan dalam downline mereka. 

Pelanggan mungkin menerima komunikasi melalui saluran media apa saja dari Rekanan mereka.

Kontak oleh Rekanan Lain 
Rekanan mungkin dihubungi oleh sponsor mereka atau Rekanan upline lainnya. 

Pengumuman Layanan 
Pada kesempatan yang jarang terjadi, kami perlu mengirimkan pengumuman terkait layanan. Misalnya, jika layanan kami 
sedang ditangguhkan sementara untuk pemeliharaan, kami mungkin mengirimkan email kepada Rekanan dan/atau 
Pelanggan. 

Layanan Pelanggan  
Talk Fusion melakukan komunikasi dengan Rekanan dan Pelanggan melalui email, pos biasa, SMS, media sosial, dan 
telepon secara rutin untuk menyediakan layanan yang diminta dan terkait dengan masalah tentang bisnis Talk Fusion 
mereka. Talk Fusion melakukan komunikasi dengan Pelanggan terkait dengan produk atau layanan yang dibeli oleh 
Pelanggan tersebut dari Talk Fusion. Komunikasi tersebut mungkin melalui email, pos biasa, SMS, media sosial, atau 
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telepon. Talk Fusion juga melakukan komunikasi dengan Rekanan dengan meninggalkan pesan di Bagian Administrasi 
Rekanan. 

LAIN-LAIN 

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi  
Saya memahami bahwa Talk Fusion merupakan pemilik tunggal informasi yang dikumpulkan di situs ini dan bahwa 
mereka tidak akan menjual, membagikan, atau menyewakan informasi kepada orang lain. Dengan membeli atau 
menggunakan Produk atau Layanan Talk Fusion, saya mengizinkan Talk Fusion untuk menggunakan merek, nama, video, 
foto, kisah pribadi, dan/atau kesukaan saya dalam materi periklanan atau promosi dan melepaskan hak atas semua 
tuntutan untuk mendapatkan pembayaran atas penggunaan tersebut. 

Penyimpanan Informasi Pribadi
Kami menyimpan Informasi Pribadi Anda selama diperlukan untuk memenuhi keperluan yang diuraikan di dalam 
Kebijakan Privasi ini, kecuali periode penyimpanan lebih lama diperlukan atau diizinkan oleh undang-undang, termasuk 
untuk memenuhi kewajiban hukum.

Keamanan 
Talk Fusion menerapkan dan mempertahankan tindakan keamanan fisik, administratif, dan teknis secara wajar untuk 
melindungi Informasi Pribadi Anda dari kehilangan, penyalahgunaan, atau akses, pengungkapan, pengubahan, atau 
perusakan yang tidak sah. 

Ketika kami menggunakan enkripsi SSL untuk melindungi informasi rahasia secara online, kami juga berusaha 
melindungi informasi Anda secara offline. Semua Informasi Pribadi dibatasi aksesnya di kantor kami. Hanya karyawan 
yang memerlukan Informasi Pribadi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu (misalnya petugas tagihan atau staf layanan 
pelanggan) diberi akses ke Informasi Pribadi. Selain itu, karyawan kami selalu diberi tahu tentang praktik keamanan dan 
privasi serta dilatih dengan semestinya. 

Perubahan Kebijakan Privasi ini 
Talk Fusion memiliki hak untuk mengubah Kebijakan Privasi ini kapan saja atas kebijaksanaannya sendiri. Ketika 
dilakukan perubahan material dalam Kebijakan Privasi, kami akan mengumumkan di tab Kebijakan Privasi yang sama 
dengan memberikan waktu setidaknya 30 hari sebelum penerapan Kebijakan Privasi yang diubah.  

Tautan Pihak Ketiga 
Situs ini mungkin mengandung tautan ke atau dari situs lain. Harap ketahui bahwa Talk Fusion tidak bertanggung jawab 
atas praktik privasi dari situs lain tersebut. Kami mendorong pengguna agar waspada ketika mereka meninggalkan 
situs kami dan agar membaca pernyataan privasi dari setiap situs web yang mengumpulkan informasi pribadi yang bisa 
dikenali. Penyataan privasi ini berlaku hanya untuk informasi yang dikumpulkan oleh situs web Talk Fusion. 

Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Privasi Online California  
KUH Perdata California pasal § 1798.83 mengizinkan pengguna situs web kami yang merupakan penduduk California 
untuk meminta informasi tertentu mengenai pengungkapan Informasi Pribadi kepada Pihak Ketiga untuk keperluan 
pemasaran langsung mereka. Untuk mengajukan permintaan tersebut, Anda dapat menghubungi kami seperti 
dijelaskan di bawah ini.

Cookies
Situs kami menggunakan “cookie” untuk meningkatkan pengalaman Anda saat menggunakan Situs. Browser web 
menempatkan cookie di hard disk Anda untuk keperluan pencatatan dan terkadang untuk melacak informasi tentang 
Anda. Anda dapat mengatur browser web agar menolak cookie, atau untuk memberi tahu Anda ketika cookie dikirim. 
Jika Anda melakukannya, harap perhatikan bahwa fitur Situs tertentu mungkin tidak berfungsi dengan benar.

Pengungkapan “Jangan Lacak” 
Browser web tertentu mungkin mengizinkan Anda untuk mengaktifkan opsi “jangan lacak” yang mengirim sinyal ke situs 
web yang dikunjungi yang mengindikasikan bahwa Anda tidak ingin aktivitas online Anda dilacak. Hal ini berbeda dari 
memblokir cookie karena browser yang diaktifkan opsi “jangan lacak” mungkin masih menerima cookie. Kami saat ini 
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tidak menanggapi sinyal “jangan lacak”. Jika kami melakukan itu di masa mendatang, kami akan memperbarui Kebijakan 
Privasi ini.

Privasi Anak 
Situs ini tidak diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun. Jika Anda berusia di bawah 13 tahun, jangan 
gunakan situs ini. Kami tidak mengumpulkan informasi apa pun dari siapa saja yang berusia di bawah 13 tahun. Jika 
kami menyadari bahwa kami telah mengumpulkan atau menerima Informasi Pribadi dari anak yang berusia di bawah 13 
tahun tanpa verifikasi persetujuan orang tua, kami akan menghapus informasi tersebut. 

Penyelesaian Sengketa  
Kebijakan privasi ini diatur oleh undang-undang Negara Bagian Florida. Yurisdiksi dan tempat pelaksanaan eksklusif 
untuk setiap sengketa yang berasal dari atau terkait dengan Perjanjian ini harus di pengadilan Negara Bagian Florida 
yang ada di Hillsborough County, atau Pengadilan Negeri Amerika Serikat untuk Distrik Tengah Florida, Divisi Tampa. 

Terlepas dari hal yang disebutkan sebelumnya, jika Anda memiliki tuntutan yang berasal dari atau terkait dengan 
Perjanjian ini yang jumlahnya dalam batasan yurisdiksi Pengadilan Rakyat (Pengadilan yang menangani Tuntutan Kecil) 
setempat AS, Anda bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan rakyat dalam yurisdiksi AS di tempat Anda tinggal. 

Pelepasan Hak Kelompok
Pihak-pihak yang ada di kebijakan privasi ini melepaskan hak untuk mencari ganti rugi menggunakan 
gugatan kelompok atau gabungan. Semua tuntutan harus diajukan dan dilaksanakan atas nama individu, 
bukan berdasarkan kelompok atau gabungan. Anda bisa memilih untuk tidak mengikuti pelepasan hak 
kelompok ini dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada Talk Fusion berisi kehendak Anda untuk 
memilih keluar dalam waktu 30 hari sejak tanggal Anda berlangganan Produk dan Layanan. Pemberitahuan 
keluar harus dikirim kepada Talk Fusion di 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510. 

Hubungi Kami
Jika ada pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini, silakan hubungi kami di support@talkfusion.com atau melalui surat di:

Talk Fusion 
1319 Kingsway Road 
Brandon, FL 33510


