KEBIJAKAN COOKIE NOVAKID
Terakhir dimodifikasi: 1 Mei 2021
1.

PENDAHULUAN
Kebijakan cookie berikut ini (selanjutnya disebut: “Kebijakan Cookie”) mendeskripsikan
bagaimana NovaKid menggunakan cookie dan teknologi serupa di situs www.novakidschool.com
dan semua subdomain dan sub-situsnya (termasuk situs dengan masing-masing bahasa berikut:
ae.novakidschool.com,
ar.novakidschool.com,
arab-fr.novakidschool.com,
arabic.novakidschool.com, br.novakidschool.com, cl.novakidschool.com, co.novakidschool.com,
cz.novakidschool.com, de.novakidschool.com, es.novakidschool.com, fr.novakidschool.com,
global.novakidschool.com, gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com,
il.novakidschool.com, in-en.novakidschool.com, in.novakidschool.com, it.novakidschool.com,
kr.novakidschool.com, mx.novakidschool.com, my.novakidschool.com, pl.novakidschool.com,
pt.novakidschool.com, ro.novakidschool.com, sa.novakidschool.com, school.novakidschool.com,
sk.novakidschool.com, tr.novakidschool.com) untuk memberikan, mengustomisasi, mengevaluasi,
meningkatkan, mempromosikan, dan melindungi layanan kami. Kebijakan Cookie membentuk
suatu bagian integral dari Kebijakan Privasi di NovaKid. Harap diketahui bahwa istilah-istilah yang
tidak dideskripsikan dalam Kebijakan Cookie ini memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan
dalam Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi di NovaKid. Jika Anda memiliki pertanyaan apa
pun, jangan ragu untuk menghubungi kami di support@novakidschool.com.

2.

APA ITU COOKIE?
Cookie adalah file, yang dikirimkan ke perangkat pengguna saat pengguna mengunjungi Situs
Web. NovaKid dapat mengakses cookie lagi saat pengguna mengunjungi Situs Web pada waktu
berikutnya, agar dapat memfasilitasi navigasi di internet atau transaksi, atau mengakses informasi
tentang perilaku pengguna. Cookie dikirimkan ke browser Anda dan disimpan di hard drive
perangkat Anda. Saat Anda mengunjungi Situs Web kami, kami dapat mengumpulkan informasi
dari Anda secara otomatis melalui cookie.

3.

COOKIE TIPE APA YANG KAMI GUNAKAN?
a)

Cookie Yang Sangat Dibutuhkan. Cookie tipe ini sifatnya esensial bagi pengoperasian Situs
Web; oleh karena itu pengoperasian dan ketersediaan Situs Web dan Layanan tidak dapat
disediakan tanpa cookie ini. Cookie ini membantu memverifikasi akun Anda dan mengingat
pilihan yang Anda buat di novakidschool.com.
Sesuai dengan Ayat 5(3) dari Pedoman Privasi-El (Pedoman Privasi dan Komunikasi
Elektronik 2002/58/EC tentang Privasi dan Komunikasi Elektronik), persetujuan tidak
diperlukan untuk penyimpanan teknis atau akses cookie berikut ini:
●
●

cookie yang digunakan semata-mata untuk menjalankan transmisi dari sebuah
komunikasi,
cookie yang sangat dibutuhkan agar penyedia layanan informasi masyarakat (ISS)
yang secara eksplisit disyaratkan oleh pengguna untuk menyediakan Layanan.

b)

Cookie Riset, Performa, dan Analitik. Cookie ini membantu kami memberikan pengalaman
pengguna yang lebih baik dengan menganalisis bagaimana pengguna berinteraksi dengan
novakidschool.com. Sebagai contoh, cookie ini membantu kami mengidentifikasi halaman
mana yang paling sering digunakan, buletin mana yang paling mendorong interaksi, dan fitur
NovaKid mana yang paling populer. Ini dapat membantu kami menyempurnakan Situs Web
dan Layanan NovaKid sesuai dengan minat pengguna kami.

c)

Cookie Periklanan. Cookie ini membantu kami memberi Anda informasi dan memberi Anda
iklan yang disesuaikan dengan penggunaan Situs Web dan/atau Layanan sebelumnya.
Cookie ini memantau penggunaan data Anda dan dengan menggunakan cookie, informasi,
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informasi yang dianggap bukan sebagai data pribadi, akan ditransfer ke mitra yang mengelola
pemasaran ulang dan aktivitas yang menargetkan perilaku.
4.

DAFTAR COOKIE YANG KAMI GUNAKAN

4.1 Cookie Yang Sangat Dibutuhkan
Nama penyedia
layanan

Nama Cookie

Deskripsi

Masa Pakai

novakidschool.com

intercom-state

Memungkinkan Situs Web mengenali
pengunjung
untuk
mengoptimalkan
fungsi kotak-obrolan.

Persisten

novakidschool.com

SESS#

Mempertahankan kondisi pengguna di
lintas permintaan halaman.

Sesi

novakidschool.com

_ym_visorc

Memungkinkan
Session
berfungsi dengan benar

Persisten

Replay

4.2 Cookie Riset, Performa, dan Analitik

Nama penyedia
layanan

Nama Cookie

Deskripsi

Masa Pakai

novakidschool.com

__vw_tab_guid

Mencatat data tentang perilaku-situs
web pengunjung. Catatan ini digunakan
untuk analisis internal dan optimisasi
situs web.

Sesi

novakidschool.com

_dc_gtm_UA-#

Digunakan oleh Google Tag Manager
untuk mengontrol pemuatan tag skrip
Google Analytics.

1 hari

novakidschool.com

_ga;
_gid;
_gat;

Mencatat ID unik yang digunakan untuk
membuat data statistik tentang
bagaimana pengunjung menggunakan
Situs Web.

_ga: 2
tahun;
_gid: 1 hari;
_gat: 1 hari;

novakidschool.com

collect

Digunakan untuk mengirim data ke
Google Analytics tentang perangkat dan
perilaku pengunjung. Melacak
pengunjung di lintas perangkat dan
saluran pemasaran.

Sesi

novakidschool.com

_ym_d

Berisi tanggal kunjungan pertama
pengunjung ke situs web.

1 tahun
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novakidschool.com

_ym_isad

Cookie ini digunakan untuk menentukan
apakah pengunjung memiliki perangkat
lunak adblocker apa pun di browser
mereka.

1 hari

novakidschool.com

_ym_retryReqs

Mencatat data statistik tentang perilaku
pengguna di Situs Web. Digunakan
untuk analitik internal oleh operator
Situs Web.

Persisten

novakidschool.com

_ym_uid

Cookie ini digunakan untuk
mengumpulkan informasi non-pribadi
tentang perilaku pengunjung di Situs
Web dan statistik non-pribadi
pengunjung.

1 tahun

novakidschool.com

referrer

Menyimpan data Situs Web mana yang
telah dikunjungi pengguna.

29 hari

novakidschool.com

tmr_reqNum

File cookie lokal menyimpan jumlah
permintaan yang dikirimkan ke server
dan dapat digunakan untuk
mengestimasi hilangnya transmisi data.

1 tahun

novakidschool.com

_hjTLDTest

Saat skrip Hotjar melakukan eksekusi,
Persisten
kami mencoba menentukan jalur cookie
paling generik yang harus kami gunakan,
dan bukan nama host halaman. Ini
dilakukan sehingga cookie dapat
dibagikan di lintas subdomain (jika
berlaku). Untuk menentukan ini, kami
mencoba menyimpan cookie _hjTLDTest
untuk alternatif substring URL yang
berbeda hingga cookie ini gagal. Setelah
pemeriksaan ini, cookie tersebut
dihapus.

novakidschool.com

_hjid

Cookie Hotjar yang diset saat konsumen 1 tahun
pertama membuka halaman dengan
skrip Hotjar. Ini digunakan untuk
mempertahankan ID Pengguna Hotjar,
yang unik pada situs tersebut di browser.
Hal ini memastikan bahwa perilaku
dalam kunjungan berikutnya ke situs
yang sama akan diatribusikan ke ID
pengguna yang sama.
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novakidschool.com

tmr_reqNum

File cookie lokal menyimpan jumlah
permintaan yang dikirimkan ke server
dan dapat digunakan untuk
mengestimasi hilangnya transmisi data.

1 tahun

novakidschool.com

_hjTLDTest

Saat skrip Hotjar melakukan eksekusi,
Persisten
kami mencoba menentukan jalur cookie
paling generik yang harus kami gunakan,
dan bukan nama host halaman. Ini
dilakukan sehingga cookie dapat
dibagikan di lintas subdomain (jika
berlaku). Untuk menentukan ini, kami
mencoba menyimpan cookie _hjTLDTest
untuk alternatif substring URL yang
berbeda hingga cookie ini gagal. Setelah
pemeriksaan ini, cookie tersebut
dihapus.

novakidschool.com

_gcl_au

Ini adalah cookie pihak pertama untuk
3 bulan
fungsi "Conversion Linker” - cookie ini
mengambil informasi dalam klik iklan dan
menyimpannya dalam cookie pihak
pertama, sehingga konversinya dapat
diatribusikan di luar halaman arahan.

novakidschool.com

tmr_lvidTS

File cookie lokal menyimpan stempel
waktu pembuatannya (tmr_lvid)

novakidschool.com

tmr_lvid

Cookie lokal - pengidentifikasi
1 tahun
pengunjung di sisi situs web. Cookie ini
digunakan untuk memberikan
fungsionalitas metode getClientID,
menyimpan penerbitan cookie VID, serta
menghitung ukuran audiens untuk
browser yang tidak mendukung cookie
pihak ketiga.
File cookie lokal menyimpan id (sesi)
pengunjung.

novakidschool.com

_hjFirstSeen

Cookie ini diset untuk mengidentifikasi
sesi pertama pengguna baru. Cookie
menyimpan nilai true/false,
mengindikasikan apakah ini kali pertama
Hotjar melihat pengguna ini. Ini
digunakan oleh filter Recording untuk
mengidentifikasi sesi pengguna baru.

Persisten

novakidschool.com

intercom-session

Memungkinkan pengguna mengakses
percakapan mereka dan membuat data
dikomunikasikan pada halaman logout
selama 1 minggu.

7 hari

1 tahun
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novakidschool.com

intercom-id

Memungkinkan pengunjung melihat
percakapan apa pun yang mereka
lakukan di situs web Intercom.

1 tahun

novakidschool.com

_ym_isad

Menentukan apakah pengguna memiliki
ad blocker

Persisten

www.novakidschool.com

__stripe_mid

Cookie pencegah fraud (penipuan), dan 1 tahun
teknologi sama yang kami sebarkan
melalui Situs kami, membantu kami
mempelajari hal-hal terkait komputer dan
browser web yang digunakan untuk
mengakses Layanan Stripe. Informasi ini
membantu kami memonitor dan
mendeteksi penggunaan
membahayakan atau ilegal atas Layanan
kami.

www.novakidschool.com

utm_data

Digunakan untuk memahami efektivitas
Iklan

3 bulan

www.novakidschool.com

initial_page

Digunakan untuk memahami halaman
mana untuk dijadikan referrer

30 hari

www.novakidschool.com

referrer

Menyimpan data Situs Web mana yang
telah dikunjungi pengguna.

30 hari

school.novakidschool.com __stripe_mid

Cookie pencegah fraud (penipuan), dan 1 tahun
teknologi sama yang kami sebarkan
melalui Situs kami, membantu kami
mempelajari hal-hal terkait komputer dan
browser web yang digunakan untuk
mengakses Layanan Stripe. Informasi ini
membantu kami memonitor dan
mendeteksi penggunaan
membahayakan atau ilegal atas Layanan
kami.

yandex.ru

yandexuid

Mencatat data tentang perilaku-situs
web pengunjung. Catatan ini digunakan
untuk analisis internal dan optimisasi
situs web.

1 tahun

yandex.ru

ymex

Mencatat data tentang perilaku-situs
web pengunjung. Catatan ini digunakan
untuk analisis internal dan optimisasi
situs web.

1 tahun

google.com

__Secure3PAPISID

Cookie ini membawa informasi tentang
2 tahun
bagaimana pengguna akhir
menggunakan situs web dan iklan apa
pun yang mungkin telah dilihat pengguna
akhir sebelum mengunjungi situs web
tersebut.

5

google.com

SAPISID

Cookie HSID, SSID, APISID, dan
SAPISID memungkinkan Google
mengumpulkan informasi pengguna
untuk video yang di-host oleh YouTube.

2 tahun

google.com

APISID

Cookie HSID, SSID, APISID, dan
SAPISID memungkinkan Google
mengumpulkan informasi pengguna
untuk video yang di-host oleh YouTube.

2 tahun

google.com

SSID

Cookie HSID, SSID, APISID, dan
SAPISID memungkinkan Google
mengumpulkan informasi pengguna
untuk video yang di-host oleh YouTube.

2 tahun

google.com

HSID

Cookie HSID, SSID, APISID, dan
SAPISID memungkinkan Google
mengumpulkan informasi pengguna
untuk video yang di-host oleh YouTube.

2 tahun

google.com

1P_JAR

Cookie ini membawa informasi tentang
29 hari
bagaimana pengguna akhir
menggunakan situs web dan iklan apa
pun yang mungkin telah dilihat pengguna
akhir sebelum mengunjungi situs web
tersebut.

trustpilot.com

_hjid

Cookie Hotjar yang diset saat konsumen 1 tahun
pertama membuka halaman dengan
skrip Hotjar. Ini digunakan untuk
mempertahankan ID Pengguna Hotjar,
yang unik pada situs tersebut di browser.
Hal ini memastikan bahwa perilaku
dalam kunjungan berikutnya ke situs
yang sama akan diatribusikan ke ID
pengguna yang sama.

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

3 bulan

trustpilot.com

amplitude_id

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

10 tahun

trustpilot.com

OptanonConsent

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

1 tahun

trustpilot.com

__auc

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

1 tahun
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trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

3 bulan

trustpilot.com

TP.uuid

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

28 tahun

trustpilot.com

ajs_anonymous_id

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

1 tahun

trustpilot.com

OptanonAlertBoxCl
osed

Cookie Trustpilot ini digunakan untuk
menampilkan ulasan dan skor kami ke
pengguna.

1 tahun

privy.com

_hjTLDTest

Saat skrip Hotjar melakukan eksekusi,
Sesi
kami mencoba menentukan jalur cookie
paling generik yang harus kami gunakan,
dan bukan nama host halaman. Ini
dilakukan sehingga cookie dapat
dibagikan di lintas subdomain (jika
berlaku). Untuk menentukan ini, kami
mencoba menyimpan cookie _hjTLDTest
untuk alternatif substring URL yang
berbeda hingga cookie ini gagal. Setelah
pemeriksaan ini, cookie tersebut
dihapus.

privy.com

_hp2_ses_props

Cookie ini mengumpulkan informasi
untuk mengukur dan memahami
bagaimana pengunjung menggunakan
Situs kami. Ini termasuk pelacakan
aktivitas pengguna di Situs ini, termasuk
halaman yang dikunjungi dan tautan
yang diklik.

privy.com

_hjFirstSeen

Ini diset untuk mengidentifikasi sesi
Persisten
pertama pengguna baru. Cookie
menyimpan nilai true/false,
mengindikasikan apakah ini kali pertama
Hotjar melihat pengguna ini. Ini
digunakan oleh filter Recording untuk
mengidentifikasi sesi pengguna baru.

privy.com

_gid

Cookie yang diawali dengan __utm dan
_ga berasal dari Google Analytics dan
digunakan untuk mencatat statistik
pengunjung.

Persisten

1 hari
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privy.com

__cfduid

Cookie __cfduid membantu Cloudflare
30 hari
mendeteksi pengunjung berbahaya ke
situs web Konsumen kami dan
meminimalkan pemblokiran pengguna
yang sah. Cookie ini dapat ditempatkan
di perangkat Pengguna Akhir konsumen
kami untuk mengidentifikasi klien
individual di balik alamat IP bersama dan
menerapkan pengaturan keamanan
dengan basis per-klien. Penting sekali
untuk mendukung fitur-fitur keamanan
Cloudflare.

privy.com

_hjid

Cookie Hotjar yang diset saat konsumen 1 tahun
pertama membuka halaman dengan
skrip Hotjar. Ini digunakan untuk
mempertahankan ID Pengguna Hotjar,
yang unik pada situs tersebut di browser.
Hal ini memastikan bahwa perilaku
dalam kunjungan berikutnya ke situs
yang sama akan diatribusikan ke ID
pengguna yang sama.

privy.com

__zlcmid

Cookie ini dikelola oleh ZopIM, yang
1 tahun
menyediakan teknologi di balik sistem
‘live chat’ kami. Cookie __zlcmid
memungkinkan Anda melanjutkan
obrolan dengan kami sementara Anda
membuka halaman yang berbeda di
situs kami, atau jika Anda kembali ke
situs beberapa saat kemudian. Jika
Anda memilih untuk menonaktifkan
layanan ini dari menu opsi jendela
obrolan langsung atau tombol ‘ON’/‘OFF’
di atas, cookie __zlcprivacy
diset untuk mengingat keputusan
tersebut dan cookie __zlcmid akan
dihapus.

privy.com

_hp2_id

Cookie ini mengumpulkan informasi
untuk mengukur dan memahami
bagaimana pengunjung menggunakan
Situs kami. Ini termasuk pelacakan
aktivitas pengguna di Situs ini, termasuk
halaman yang dikunjungi dan tautan
yang diklik.

1 tahun

privy.com

_ga

Cookie yang diawali dengan __utm dan
_ga berasal dari Google Analytics dan
digunakan untuk mencatat statistik
pengunjung.

2 tahun
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4.3 Cookie Periklanan

Nama penyedia
layanan

Nama Cookie

Deskripsi

Masa Pakai

novakidschool.com

_fbp

Digunakan oleh Facebook untuk
menyampaikan serangkaian produk
periklanan seperti bidding real-time dari
pengiklan pihak ketiga.

3 bulan

novakidschool.com

_gcl_au

Digunakan oleh Google AdSense untuk
bereksperimen dengan efisiensi iklan di
lintas situs web menggunakan layanan
mereka.

3 bulan

novakidschool.com

_ym#_last Hit

Digunakan oleh Yandex untuk
menentukan waktu agar mendapatkan
bounce rate yang akurat dari
pengunjung.

Persisten

novakidschool.com

_ym#_lsid

Digunakan untuk mengidentifikasi
pengguna Situs Web.

Persisten

novakidschool.com

_ym#_reqNum

Digunakan untuk menentukan jumlah
ordinal permintaan untuk tag
Yandex.Metrica di browser pengguna.

Persisten

novakidschool.com

_ym_metrika_enab
led

Cookie ini digunakan untuk
mengumpulkan data tentang perilaku
pengunjung di Situs Web. Informasi ini
dapat digunakan untuk menetapkan
segmen pengunjung, berdasarkan
preferensi umum.

1 hari

novakidschool.com

metrika_enabled

Digunakan untuk melacak pengunjung
di beberapa situs web agar dapat
menampilkan iklan yang relevan
berdasarkan preferensi pengunjung.

1 hari

novakidschool.com

_privy_

Digunakan untuk membedakan
pengguna.

1 tahun

novakidschool.com

_gaexp

Cookie yang diawali dengan __utm dan
_ga berasal dari Google Analytics dan
digunakan untuk mencatat statistik
pengunjung.

2 bulan
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school.novakidschool.com tmr_detect

Cookie ini digunakan oleh layanan
Google untuk mengumpulkan informasi
yang memungkinkan menyajikan iklan
kami pada media alternatif yang
merupakan bagian dari Google Display
Network.

1 hari

google.com

ads/ga-audiences

Digunakan oleh Google AdWords untuk
membuat pengunjung berinteraksi
kembali hingga berpeluang menjadi
konsumen berdasarkan perilaku online
pengunjung di lintas situs web.

Sesi

google.com

pagead/1pconversion/#

Dibuat oleh Google untuk melacak
kejadian seperti konversi atau interaksi
pengguna lain yang bermakna di Situs
Web.

Sesi

atdmt.com

ATN

Menargetkan iklan berdasarkan
pembuatan profil berdasarkan perilaku
dan lokasi geografis.

2 tahun

atdmt.com

https://cx.atmdt.co
m/

Menetapkan ID unik untuk pengunjung,
yang memungkinkan pengiklan pihak
ketiga menargetkan pengunjung
dengan iklan yang relevan. Layanan
penyandingan ini disediakan oleh hub
periklanan pihak ketiga, yang
memfasilitasi bidding real-time bagi
pengiklan.

Sessiob

facebook.com

fr

Digunakan oleh Facebook untuk
menyampaikan serangkaian produk
periklanan seperti bidding real-time dari
pengiklan pihak ketiga.

3 bulan

yandex.ru

i

Digunakan untuk mengidentifikasi
pengguna Situs Web.

1 tahun

yandex.ru

webvisor/48570440

Mengumpulkan tindakan pengguna di
halaman, yakni pengalaman pengguna
teranalisis tanpa data yang dimasukkan
pengguna dalam formulir.

Sesi
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yandex.ru

yabs-sid

Mencatat data tentang perilaku-situs
web pengunjung. Catatan ini digunakan
untuk analisis internal dan optimisasi
situs web.

Sesi

yandex.ru

yuidss

Mencatat data tentang perilaku-situs
web pengunjung. Catatan ini digunakan
untuk analisis internal dan optimisasi
situs web.

1 tahun

doubleclick.net

test_cookie

Digunakan untuk memeriksa apakah
browser pengguna mendukung cookie.

1 hari

google.com

SID

Cookie ini digunakan oleh Google untuk 2 tahun
menampilkan iklan yang dipersonalisasi
di situs Google, berdasarkan pencarian
terkini dan interaksi sebelumnya.

google.com

__Secure-3PSID

Cookie ini digunakan oleh Google untuk 2 tahun
menampilkan iklan yang dipersonalisasi
di situs Google, berdasarkan pencarian
terkini dan interaksi sebelumnya.

google.com

NID

Cookie ini digunakan oleh Google untuk 1 tahun
menampilkan iklan yang dipersonalisasi
di situs Google, berdasarkan pencarian
terkini dan interaksi sebelumnya.

google.com

__Secure-3PSIDCC

Cookie ini digunakan oleh Google untuk 1 tahun
menampilkan iklan yang dipersonalisasi
di situs Google, berdasarkan pencarian
terkini dan interaksi sebelumnya.

.privy.com

_privy_

Digunakan untuk membedakan
pengguna.

5.

1 tahun

APA YANG KAMI LAKUKAN DENGAN INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN?

5.1 Cookie Yang Sangat Dibutuhkan
Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan untuk:

●
●
●
●
●

memverifikasi akun pengguna selama sesi;
mengingat pilihan yang dibuat di dalam Situs Web;
mencegah akses yang membahayakan ke akun pengguna;
menyediakan layanan Chatting;
memproses pembayaran kartu.
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5.2 Cookie Riset, Performa, dan Analitik
Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan untuk:

●
●
●

mengingat informasi sehingga Anda tidak harus masuk kembali selama kunjungan atau
pada kesempatan berikutnya Anda mengunjungi Situs Web;
memonitor metrik penggunaan agregat, seperti jumlah total pengunjung dan halaman yang
dilihat;
membantu NovaKid meningkatkan Layanannya.

5.3 Cookie Periklanan
Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan untuk:

●
●
●
6.

menyediakan iklan secara kustom dan dipersonalisasi, konten, dan informasi;
memonitor efektivitas kampanye pemasaran kami;
memberi tahu pengguna tentang promosi yang ada saat ini

MENERIMA COOKIE
Dengan masuk ke Situs Web kami, pengguna dapat secara aktif memeriksa preferensi yang
diinginkan di jendela sembul tentang cookie yang kami gunakan di masa mendatang. Persetujuan
ini harus diperbarui setiap 12 bulan.
Cookie dikelompokkan menjadi empat kategori yang mudah dimengerti, yang dapat dicentang atau
dihapus centang oleh pengguna, tergantung pada preferensi mereka. Cookie Yang Sangat
Dibutuhkan tidak dapat dihapus centang dan ditolak, karena cookie ini masuk daftar putih dan
diperlukan agar Situs Web kami dapat berfungsi dengan baik.

7.

TIDAK MENERIMA COOKIE
Anda dapat menyetel agar browser tidak menerima cookie, tetapi tindakan ini dapat membatasi
Layanan kami yang dapat Anda gunakan. Contohnya, Anda tidak dapat masuk ke akun Anda.
Silakan mengunjungi tautan berikut untuk mencari tahu cara untuk mengubah pengaturan cookie
dan periklanan Anda:
●
●
●
●

8.

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

KONTEN PIHAK KETIGA/DISEMATKAN
Situs Web menggunakan aplikasi dan layanan pihak ketiga yang berbeda untuk meningkatkan
pengalaman pengguna. Ini termasuk platform media sosial seperti Facebook. Hasilnya, cookie
dapat ditentukan oleh pihak ketiga dan digunakan oleh mereka untuk melacak aktivitas online
Anda. Harap diketahui, NovaKid tidak memiliki kontrol langsung atas informasi yang dikumpulkan
oleh cookie ini. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang cookie yang digunakan oleh
pihak ketiga melalui konten yang disematkan, kami menyarankan Anda meninjau kebijakan privasi
dan ketentuan penggunaan dari pihak ketiga ini.

Kami dapat memperbarui Kebijakan Cookie ini dari waktu ke waktu. Saat kami melakukan perubahan,
kami akan memperbarui “Tanggal Berlaku” pada akhir Kebijakan Cookie dan mempostingnya di
novakidschool.com. Silakan memeriksa pembaruan Kebijakan Cookie di NovaKid secara berkala.
Tanggal Berlaku: 1 Mei 2021
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