SYARAT DAN KETENTUAN

Ketentuan Procurement Perusahaan
Setiap pengguna situs Procurement Perusahaan diatur oleh ketentuan yang telah digariskan dibawah ini. Apabila
pengguna memutuskan untuk memanfaatkan situs ini sebagai pihak yang menawarkan barang (supplier / vendor),
terikat untuk mematuhi ketentuan ini.
1.

UMUM


Situs Procurement Perusahaan adalah situs online yang bertujuan untuk memfasilitasi antara Anggota
(Supplier/Vendor)

dengan Perusahaan (PT Pelabuhan Indonesia II) agar dapat melakukan transaksi

pengadaan melalui internet.


Pengguna Procurement Perusahaan (Anggota) wajib tunduk pada persyaratan yang tertera
ketentuan


2.

ini serta kebijaksanaan

lain yang ditetapkan

dalam

oleh Perusahaan.

Transaksi melalui Procurement Perusahaan hanya boleh dilakukan / diikuti oleh Anggota.

KEANGGOTAAN


Untuk dapat masuk sebagai Anggota Procurement Perusahaan, calon anggota terlebih dahulu harus
mengisi formulir registrasi dengan data yang benar dan akurat sesuai keadaan yang sebenarnya.



Anggota wajib memperbaharui data-data pribadinya apabila sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
yang sebenarnya atau jika tidak sesuai dengan ketentuan ini.



Setiap perusahaan hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) account keanggotaan.



Calon anggota hanya akan dinyatakan resmi sebagai anggota apabila telah menerima email konfirmasi
keanggotaannya dari Procurement Perusahaan.



Keanggotaan Procurement Perusahaan akan berakhir apabila:
1)

Anggota mengundurkan diri dengan cara mengirimkan email kepada Procurement Perusahaan
dan

2)

mendapatkan

Anggota

dicabut

email

konfirmasi

keanggotaannya

atas pencabutan keanggotaannya.

karena

melanggar

ketentuan

yang

telah ditetapkan oleh

Procurement Perusahaan.
3)

Anggota tidak aktif dalam transaksi dengan Perusahaan untuk jangka waktu sesuai yang ditetapkan
oleh Perusahaan.

3.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN


Anggota harus berbentuk badan usaha dan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum.



Anggota setuju bahwa transaksi melalui situs Procurement Perusahaan tidak boleh menyalahi peraturan
perundang - undangan maupun asas sopan santun yang berlaku di Indonesia.



Anggota tunduk pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan, tetapi tidak
terbatas pada, penggunaan jaringan yang terhubung pada jasa dan transmisi data teknis, baik di wilayah
Indonesia maupun ke luar dari wilayah Indonesia melalui situs ini.



Anggota bertanggungjawab atas content transmisi melalui pelayanan jasa ini dan setuju untuk tidak
saling mengganggu jaringan lain yang terkait dengan pelayanan jasa ini.



Anggota menyadari bahwa usaha apapun untuk dapat menembus sistem komputer dengan tujuan
memanipulasi data Procurement Perusahaan merupakan tindakan melanggar hukum.

4.

TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN ACCOUNT ANGGOTA


Anggota

bertanggungjawab

atas

penjagaan

kerahasiaan

password-nya

dan bertanggung jawab

atas transaksi dan kegiatan lain yang menggunakan account-nya.


Anggota setuju untuk segera memberitahukan kepada Procurement Perusahaan apabila mengetahui
adanya penyalahgunaan account miliknya oleh pihak lain yang tidak berhak atau jika ada gangguan
keamanan atas account miliknya itu.

