
Syarat & Ketentuan Bina & Bagikan 

Pada situs, kami menyediakan ruang yang didedikasikan khusus untuk konten dari pengguna, seperti, foto, 

video, dan lain lain (seterusnya kami sebut sebagai “Konten Pengguna”). 

Dengan mengunggah konten pengguna melalui fitur ini, Anda menyetujui bahwa: 

1. PROPERTI INTELEKTUAL  
 
Dengan ini, Anda mengizinkan L’Oréal untuk bebas dari royalti, bersifat tidak dapat dibatalkan, tidak 
eksklusif, sedunia, dan untuk periode proteksi legal dari hak property intelektual, sesuai definisi hukum 
yang berlaku dan perjanjian internasional (termasuk pelengkap selanjutnya atau regulasi yang mengubah) 
berlisensi untuk memproduksi ulang, menampilkan, menggunakan, menyalin, memodifikasi, 
mengadaptasi, merubah, mendistribuskan, menterjemahkan, menciptakan bentuk karya turunan, 
menggabungkan dengan karya lain, mendistribusi konten pengguna (sebagian atau seluruhnya). 

Anda memberikan L’Oréal hak untuk menggunakan nama pengguna, nama asli, foto, kesamaan atau 
informasi pengidentifikasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan dari konten Anda. Hak untuk 
menggunakan hak kepribadian ini telah diberikan untuk periode lima (5) tahun untuk media yang sama 
sesuai detail pada ketentuan diatas. 

L’Oréal dapat menggunakan, menampilkan, memproduksi ulang, mendistribusikan, mengirimkan, 
mengkombinasi dengan material lain, merubah dan / atau mengubah Konten Pengguna secara legal dan / 
atau dengan alasan regulasi yang sesuai (dan tetap menjaga sentiment asli), tanpa obligasi kepada Anda 
dalam bentuk apapun. 

Penggunaan tersebut akan disahkan secara internal atau eksternal, korporat atau tujuan komunikasi 
finansial, pengiklanan, dan untuk semua humas, tujuan arsip dan historikal dari L’ORÉAL Grup atau 
afiliasinya, produk dan merk, pada media berikut: 

 Memasang pada semua format, dalam jumlah yang tidak terbatas 

 Informasi tertulis, publikasi dalam jumlah yang tidak terbatas 

 Penerbitan, publikasi dalam jumlah yang tidak terbatas, terutama penerbutan untuk tujuan 
komunikasi internal, temasuk tim sales dan jaringan distribusi (grosir, retail, agen, dll), peristiwa, 
pamflet untuk kongres, pameran dagang, komunikasi antar bisnis, pada tulisan profesional, untuk 
publikasi dalam jumlah yang tidak terbatas 

 Elektronik, IT, digital, multimedia, Internet dan penerbitan Intranet, melalui situs apapun (situs 
apapun, media, termasuk media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, atau Dailymotion), 
dalam siaran yang tidak terbatas jumlahnya 

 Media iklan apapun (termasuk cara iklan pada outlet retail dan pada produk milik L’ORÉAL Grup 
(seterusnya disebut dengan “Media”) 

 
 
Anda mengkonfimasikan dan sepakat bahwa: (i) Anda memilki semua hak pada “Konten Pengguna” dan 
/ untuk Anda telah mendapatkan izin pada “Konten Pengguna”; (ii) Anda dan orang lain muncul di “Konten 
Pengguna” dibawah umur 18 tahun; (iii) Penggunaan L’Oréal terhadap Konten Pengguna tidak akan 
melanggar hukum atau hak dari pihak ketiga. L’Oréal memiliki hak untuk membuka identitas Anda kepada 
pihak ketiga yang merasa bahwa Konten Pengguna melanggar hak mereka. 
 

Apabila Konten Pengguna Anda mengandung dukungan atau testimoni tentang produk dan layanan kami, 
Anda menyetujui bahwa testimoni tersebut benar dan ekspresi yang akurat sesuai dengan kepercayaan 
Anda berdasarkan penggunaan produk L’Oréal dan Anda mengungkapkan bukti pembelian dari produk 
gratis atau insentif sebagai ganti dari memberikan Konten Pengguna Anda. 



Dengan ini, Anda diinformasikan bahwa media sosial adalah tempat yang dimiliki oleh pihak ketiga dan 
dengan demikian, sirkulasi dan penggunaan Konten Pengguna melalui media sosial diatur oleh ketentuan 
penggunaan yang ditentukan oleh Pihak Ketiga. Dengan demikian, kami tidak bertanggung jawab untuk 
penggunaan koten apapun yang dilakukan oleh kami atau pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan 
penggunaan yang didefinisikan oleh media sesial, termasuk tanpa batasan, dalam lingkup dan durasi hak 
yang berlisensi, dan pemindahan Konten. Anda bertanggung jawab untuk penanganan klaim dari pihak 
ketiga yang berkaitan dengan penggunaan konten ini yang sesuai dengan ketentuan penggunaan yang 
didefinisikan oleh media sosial. 
 

Sebagai tambahan, kami mengingatkan Anda bahwa Konten apapun dapat menjadi referensi pada mesin 
telusur web dan dapat diakses oleh pengguna diluar situs. Anda mengetahui dan menyetujui bahwa Konten 
Pengguna dapat menjadi sebuah komunikasi “viral” (komunikasi mulut ke mulut) pada situs pihak ketiga 
dan L’Oréal tidak bertanggung jawab atas klaim maupun tidakakan apapun. 

Hak  ini memberikan kami kemampuan untuk mengadaptasikan konten Anda atau / dan membuat klarifikasi 
pada Konten Pengguna yang kami anggap berguna, dimana Konten Pengguna tidak dapat mengubah 
gambar atau kata-kata. 
 
Selanjutnya, kegunaan dari Konten Pengguna dapat berupa informasi dalam bentuk anonim seperti kota, 
negara, atau umur, dan  atau, apabila Anda mengizinkannya, informasi yang memberikan identifikasi 
seperti nama depan atau alamat e-mail Anda. 
 

Anda menyetujui bahwa L’Oréal tidak membayar Anda untuk penggunaan Konten Pengguna dan / untuk 

hak properti intelektual yang terhubung dengan Anda. 

 

Konten Pengguna yang Anda publikasikan pada situs ini dipilih oleh Anda dan merupakan tanggung jawan 

Anda. Namun, kami ingin mengingatkan Anda bahwa Konten Pengguna tidak boleh melanggar legislasi 

yang berlaku atau melanggar standar moral atau prinsip yang berlaku. Dalam hal ini, kami memiliki hak 

untuk menghapus Konten Pengguna kapanpun apabila tidak sesuai dengen Ketentuan Penggunaan, 

termasuk Tata Cara.  

 
Sebagai tambahan, apabila Anda mengakses Konten Pengguna yang diciptakan oleh pengguna lain, Anda 
harus memenuhi hak dari pengguna lain, dan tidak memproduksi ulang, atau menyebarkan Konten yang 
dipublikasikan via media lain tanpa persetujuan dari pengguna. 

Apabila Anda mengubah pikiran Anda tentang membagikan Konten Pengguna, mohon hubungi kami atau 
gunakan formulir kontak yang tersedia pada situs. 

Ketentuan dan kondisi ini dapat di perbaharui secara teratur oleh L’Oréal, mohon selalu ditinjau ulang 
sebelum memasang konten di Situs. 

2. KODE ETIK 
 
Kami mendukung nilai toleransi dan menghormati orang lain. 
 
Dengan alasan ini, dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui untuk tidak: 
 

 Mempublikasikan atau menyediakan data yang bersifat ‘sensitif’: 

 
- Mengungkapkan data personal atau etnis, opini politik, religi, atau kepercayaan; 
- Keanggotaan serikat dagang; 
- Data genetik, data biometrik yang diproses untuk mengidentifikasi manusia;  
- Data yang berhubungan dengan kesehatan;  



- Data tentang kehidupan atau orientasi seksual seseorang; 
 

 Membawa komentar yang bersifat rasis, mengandung kekerasan, xenofobia, dendam, tidak sopan, 
konten yang bersifat cabul,  dan melanggar hukum; 
 

 Menyebarkan konten yang berbahaya, memfitnah, tidak sah, atau melanggar privasi atau hak 
publisitas, mengundang kekerasan, kebencian ras & entis, sebagai bentuk kriminal; 
 

 Melanggar hukum kompetisi yang berlaku,termasuk membagikan informasi yang sensitive kepada 
kompetitor (informasi harga produk / layanan, harga modal, atau strategi bisnis) atau menyetujui 
praktek yang memiliki tujuan atau mempengaruhi tindakan pencegahan, membatasi atau 
menyimpang kompetisi pasar (menetapkan harga dengan kompetitor atau secara illegal merubah 
dinamika kompetisi pasar). 

 

 Menggunakan situs untuk kepentingan politik, propaganda, menyampaikan dakwah; 
 

 Mempublikasikan konten iklan atau promosi produk atau layanan apapun yang bersaing dengan 
merk yang ditampilkan di situs; 
 

 Mengalihkan situs dari tujuan utamanya, termasuk menggunakan situs sebagai layanan kencan; 
 

 Menyebarkan informasi yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan identifikasi 
secara nominal dan spesifik milik individu tanpa persetujuan, seperti nama belakang, alamat, 
nomor telepon; 
 

 Menyebarkan informasi atau konten yang menganggu anak dibawah umur; 
 

 Mengintimidasi atau menganggu orang lain; 
 

 Mengadakan aktifitas yang ilegal, termasuk melanggar hak perangkat lunak, merk dagang, foto, 
visual, teks, video, dll; 
 

 Menyebarkan konten (termasuk foto dan video) yang menampilkan anak dibawah umur. 
 

Dengan menampilkan di stius, Anda merepresentasikan dan menjamin bahwa: 

 Anda tidak akan menuntut L’Oréal atau individu yang bertindak atas L’Oréal, bertanggung jawab 
atas klaim atau permintaan yang berhubungan dengan kegunaan Konten Pengguna Anda; 

 Konten Anda sesuai dengan Ketentuan dan Kondisi dan Ketentuan Penggunaan dari Situs; 

 Anda adalah pemilik konten, bahwa Anda tidak mencuri indetitas orang lain, dan Anda tidak 
menggunakan alamat e-mail yang salah, jika tidak, maka Anda dianggap memberikan informasi 
yang tidak benar; 

 Anda menampilkan konten yang merupakan hasil kerja yang orisinil dan tidak melanggar hak 
property intelektual pihak ketiga; 

 Konten yang Anda tampilkan bersifat jujur dan akurat. 

Anda menyetujui dan menjamin bahwa Anda tidak memberikan Konten Pengguna yang bersifat: 

 Mengandung informasi (termasuk harga-harga) tentang kompetitor L’Oréal atau produk (milik 
pabrik lain atau / dan distributor dan / atau retail produk kesehatan dan kecantikan); 

 Apabila Anda memperoleh kompensasi atau keuntungan dari pihak ketiga yang ditafsirkan sebagai 
iklan atau permohonan untuk membeli (yang dapat berisi konten yang mengarahkan bisnis 
menjauh dari L’Oreal); 



 Berisi informasi yang memberikan referensi kepada situs lain, alamat URL, alamat e-mail, informasi 
kontak atau nomor telepon; 

 Berisi aktual atau instruksi mengenai cara menciptakan, virus computer, atau yang bersifat 
mengganggu atau merusak program atau data computer. 

KAMI MENYIMPAN HAK UNTUK MEMBATASI ATAU MENGHENTIKAN AKSES PENGGUNA YANG 
MELANGGAR KETENTUAN PENGGUNAAN DAN MENOLAK UNTUK MENAMPILKAN, MENGGANTI, 
MENGUBAH, ATAU MENGHAPUS KOMENTAR APAPUN YANG kAMI ANGGAP MELANGGAR SYARAT 
& KETENTUAN. 

Sebagai tambahan, kami memiliki hak untuk untuk tidak mempublikasikan: 

 Konten duplikat 

 Ulasan kosong 

 Konten yang tidak jelas (seperti konten yang berisi karakter dan kata-kata yang tak berarti). Kami 
tidak dapat menjamin Anda dapat merubah atau menghapus Konten Pengguna yang telah Anda 
serahkan. 

 

Apabila Anda telah menyadari bahwa Konten Pengguna dapat menyebabkan tindakan kriminal, 

mengundang kebencian rasa tau kekerasan, atau berhubungan dengan pornografi anak dibawah umur, 

Anda harus segela menginformasikan kami pada consumeradvisory@loreal.com atau dengan 

mengirimkan surat terperinci pada alamat berikut: PT. L’Oreal Indonesia, DBS Bank Tower level 29-30, 

Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Karet, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, yang 

menspesifikasikan bahwa e-mail / surat saat Anda menemukan konten, identitas, URL, deskrisi dari konten 

yang ditentang & nama pengguna pemilik konten tersebut.  

 

Apabila mempertimbangkan Konten Pengguna melakukan pelanggaran prinsip yang telah ditulis diatas, 

ata hak Anda, atau hak pihak ketiga (misal pelanggaran, penghinaan, pelanggaran privasi), Anda dapat 

mengirimkan informasi kepada alamat e-mail berikut: consumeradvisory@loreal.com, atau dengan 

mengirimkan surat terperinci pada alamat berikut: PT. L’Oreal Indonesia, DBS Bank Tower level 29-30, 

Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Karet, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, menspesifikasikan 

pada e-mail / surat anda kapan Anda menemukan konten tersebut, identitas Anda, URL, deskripsi konten 

yang Anda laporkan, nama pengguna pemilik konten tersebut.  

 

mailto:consumeradvisory@loreal.com

