
Kebijakan Cookie untuk Aritco 

Ini adalah Kebijakan Cookie untuk Aritco, dapat diakses dari www.aritco.com/id. 

Kebijakan terakhir diperbarui pada 21/11/2022 

Apa itu Cookie 
Seperti praktik umum di hampir semua situs web profesional, situs ini menggunakan cookie, 
yaitu file kecil yang diunduh ke komputer, laptop, tablet, atau ponsel Anda, untuk 
meningkatkan pengalaman Anda. Halaman ini menjelaskan informasi apa yang 
dikumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan mengapa terkadang kami perlu 
menyimpan cookie ini. Kami juga akan membagikan petunjuk bagaimana Anda dapat 
mencegah cookie ini tersimpan. 

Bagaimana Kami Menggunakan Cookie 
Kami menggunakan cookie untuk berbagai alasan yang dijelaskan di bawah ini. Cookie tidak 
berisi informasi yang dapat diidentifikasi secara langsung tentang Anda (seperti nama, 
alamat, nomor telepon, dll.) tetapi hanya informasi tentang browser Anda dan aktivitas yang 
telah dilakukan melalui browser. 

•  Cookie yang kami gunakan adalah untuk:  

o Fungsi (yang diperlukan), 
o Statistik atau 
o Pemasaran 

•  Selain itu, kami menggunakan teknologi serupa lainnya seperti tag piksel untuk secara 
khusus menargetkan iklan kami kepada Anda di situs web lain. 

•  Cookie yang diperlukan juga digunakan agar kami dapat menawarkan fungsi obrolan 
kepada Anda yang mengunjungi situs web kami. 

•  Kami menggunakan berbagai alat pengukuran yang memberi kami statistik dan 
analisis terkait perilaku di situs web kami. 

•  Selain itu, kami menggunakan informasi yang telah kami kumpulkan dan analisa untuk 
mengembangkan dan meningkatkan situs web dan memeriksa fungsinya. 

•  Kami menggunakan cookie di Aritco.com, Aritco Liftguide, Aritco Showroom, dan Aritco 
Cloud. 

Berapa lama cookie disimpan? 
Waktu penyimpanan cookie di perangkat dan browser Anda berbeda-beda. Umur cookie 
dihitung berdasarkan fungsinya dan kunjungan terakhir Anda ke situs web. Saat cookie 
kedaluwarsa, cookie akan dihapus secara otomatis. 

Menonaktifkan Cookie 
Anda dapat mencegah pengaturan cookie dengan mengaturnya melalui menu 
menyesuaikan pengaturan pada browser Anda (lihat lebih jauh di bawah dokumen ini). 

http://www.aritco.com/id


Ubah persetujuan Anda 
Anda dapat mengubah persetujuan atau preferensi Anda kapan saja, menggunakan tautan 
"Pengaturan cookie" di bagian bawah halaman web, Aritco.com. 

Cookie yang Kami Tetapkan 

Cookie terkait akun 
Jika Anda membuat akun dengan kami maka kami akan menggunakan cookie untuk 
pengelolaan proses pendaftaran dan administrasi umum. Cookie ini biasanya akan dihapus 
saat Anda keluar, namun dalam beberapa kasus, cookie tersebut mungkin tetap ada 
setelahnya untuk mengingat preferensi situs Anda saat keluar. Cookie ini hanya berlaku 
untuk penggunaan Aritco Cloud. 

Cookie terkait login 
Kami menggunakan cookie saat Anda login sehingga kami dapat mengingat fakta ini. Ini 
mencegah Anda untuk harus login setiap kali Anda mengunjungi halaman baru. Cookie ini 
biasanya dihapus saat Anda keluar untuk memastikan bahwa Anda hanya dapat mengakses 
fitur dan area yang terbatas saat login masuk. 

Cookie terkait email buletin  
Situs ini menawarkan layanan berlangganan buletin atau email dan cookie dapat digunakan 
untuk mengingat jika Anda sudah terdaftar. 

Cookie Pihak Ketiga 
Dalam beberapa kasus khusus, kami juga menggunakan cookie yang disediakan oleh pihak 
ketiga yang tepercaya. Bagian berikut merinci cookie pihak ketiga mana yang mungkin Anda 
temui melalui situs ini. 

•  Situs ini menggunakan Google Analytics yang merupakan salah satu solusi analitik 
yang tersebar luas dan tepercaya di web untuk membantu kami memahami cara 
Anda menggunakan situs tersebut dan cara kami dapat meningkatkan pengalaman 
Anda. Cookie ini dapat melacak hal-hal seperti berapa lama Anda menghabiskan 
waktu di situs dan halaman yang Anda kunjungi sehingga kami dapat terus 
menghasilkan konten yang menarik. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang cookie Google Analytics, lihat halaman resmi 
Google Analytics. 

•  Analitik pihak ketiga digunakan untuk melacak dan mengukur penggunaan situs ini 
sehingga kami dapat terus menghasilkan konten yang menarik. Cookie-cookie ini 
dapat melacak hal-hal seperti berapa lama Anda menghabiskan waktu di situs atau 
halaman yang Anda kunjungi yang membantu kami memahami bagaimana kami 
dapat meningkatkan situs untuk Anda. 

•  Kami juga menggunakan teknologi serupa lainnya seperti tag piksel untuk secara 
khusus menargetkan iklan kami kepada Anda di situs web lain, seperti Facebook. 

Bagaimana Anda menghapus cookie? 
Mudah untuk menghapus cookie yang telah Anda setujui sebelumnya. Prosedurnya 
tergantung pada browser (Chrome, Firefox, Safari, dll.) dan perangkat yang Anda gunakan 
(Smartphone, tablet, PC atau MAC). Alat penghapus cookie dapat ditemukan di menu 
“Pengaturan - Privasi dan Keamanan" tetapi ini juga dapat bervariasi di antara browser yang 



berbeda. Silahkan pilih browser yang Anda gunakan dengan mengeklik tautan yang sesuai 
di bawah ini: 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Mozilla 

Firefox 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

Informasi Lebih Lanjut 
Semoga ini memberi penjelasan mengenai cookie untuk Anda dan seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya jika ada sesuatu yang bagi Anda tidak terlalu yakin apakah Anda 
butuh atau tidak, biasanya lebih aman untuk membiarkan cookie diaktifkan jika itu 
berhubungan dengan salah satu fitur yang Anda gunakan di situs kami. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cookie secara umum, silakan baca Kebijakan Cookie. 

Namun, jika Anda masih membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui 
saluran kontak yang kami sediakan dengan mengunjungi tautan ini: 
https://www.aritco.com/id  

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/windows/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.aritco.com/id

