
SYARAT	DAN	KETENTUAN	PENGGUNA	WORLDCOIN

Selamat	datang	di	Worldcoin.	Ketentuan	ini	antara	Anda	dan	Alat	Bantu	untuk	Humanity	Corporation,	perusahaan	Delaware
(“Worldcoin”,	“kami”)	mengatur	penggunaan	dan	akses	Anda	ke	situs	web	dan	aplikasi	Worldcoin,	serta	semua	fungsi,	konten,	aplikasi,
dan	layanan	terkait	yang	kami	sediakan	kepada	Anda	(secara	bersama-sama	disebut	“Layanan”).

Harap	baca	Ketentuan	ini	secara	saksama	sebelum	menggunakan	atau	mengakses	Layanan.	Dengan	mengakses	atau	menggunakan
setiap	Layanan	yang	kami	sediakan,	Anda	secara	tegas	menyetujui	untuk	terikat	dengan	Ketentuan	ini	dan	oleh	Pernyataan	Privasi
kami.

Harap	diperhatikan	secara	khusus	pada	dua	bagian	penting	dari	Ketentuan	ini:

Anda	menyetujui	untuk	menyelesaikan	setiap	sengketa	antara	Anda	dan	Worldcoin	melalui	arbitrase	yang	mengikat	bukan	melalui
persidangan.	Harap	tinjau	bagian	di	bawah	yang	berjudul	“Penyelesaian	Sengketa;	Arbitrase	dan	Pengesampingan	Gugatan
Kelompok”	untuk	mengetahui	perinciannya.

Tidak	ada	bagian	dalam	Layanan	yang	merupakan	penawaran	untuk	menjual,	atau	permintaan	penawaran	untuk	membeli	sekuritas.
Layanan	bukan	merupakan	nasihat	investasi.	Memiliki,	membeli,	atau	menjual	token	Worldcoin	(“WLD”)	atau	mata	uang	digital	lainnya
mungkin	tidak	diizinkan	di	tempat	tinggal	Anda,	dan	Anda	bertanggung	jawab	untuk	mematuhi	semua	undang-undang	yang	berlaku.
Harap	pertimbangkan	apakah	membeli,	menjual,	menggunakan,	atau	memiliki	mata	uang	digital,	termasuk	WLD,	cocok	untuk	Anda
dalam	kondisi	keuangan	dan	pemahaman	Anda	tentang	mata	uang	digital.	Nilai	WLD	dan	mata	uang	digital	lainnya	dapat	berubah
dengan	cepat	dan	semua	nilainya	dapat	hilang.	Kami	tidak	menjamin	bahwa	kami	akan	meluncurkan	jaringan	Worldcoin,	bahwa
jaringan	Worldcoin	akan	beroperasi	sesuai	yang	direncanakan,	atau	bahwa	WLD	akan	memiliki	nilai.

Pemberitahuan.	Dari	waktu	ke	waktu,	kami	dapat	mengirimkan	pemberitahuan	(email,	teks,	dan	komunikasi	otomatis	lainnya)	kepada
Anda	mengenai	Layanan.	Anda	dapat	memilih	cara	Anda	ingin	menerima	pemberitahuan	ini	melalui	pengaturan	aplikasi	Worldcoin.
Anda	juga	dapat	setiap	saat	mengubah	preferensi	Anda	atau	menonaktifkan	pemberitahuan.	Karena	keadaan	di	luar	kendali	kami,
pemberitahuan	dapat	ditunda	atau	dicegah.	Kami	akan	melakukan	hal	terbaik	untuk	memberikan	pemberitahuan	yang	tepat	waktu	dan
akurat,	tetapi	tidak	dapat	memberikan	jaminan.	Anda	dapat	menerima	pemberitahuan	yang	memasukkan	nama	pengguna,	saldo	akun,
dan	informasi	akun	lainnya.	Jika	Anda	menerima	pemberitahuan	melalui	pesan	teks,	penyedia	layanan	seluler	Anda	dapat	mengenakan
biaya	perpesanan	teks	standar.

Privasi	dan	Data	Anda.	Pernyataan	Privasi	kami	(di	https://getworldcoin.com/privacy)	menjelaskan	data	yang	kami	kumpulkan	dari
Anda	dan	cara	kami	menggunakan	data	tersebut.	Jangan	menggunakan	Layanan	jika	Anda	tidak	menginginkan	kami	untuk
mengumpulkan	atau	menggunakan	data	Anda	dengan	cara	yang	dijelaskan	pada	Pernyataan	Privasi.

Kelayakan.	Untuk	menggunakan	Layanan,	Anda	harus	mematuhi	Ketentuan	ini	dan	semua	undang-undang	yang	berlaku.	Anda	tidak
dapat	menggunakan	Layanan	untuk	melakukan,	mempromosikan,	atau	membantu	pihak	lain	melakukan	kegiatan	ilegal.

Selain	itu,	Anda	harus	memenuhi	semua	kriteria	berikut:

Anda	berusia	18	tahun	ke	atas;	dan

Anda	tidak	berada	di,	di	bawah	kendali,	merupakan	warga	negara	atau	penduduk:	Suriah,	wilayah	Krimea	di	Ukraina,	Korea
Utara,	Iran,	Kuba,	atau	negara	atau	wilayah	lain	yang	dibatasi	perdagangan	barang	atau	layanannya	dengan	Amerika	Serikat,	Uni
Eropa,	atau	negara	atau	yurisdiksi	lain;

Anda	belum	dinyatakan	sebagai	“Warga	Negara	yang	Masuk	Dalam	Daftar	Khusus”	oleh	Kantor	Pengendalian	Aset	Asing
(Office	of	Foreign	Assets	Control,	“OFAC”)	Departemen	Keuangan	A.S.	atau	daftar	sanksi	negara	lain,	dan	nama	Anda	tidak
tercantum	dalam	Daftar	Pihak	yang	Ditolak	Departemen	Perdagangan	A.S.,	atau	daftar	pihak	yang	dilarang	di	negara	lain	mana
pun.

Jika	Anda	tidak	memenuhi	seluruh	persyaratan	ini,	Anda	tidak	diizinkan	untuk	mengakses	atau	menggunakan	Layanan.

https://getworldcoin.com/privacy


Ketersediaan.	Laman	web	yang	menjelaskan	Layanan	dapat	diakses	di	seluruh	dunia,	tetapi	ini	bukan	berarti	semua	Layanan	atau	fitur
layanan	bersifat	sah	atau	tersedia	di	negara	Anda.	Akses	ke	Layanan	tertentu	(atau	fitur	Layanan	tertentu)	di	negara	tertentu	dapat
diblokir	oleh	kami	atau	pemerintah	asing.	Anda	tidak	boleh	menggunakan	VPN	atau	alat	bantu	serupa	untuk	tujuan	menghindari
pembatasan.	Anda	bertanggung	jawab	untuk	memastikan	bahwa	penggunaan	Layanan	oleh	Anda	bersifat	sah	di	tempat	Anda
menggunakannya.	Layanan	tidak	tersedia	dalam	semua	bahasa.

Aplikasi	Worldcoin	dan	Mata	Uang	Digital	Anda.

Aplikasi	Worldcoin	terdiri	atas	dompet	mata	uang	digital	dan	fungsi	terkait	yang	secara	eksklusif	diberikan	oleh	Worldcoin.	Aplikasi
tersebut	dapat	mendukung	WLD	dan	mata	uang	digital	pendukung	lain	yang	kami	pilih	dari	waktu	ke	waktu	(secara	bersama-sama
disebut	“Mata	Uang	yang	Didukung”).	Fungsi	ini	dapat	mewajibkan	Anda	untuk	memberikan	informasi	akun	tambahan	(yaitu,	Anda
perlu	memverifikasi	nomor	telepon	Anda	sebelum	Anda	dapat	mengizinkan	pengguna	lain	untuk	menemukan	Anda	menggunakan
nomor	telepon	Anda).	Dompet	mata	uang	digital	tersedia	bagi	Anda	berdasarkan	non-perwalian	sehingga	membuat	Anda	dapat
mengelola	WLD	dan	Mata	Uang	yang	Didukung	milik	Anda	secara	mandiri.	Kami	juga	dapat	mengizinkan	Anda	untuk	menggunakan
dompet	mata	uang	digital	Anda	sendiri	sehubungan	dengan	aplikasi	kami.

Layanan	Worldcoin,	termasuk	aplikasinya,	mencakup	risiko	berikut:

Mata	Uang	yang	Didukung.	Anda	memiliki	perwalian	penuh	terhadap	WLD	dan	Mata	Uang	yang	Didukung	dalam	dompet	mata	uang
digital	Anda.	Kepemilikan	Mata	Uang	yang	Didukung	dalam	dompet	mata	uang	digital	Anda	akan	senantiasa	tetap	berada	di	tangan
Anda,	dan	Anda	akan	menanggung	seluruh	risiko	kerugian	yang	berkaitan	dengan	penggunaan	Anda	atas	Layanan	guna	mengelola
Mata	Uang	yang	Didukung	milik	Anda.	Kami	tidak	mengendalikan	buku	besar	blockchain	Worldcoin	atau	buku	besar	Mata	Uang	yang
Didukung	lainnya,	dan	kami	tidak	memiliki	kemampuan	untuk	membalikkan	atau	mengubah	transaksi	Akun	Anda.

Mata	Uang	yang	Didukung	bukan	alat	pembayaran	yang	sah	dan	tidak	didukung	oleh	pemerintah	berdaulat.	Undang-Undang	yang
mengatur	Mata	Uang	yang	Didukung	terus	berubah	dan	dapat	memengaruhi	kemampuan	Anda	untuk	menggunakan,	mengalihkan,	atau
menukarkan	Mata	Uang	yang	Didukung.	Risiko	kehilangan	nilai	Mata	Uang	yang	Didukung	dapat	bersifat	substansial	dan	kerugian
dapat	terjadi	selama	periode	waktu	yang	singkat.	Kami	tidak	bertanggung	jawab	atas	setiap	fluktuasi	nilai	Mata	Uang	yang	Didukung
milik	Anda.

Kehilangan	Kredensial.	Saat	Anda	memilih	untuk	mengizinkan	kami	membuat	dompet	mata	uang	digital	Anda,	perangkat	lunak	kami
membuat	pasangan	kunci	privat	dan	publik	kriptografis	yang	dapat	Anda	gunakan	untuk	mengirimkan	serta	menerima	WLD	dan	Mata
Uang	yang	Didukung	lainnya.	Kami	dapat	mengizinkan	Anda	untuk	mengaitkan	aplikasi	atau	dompet	Anda	dengan	kata	sandi	atau
frasa	sandi	(secara	bersama-sama	disebut	“Kredensial”	Anda).	Kami	tidak	dapat	memulihkan	Kredensial	Anda	atau	mengembalikan
akses	ke	aplikasi	atau	dompet	mata	uang	digital	jika	Anda	kehilangan	akses	atau	lupa	dengan	Kredensial	Anda.	Kami	mendorong	Anda
untuk	mencadangkan	Kredensial,	namun	Anda	bertanggung	jawab	penuh	untuk	mengelola	dan	memelihara	Kredensial	Anda.
Worldcoin	tidak	bertanggung	jawab	untuk	memelihara	Kredensial	Anda,	atas	akses	tanpa	izin	ke	Layanan,	atau	hilangnya	Mata	Uang
yang	Didukung.

Biaya	Jaringan.	Kami	tidak	mengenakan	biaya	kepada	Anda	untuk	menggunakan	Layanan.	Namun	demikian,	protokol	perangkat	lunak
yang	mempermudah	transaksi	dalam	Mata	Uang	yang	Didukung	milik	Anda	dapat	mengenakan	biaya,	dan	dapat	menyerahkan	biaya
kepada	pengguna	lain	yang	mengamankan	keabsahan	dan	keaslian	transaksi	(“Biaya	Jaringan”).	Kami	dapat	memperkirakan	Biaya
Jaringan	sebelum	Anda	memulai	Transaksi,	namun	kami	tidak	mengendalikan	jumlah	Biaya	Jaringan	dan	kami	tidak	bertanggung
jawab	jika	perkiraan	Biaya	Jaringan	Anda	keliru.	Beberapa	protokol	perangkat	lunak	Mata	Uang	yang	Didukung	dapat	mengizinkan
Anda	untuk	memilih	jumlah	Biaya	Jaringan.	Anda	bertanggung	jawab	penuh	untuk	membayar	Biaya	Jaringan	dan	jumlah	yang	Anda
pilih	untuk	dibayarkan,	dan	kami	tidak	akan	membayar	di	awal	atau	mendanai	Biaya	Jaringan	atas	nama	Anda.

Fork.	Perangkat	lunak	yang	digunakan	untuk	membuat	WLD	bersifat	sumber	terbuka	dan	gratis	untuk	setiap	orang	yang	menyalin	dan
menggunakannya.	Artinya,	setiap	orang	dapat	membuat	versi	modifikasi	dari	WLD,	yang	oleh	karena	itu	dikenal	sebagai	“Fork”.	Apabila
terjadi	gangguan	pada	Fork	atau	gangguan	lain	pada	jaringan	Mata	Uang	yang	Didukung,	kami	tidak	dapat	mendukung	segala	kegiatan
yang	berkaitan	dengan	Fork.	Transaksi	mungkin	tidak	diselesaikan,	diselesaikan	sebagian,	diselesaikan	secara	keliru,	atau	secara
substansial	ditunda	saat	Fork	terjadi.	Kami	tidak	bertanggung	jawab	atas	segala	kerugian	yang	Anda	tanggung	yang	disebabkan
secara	keseluruhan	atau	sebagian	oleh	Fork	atau	gangguan	jaringan	lain.



Penggunaan	yang	Dapat	Diterima

Anda	hanya	dapat	menggunakan	Layanan	untuk	penggunaan	pribadi	Anda.	Kami	berhak	setiap	saat	dan	atas	kebijakan	kami	sendiri
untuk	meninjau,	membatalkan,	atau	menangguhkan	akses	Anda	ke	atau	penggunaan	Layanan.	Barang-barang	yang	tercantum	dalam
daftar	Penggunaan	yang	Dilarang	hanya	contoh	dan	daftar	tersebut	tidak	lengkap;	kami	dapat	menambahkan	atau	menghapus
penggunaan	yang	dilarang	atas	kebijakan	kami	sendiri.

Penggunaan	yang	Dilarang	termasuk:

Kegiatan	Ilegal:	Setiap	kegiatan	yang	akan	melanggar,	atau	mendukung	pelanggaran,	segala	program	sanksi	yang	diatur	oleh	OFAC;
melanggar,	atau	mendukung	pelanggaran	undang-undang	di	negara	tempat	Worldcoin	menjalankan	bisnis;	setiap	kegiatan	yang
melibatkan	pendapatan	kegiatan	ilegal;	atau	penerbitan,	distribusi,	atau	penyebaran	segala	materi	atau	informasi	ilegal.

Penggunaan	Berlebihan	atau	Peretasan:	Setiap	kegiatan	yang	menimbulkan	beban	besar	yang	tidak	wajar	atau	tidak	proporsional	pada
infrastruktur	kami;	atau	mengganggu,	menghalangi,	atau	mengambil	alih	sistem,	data,	atau	informasi	secara	merugikan;	mengirimkan
atau	mengunggah	materi	ke	Layanan	yang	memuat	virus,	trojan	horse,	worm,	atau	program	berbahaya	atau	merusak	lainnya;	atau
berupaya	mendapatkan	akses	tanpa	izin	ke	sistem	komputer	atau	jaringan	yang	terhubung	ke	Layanan.

Kekerasan	terhadap	Pihak	Lain:	Setiap	kegiatan	yang	mengganggu	akses	atau	penggunaan	Layanan	pihak	lain;	mencemarkan	nama
baik,	menyakiti,	memeras,	melecehkan,	menguntit,	mengancam,	atau	melanggar	atau	menyalahi	privasi,	kekayaan	intelektual,	atau	hak
hukum	lain	milik	pihak	lain;	menghasut,	mengancam,	memfasilitasi,	mempromosikan,	atau	mendorong	kebencian,	intoleransi	ras,	atau
tindakan	kekerasan	terhadap	pihak	lain;	atau	memungut,	mengambil,	atau	mengumpulkan	Data	milik	pengguna	lain	dari	Layanan	tanpa
izin.

Penipuan	dan	Praktik	Bisnis	Tidak	Adil	Lainnya:	Setiap	kegiatan	yang	beroperasi	untuk	menipu	Worldcoin,	pengguna	Worldcoin,	atau
pihak	lain;	menyediakan	informasi	yang	salah,	tidak	akurat,	atau	menyesatkan	kepada	Worldcoin;	menjanjikan	imbalan	besar	secara
tidak	wajar	atau	menjual	layanan	tanpa	manfaat	tambahan	kepada	pembeli;	atau	praktik	predatoris	dan	penipuan	lainnya	lebih	lanjut
termasuk	lotre,	undian,	lelang	biaya	penawaran,	kontes,	undian,	perjudian,	atau	permainan	peluang	lainnya	yang	melanggar	hukum.

Pelanggaran	Kekayaan	Intelektual:	Setiap	kegiatan	yang	melibatkan	penjualan,	distribusi,	atau	penyediaan	akses	ke	musik,	film,
perangkat	lunak,	atau	materi	berlisensi	bajakan	lainnya	tanpa	izin	yang	sesuai	dari	pemegang	hak;	penggunaan	kekayaan	intelektual,
nama,	atau	logo	Worldcoin,	termasuk	penggunaan	merek	dagang	atau	merek	layanan	Worldcoin,	tanpa	persetujuan	tegas	atau	dengan
cara	yang	membahayakan	Worldcoin	atau	merek	Worldcoin;	segala	kegiatan	yang	menyiratkan	dukungan	atau	afiliasi	yang	tidak	benar
dengan	Worldcoin;	atau	melanggar	atau	menyalahi	segala	hak	cipta,	merek	dagang,	hak	penerbitan	atau	privasi,	atau	hak	milik	lain
menurut	undang-undang.

Ketergantungan	pada	Konten;	Perubahan	terhadap	Layanan.	Informasi	dan	materi	yang	kami	sediakan	untuk	Anda	melalui	Layanan
(“Konten”)	sepenuhnya	dimaksudkan	untuk	tujuan	informasi	umum,	dan	kami	tidak	menjamin	keakuratan,	kegunaan,	atau
kelengkapannya.	Setiap	ketergantungan	yang	Anda	terapkan	pada	Konten	kami	sepenuhnya	merupakan	risiko	Anda.	Kami	tidak
memiliki	kewajiban	atau	tanggung	jawab	atas	tindakan	yang	Anda	ambil	atau	tidak	Anda	ambil	karena	Konten,	atau	oleh	setiap	orang
yang	menerima	Konten	yang	Anda	bagikan.	Pernyataan	pengguna	lain	yang	menjelaskan	penggunaan	mereka	atas	Layanan	kami	yang
ditemukan	pada	Layanan	atau	tempat	lain	tidak	boleh	dipandang	sebagai	dukungan	kami	atas	pernyataan	mereka	jika	pernyataan	tidak
sejalan	dengan	Ketentuan	ini	atau	Konten	kami.	Kami	dapat	memperbarui	Konten	dari	waktu	ke	waktu,	namun	Konten	tersebut
mungkin	tidak	lengkap	atau	terbaru,	dan	kami	tidak	memiliki	kewajiban	kepada	Anda	untuk	memperbarui	Konten	atau	bagian	lain	dari
Layanan.	Kami	dapat	mengubah	atau	menghentikan,	sementara	atau	secara	permanen,	sebagian	atau	seluruh	Konten	atau	Layanan
tanpa	pemberitahuan	sebelumnya	kepada	Anda.	Kami	tidak	akan	bertanggung	jawab	atas	segala	perubahan,	penangguhan,	atau
penghentian	sebagian	atau	seluruh	Konten	atau	Layanan.

Layanan	dan	Konten	Pihak	Ketiga.	Kami	dapat	menyediakan	tautan	ke	materi	edukasi,	webinar,	pertemuan,	dan	promosi	di	platform
media	sosial	(“Layanan	Pihak	Ketiga”)	yang	memungkinkan	pembagian	dan	kolaborasi	di	antara	pengguna	Worldcoin	dan	pihak	ketiga
lain.	Jika	Anda	membagikan	informasi	pribadi,	gambar,	opini,	konten,	atau	Data	lain	pada	layanan	tersebut,	Anda	melakukannya
dengan	risiko	Anda	sendiri,	dan	penggunaan	Anda	atas	layanan	tersebut	tunduk	pada	ketentuan	penggunaan	dan	kebijakan	privasi
layanan	tersebut,	bukan	kami.	Anda	harus	meninjau	ketentuan	layanan	dari	masing-masing	Layanan	Pihak	Ketiga	untuk	lebih
memahami	hak	Anda,	dan	cara	platform	tersebut	menggunakan	Data	Anda.	Kami	tidak	bertanggung	jawab	atas	segala	kehilangan,



pencurian,	pembobolan,	atau	penyalahgunaan	Data	Anda	sehubungan	dengan	Layanan	Pihak	Ketiga	(termasuk	kelalaian)	kecuali
apabila	tanggung	jawab	tersebut	tidak	dapat	dibatasi	berdasarkan	undang-undang	yang	berlaku.	Penggunaan	Anda	atas	setiap
informasi	yang	disediakan	oleh	Layanan	Pihak	Ketiga	(“Konten	Pihak	Ketiga”)	adalah	risiko	Anda	sendiri,	dan	kami	tidak	berjanji	kepada
Anda	bahwa	Konten	Pihak	Ketiga	bersifat	akurat,	lengkap,	asli,	atau	sesuai	untuk	keadaan	pribadi	Anda.	Konten	Pihak	Ketiga	termasuk
informasi	yang	disediakan	oleh	pengguna	Worldcoin	lain	yang	tidak	secara	khusus	kami	dukung.

Operator	Orb.	Kami	bermitra	dengan	kontraktor	independen	setempat	bernama	“Operator	Orb,”	yang	mempermudah	pendaftaran
pengguna	dan	membantu	menjawab	pertanyaan	yang	dapat	Anda	miliki	tentang	Worldcoin.	Operator	Orb	ini	telah	menerima	pelatihan
dan	memiliki	pengetahuan	tentang	Worldcoin.	Namun	demikian,	kami	tidak	memiliki	kendali	dan	tidak	mengklaim	semua	tanggung
jawab	atas	hal	yang	mereka	katakan	atau	cara	mereka	berperilaku.	Operator	Orb	bukan	agen	atau	karyawan	Worldcoin	dengan	cara
apa	pun.	Segala	upaya,	fitur,	proses,	kebijakan,	standar,	atau	upaya	lainnya	yang	dilakukan	oleh	Worldcoin	demi	kepentingan
penggunanya	tidak	menunjukkan	hubungan	kerja	atau	agen	dengan	Operator	Orb.

Hak	Kami	atas	Konten	yang	Anda	Sediakan.	Sebagai	anggota	komunitas	Worldcoin,	Anda	dapat	memposting	pesan,	data,	gambar,
video,	atau	konten	lain	(“Konten	Pengguna”)	pada	papan	buletin,	blog,	akun	media	sosial	yang	dimiliki	Worldcoin,	serta	berbagai	lokasi
yang	tersedia	secara	publik	pada	Layanan.	Forum	ini	dapat	diselenggarakan	oleh	kami	atau	salah	satu	Penyedia	Layanan	Pihak	Ketiga
atas	nama	kami.	Anda	bertanggung	jawab	atas	seluruh	Konten	Pengguna	yang	Anda	kirimkan,	unggah,	posting,	atau	simpan	melalui
Layanan.	Anda	harus	menyediakan	seluruh	peringatan,	informasi,	dan	pengungkapan	yang	diwajibkan	dan	sesuai	terkait	Konten
Pengguna	Anda.	Kami	tidak	bertanggung	jawab	atas	segala	Konten	Pengguna	yang	Anda	kirimkan	melalui	Layanan.

Dengan	mengirimkan	Konten	Pengguna	kepada	kami,	Anda	menyatakan	bahwa	Anda	memiliki	seluruh	hak	yang	diperlukan	demi
Konten	Pengguna	dan	Anda	dengan	ini	memberikan	kepada	kami	lisensi	yang	bersifat	kekal,	di	seluruh	dunia,	non-eksklusif,	bebas
royalti,	dapat	disublisensikan,	dan	dapat	dialihkan	untuk	menggunakan,	memperbanyak,	mendistribusikan,	menyiapkan	karya	turunan,
memodifikasi,	memamerkan,	dan	menampilkan	seluruh	atau	sebagian	dari	Konten	Pengguna	sehubungan	dengan	pemasaran	dan
promosi	Worldcoin,	serta	untuk	tujuan	bisnis	yang	sah	lainnya	yang	berkaitan	dengan	Layanan.	Kami	dapat	mendistribusikan	kembali
sebagian	atau	seluruh	karya	turunan	dari	Konten	Pengguna	Anda	dalam	format	media	dan	melalui	saluran	media	yang	kami	pilih.
Dengan	ini,	Anda	juga	memberikan	kepada	Worldcoin	dan	pengguna	lain	lisensi	non-eksklusif	untuk	menggunakan,	mengakses,
memperbanyak,	mendistribusikan,	memodifikasi,	dan	menampilkan,	serta	menjalankan	Konten	Pengguna	Anda	melalui	Layanan.

Anda	menyetujui	untuk	tidak	menggunakan,	atau	mengizinkan	pihak	ketiga	untuk	menggunakan	Layanan	untuk	memposting	atau
mengirimkan	Konten	Pengguna	yang:	(a)	memfitnah	atau	mencemarkan	nama	baik,	atau	mengungkapkan	persoalan	pribadi	atau
personal	tentang	setiap	orang;	(b)	tidak	senonoh,	cabul,	pornografi,	melecehkan,	mengancam,	kasar,	penuh	kebencian,	menyinggung
ras	atau	etnis;	yang	mendorong	perilaku	yang	akan	dianggap	sebagai	tindak	pidana,	menimbulkan	tanggung	jawab	sipil,	atau
melanggar	undang-undang,	atau	yang	tidak	pantas;	(c)	akan	melanggar	hak	atas	kekayaan	intelektual	pihak	lain,	termasuk	teks,
gambar,	atau	program	berhak	cipta,	rahasia	dagang	atau	informasi	kepemilikan	rahasia	lainnya	tanpa	izin,	atau	merek	dagang	atau
merek	layanan	yang	digunakan	dengan	cara	yang	melanggar;	atau	(d)	secara	tidak	wajar	mengganggu	penggunaan	Layanan	oleh
pengguna	Worldcoin	lainnya.	Anda	menyatakan	kepada	kami	bahwa	Anda	memposting	Konten	Pengguna	ke	Layanan	secara	sukarela;
oleh	karena	itu,	memposting	Konten	Pengguna	tidak	menciptakan	hubungan	pemberi	kerja-karyawan	antara	Anda	dan	kami.	Anda
tidak	boleh	menyalin	atau	menggunakan	alamat	email,	nomor	ponsel,	saldo	akun,	nama	pengguna,	atau	informasi	pribadi	lain	tentang
pengguna	Worldcoin	lainnya	tanpa	izin	mereka.	Dilarang	memberikan	email,	surat,	panggilan	telepon,	atau	komunikasi	lain	yang	tidak
diminta	kepada	pengguna	Worldcoin	lainnya	melalui	Layanan	atau	saluran	lainnya.

Ketentuan	Tambahan.	Syarat	dan	ketentuan	tambahan	dapat	berlaku	bagi	aplikasi,	Konten,	fitur,	atau	bagian	Layanan	tertentu,	serta
semua	syarat	dan	ketentuan	tambahan	tersebut	yang	kami	berikan	bagi	Anda	akan	menjadi	bagian	dari	Ketentuan	ini.

Akses.	Untuk	mengakses	Layanan,	Anda	memerlukan	komputer	atau	ponsel	yang	kompatibel	dengan	perangkat	lunak	kami	serta	yang
dapat	mengakses	Internet.	Kemampuan	kami	untuk	menyediakan	Layanan	kepada	Anda	mengandalkan	kualitas	koneksi	Internet	serta
seluler	Anda	dan	kami,	keandalan	perangkat	Anda,	serta	kondisi	lain	di	luar	kendali	Anda	dan	kami.	Kami	tidak	bertanggung	jawab	atas
segala	kerugian	yang	Anda	derita	jika	akses	Internet	Anda	atau	kami	terganggu.

Penggunaan	Layanan	Dengan	Perangkat	Seluler.	Layanan	ini	dapat	tersedia	bagi	Anda	melalui	perangkat	seluler	yang	kompatibel,	dan
untuk	mengakses	fungsi	tertentu,	Anda	dapat	diwajibkan	untuk	mengunduh,	menginstal,	dan	menyimpan	aplikasi	seluler	Worldcoin
(“Aplikasi”).	Untuk	mengakses	Layanan.	Anda	menyetujui	bahwa	Anda	bertanggung	jawab	penuh	untuk	memenuhi	persyaratan	ini,



membayar	segala	biaya	yang	diwajibkan,	menginstal	pembaruan	perangkat	lunak,	dan	mematuhi	ketentuan	perjanjian	Anda	dengan
perangkat	seluler	dan	penyedia	layanan	telekomunikasi	Anda.	KAMI	TIDAK	MEMBUAT	PERNYATAAN	ATAU	JAMINAN	SECARA
TERSURAT,	MENURUT	UNDANG-UNDANG,	ATAU	TERSIRAT	MENGENAI:	(A)	KETERSEDIAAN	LAYANAN	TELEKOMUNIKASI	DARI
PENYEDIA	LAYANAN	ANDA	DAN	AKSES	KE	LAYANAN	SETIAP	SAAT	ATAU	DARI	LOKASI	MANA	PUN;	(B)	SETIAP	KERUGIAN,
KERUSAKAN,	ATAU	GANGGUAN	KEAMANAN	LAINNYA	DARI	LAYANAN	TELEKOMUNIKASI;	ATAU	(C)	SETIAP	PENGUNGKAPAN	DATA
ANDA	KE	PIHAK	KETIGA	OLEH	PENYEDIA	LAYANAN	TELEKOMUNIKASI	ANDA,	ATAU	KEGAGALAN	UNTUK	MENGIRIMKAN	DATA,
KOMUNIKASI,	ATAU	PENGATURAN	YANG	TERKAIT	DENGAN	LAYANAN	WORLDCOIN.

Hak	Atas	Kekayaan	Intelektual.	Perangkat	lunak	kami,	Layanan,	Konten,	Merek	Worldcoin	(sebagaimana	didefinisikan	di	bawah),	serta
desain,	pemilihan,	dan	pengaturan	Konten	pada	Layanan	(“IP	Worldcoin”)	dilindungi	oleh	hak	cipta,	merek	dagang,	paten,	dan	hak	atas
kekayaan	intelektual	lainnya	serta	undang-undang	Amerika	Serikat	dan	negara	lain	yang	berlaku.	Anda	menyetujui	untuk	mematuhi
seluruh	hak	atas	kekayaan	intelektual	dan	undang-undang	yang	berlaku,	serta	pemberitahuan	atau	pembatasan	merek	dagang	atau
hak	cipta	yang	tercantum	dalam	Perjanjian	atau	Layanan.	Anda	tidak	dapat	menghapus	pemberitahuan	hak	cipta,	merek	dagang,	atau
hak	milik	lain	yang	terdapat	dalam	IP	Worldcoin.	Tunduk	pada	kepatuhan	Anda	terhadap	Ketentuan	ini,	kami	memberikan	kepada	Anda
lisensi	terbatas,	dapat	ditarik	kembali,	non-eksklusif,	dan	tidak	dapat	dialihkan	ke	IP	Worldcoin,	semata-mata	untuk	tujuan	yang
disetujui	oleh	kami.	Setiap	penggunaan	lain	dari	IP	Worldcoin	sama	sekali	tidak	diperkenankan	serta	seluruh	hak,	kepemilikan,	dan
kepentingan	lain	dalam	IP	Worldcoin	akan	tetap	secara	eksklusif	menjadi	milik	Worldcoin.	Anda	dilarang	mengubah,	menyalin,
menampilkan,	mendistribusikan,	mengirimkan,	memublikasikan,	menjual,	melisensikan,	membuat	karya	turunan,	atau	menggunakan
bagian	dari	IP	Worldcoin	untuk	tujuan	komersial	atau	publik	tanpa	izin	tertulis	dari	kami	atau	sebagaimana	secara	tegas	diizinkan	oleh
undang-undang	yang	berlaku.

Merek	Dagang.	Nama	Tools	for	Humanity	Corporation,	nama	dan	desain	Worldcoin,	logo	“Seven	Hands”	dan	semua	logo	terkait,	serta
slogan	adalah	merek	dagang	atau	merek	layanan	dari	Tools	for	Humanity	Corporation	(“Merek	Worldcoin”).	Anda	tidak	boleh	menyalin,
meniru,	atau	menggunakan	Merek	Worldcoin,	secara	keseluruhan	atau	sebagian,	tanpa	izin	tertulis	dari	kami.	Semua	merek	dagang,
nama,	atau	logo	lain	yang	disebutkan	sehubungan	dengan	Layanan	merupakan	properti	dari	pemiliknya	masing-masing	dan	Anda	tidak
boleh	menyalin,	meniru,	atau	menggunakannya,	secara	keseluruhan	atau	sebagian,	tanpa	izin	tertulis	dari	pemilik	merek	dagang	yang
berlaku.	Keterlibatan	segala	merek	pihak	lain	dalam	Layanan	bukan	merupakan	persetujuan,	dukungan,	atau	rekomendasi	oleh	kami.

Pengaduan	dan	Penurunan	DMCA.	Jika	Anda	meyakini	bahwa	merek	dagang	atau	karya	berhak	cipta	Anda	dilanggar	oleh	Konten	atau
Konten	Pengguna	kami	pada	Layanan	atau	dipublikasikan	dengan	cara	yang	mengisyaratkan	dukungan	atau	afiliasi	dengan	Worldcoin,
harap	kirimkan	email	kepada	kami	di	hello@worldcoin.org	dengan	subjek	“Pengaduan	[Merek	Dagang/Hak	Cipta]”,	mana	pun	yang
benar.	Agar	pengaduan	Anda	efektif	dan	agar	kami	dapat	mengambil	tindakan	berdasarkan	Undang-Undang	Hak	Cipta	Digital
Millennium	(Digital	Millennium	Copyright	Act,	“DMCA”),	Anda	harus	memenuhi	semua	persyaratan	DMCA	dengan	memasukkan
informasi	berikut	dalam	email	Anda:

Identifikasi	jelas	dari	karya	berhak	cipta	atau	merek	yang	diklaim	dilanggar,	termasuk	nomor	Pendaftaran	Hak	Cipta	jika	karya
tersebut	terdaftar;

Identifikasi	dari	karya	atau	merek	yang	diklaim	dilanggar	dan	ingin	Anda	hapus;

URL	atau	arahan	jelas	lain	yang	membuat	kami	dapat	menemukan	konten	yang	diduga	melanggar;

Alamat	email,	alamat	surat,	dan	nomor	telepon	Anda;	dan

Pernyataan	yang	ditandatangani	bahwa	Anda	memiliki	iktikad	baik	bahwa	konten	tersebut	melanggar,	bahwa	informasi	yang
Anda	berikan	benar,	dan	bahwa	Anda	adalah	pemilik	atau	berwenang	untuk	mewakili	pemilik	konten.

Anda	juga	harus	mengetahui	bahwa	berdasarkan	Pasal	512(f)	DMCA,	setiap	orang	yang	secara	sengaja	mengirimkan	pemberitahuan
pelanggaran	yang	tidak	berdasar	dapat	bertanggung	jawab	atas	kerugian,	sehingga	jangan	membuat	klaim	palsu.	Kami	dapat
membagikan	informasi	atau	korespondensi	yang	Anda	berikan	kepada	kami	dengan	pihak	ketiga,	termasuk	pihak	yang	mengunggah
materi	yang	diduga	melanggar	ke	Layanan.

Saat	kami	menerima	pemberitahuan	pelanggaran	bonafide,	kebijakan	kami	adalah:	(a)	segera	menghapus	atau	menonaktifkan	akses



ke	konten	yang	melanggar;	(b)	memberi	tahu	pihak	yang	mengunggah	materi	yang	melanggar	bahwa	kami	telah	menghapus	atau
menonaktifkan	akses	ke	materi	tersebut;	dan	(c)	bagi	pelanggar	berulang,	mengakhiri	akses	pihak	tersebut	ke	Layanan.	Jika	kami
menerima	pemberitahuan	balasan	dari	pihak	tersebut,	kami	dapat	mengirimkan	salinan	dari	pemberitahuan	balasan	tersebut	kepada
Anda	yang	menjelaskan	bahwa	kami	dapat	mengembalikan	materi	yang	dihapus	atau	mengaktifkannya	kembali	dalam	waktu	10	hari
kerja.	Kecuali	jika	Anda	mengajukan	gugatan	yang	meminta	putusan	pengadilan	terhadap	kami	atau	terhadap	pihak	yang	mengunggah
konten	tersebut,	kami	akan	mengembalikan	akses	ke	materi	yang	dihapus	dalam	waktu	10	hingga	14	hari	kerja	atau	lebih	setelah
penerimaan	pemberitahuan	balasan	tersebut,	sesuai	dengan	kebijakan	kami.

PENAFIAN	JAMINAN.	ANDA	MENANGGUNG	SENDIRI	RISIKO	PENGGUNAAN	LAYANAN	ANDA.	LAYANAN,	KONTEN,	DAN	SEMUA	IP
WORLDCOIN	LAINNYA	DISEDIAKAN	ATAS	DASAR	“SEBAGAIMANA	ADANYA”	DAN	“SEBAGAIMANA	TERSEDIA”	TANPA	PERNYATAAN
ATAU	JAMINAN,	BAIK	TERSIRAT,	TERSURAT,	MAUPUN	MENURUT	UNDANG-UNDANG.	APABILA	DIIZINKAN	OLEH	UNDANG-UNDANG
YANG	BERLAKU,	WORLDCOIN	SECARA	KHUSUS	MENAFIKAN	SEGALA	JAMINAN	TERSIRAT	ATAS	KEPEMILIKAN,	KELAYAKAN
BARANG	DAGANGAN,	KECOCOKAN	UNTUK	TUJUAN	TERTENTU,	ATAU	NON-PELANGGARAN	TERHADAP	FITUR,	KONTEN,	ATAU	IP
WORLDCOIN	LAIN	YANG	TERDAPAT	DALAM	LAYANAN.	BEBERAPA	YURISDIKSI	TIDAK	MENGIZINKAN	PENGECUALIAN	JAMINAN
YANG	TERSIRAT,	SEHINGGA	PENGECUALIAN	DI	ATAS	MUNGKIN	TIDAK	BERLAKU	BAGI	ANDA.	KAMI	TIDAK	MENDUKUNG,
MENJAMIN,	ATAU	MENGEMBAN	TANGGUNG	JAWAB	ATAS	IKLAN,	PENAWARAN,	ATAU	PERNYATAAN	YANG	DIBUAT	OLEH	PIHAK
KETIGA,	TERMASUK	PENGGUNA	WORLDCOIN	LAINNYA	TERKAIT	LAYANAN.

WORLDCOIN	TIDAK	MEMBUAT	PERNYATAAN	ATAU	JAMINAN	BAHWA	(A)	AKSES	KE	SELURUH	ATAU	SEBAGIAN	LAYANAN	AKAN
BERKELANJUTAN,	TIDAK	TERGANGGU,	TEPAT	WAKTU,	AMAN,	ATAU	BEBAS	KESALAHAN;	(B)	LAYANAN	ATAU	KONTEN	BERSIFAT
AKURAT,	LENGKAP,	DAPAT	DIANDALKAN,	ATAU	TERKINI;	(C)	LAYANAN	BEBAS	VIRUS	ATAU	KOMPONEN	BERBAHAYA	LAINNYA;
ATAU	(D)	LAYANAN	ATAU	KONTEN	AKAN	MEMENUHI	PERSYARATAN,	KEBUTUHAN,	ATAU	HARAPAN	ANDA.

SELAIN	ITU,	WORLDCOIN	TIDAK	AKAN	MEMBUAT	PERNYATAAN	ATAU	JAMINAN	SEHUBUNGAN	DENGAN	KEABSAHAN	LAYANAN
UNTUK	KASUS	PENGGUNAAN,	ATAU	BAHWA	LAYANAN	AKAN	MEMENUHI	KEBUTUHAN	REGULASI	ATAU	KEPATUHAN.	ANDA
BERTANGGUNG	JAWAB	PENUH	UNTUK	MENENTUKAN	DAN	MEMATUHI	SELURUH	PEMBATASAN	DAN	PERSYARATAN	HUKUM	DAN
REGULASI	YANG	DAPAT	MENGATUR	PENGGUNAAN	LAYANAN	OLEH	ANDA.	KECUALI	UNTUK	PERNYATAAN	TEGAS	YANG
DITETAPKAN	DALAM	KETENTUAN	INI,	ANDA	DENGAN	INI	MENYATAKAN	DAN	MENYETUJUI	BAHWA	ANDA	TIDAK	MENGANDALKAN
PERNYATAAN	ATAU	KESEPAHAMAN	LAIN,	BAIK	TERTULIS	MAUPUN	LISAN,	SEHUBUNGAN	DENGAN	AKSES	DAN	PENGGUNAAN
LAYANAN	OLEH	ANDA.

WORLDCOIN	TIDAK	BERPERAN	DAN	TIDAK	DAPAT	BERPERAN	SEBAGAI	PENASIHAT	ANDA	SEHUBUNGAN	DENGAN	PERSOALAN
KEUANGAN,	HUKUM,	INVESTASI,	ATAU	PAJAK.	SETIAP	KONTEN	YANG	DISEDIAKAN	OLEH	WORLDCOIN	ADALAH	UNTUK	INFORMASI
UMUM	SEMATA,	DAN	ANDA	SEPENUHNYA	BERTANGGUNG	JAWAB	DALAM	MENENTUKAN	APAKAH	ANDA	AKAN	MENGGUNAKAN
LAYANAN	ATAU	TIDAK.	ANDA	MENYATAKAN	BAHWA	BERDAGANG,	MENGGUNAKAN,	DAN	MENYIMPAN	MATA	UANG	DIGITAL
SENDIRI	SANGAT	BERISIKO.	SEMUA	DANA	DALAM	DOMPET	MATA	UANG	DIGITAL	ANDA	DAPAT	HILANG.	ANDA	MENYATAKAN
BAHWA	LAYANAN	DAPAT	DIKENAKAN	PEMBATASAN	EKSPOR	DAN	SANKSI	EKONOMI	YANG	DIKENAKAN	OLEH	HUKUM	A.S.

PEMBATASAN	KEWAJIBAN.	Apabila	diizinkan	oleh	undang-undang,	Anda	menyetujui	bahwa	dalam	keadaan	apa	pun	kami	atau	setiap
pejabat,	direktur,	karyawan,	kontraktor,	agen,	afiliasi,	atau	anak	perusahaan	kami	(“Para	Pihak	Worldcoin”)	tidak	berkewajiban	kepada
Anda	atas	segala	kerugian	tidak	langsung,	hukuman,	insidental,	khusus,	konsekuensial,	atau	bersifat	denda,	termasuk	kerugian	karena
kehilangan	keuntungan,	muhibah,	penggunaan,	data,	atau	properti	tidak	berwujud	lainnya,	baik	kewajiban	tersebut	dinyatakan	atas
dasar	kesalahan	atau	lainnya,	dan	baik	Para	Pihak	Worldcoin	telah	diberi	tahu	mengenai	kemungkinan	kerugian	tersebut	yang	timbul
dari	atau	sehubungan	dengan:	(a)	penggunaan	atau	ketidakmampuan	Anda	dalam	menggunakan	Layanan,	Mata	Uang	yang	Didukung,
atau	jaringan	Worldcoin;	(b)	tidak	dapat	diaksesnya	atau	berakhirnya	Layanan;	(c)	peretasan,	perusakan,	akses	ilegal,	atau	perubahan
dari	transaksi	atau	Data	Anda;	(d)	setiap	transaksi	atau	perjanjian	yang	disepakati	oleh	Anda	dengan	pihak	ketiga	mana	pun	melalui
Layanan;	(e)	kegiatan	atau	komunikasi	pihak	ketiga;	(f)	tindakan	Operator	Orb,	(g)	hilangnya	nilai	Mata	Uang	yang	Didukung	mana	pun;
(h)	Konten	Pihak	Ketiga	yang	diakses	pada	atau	melalui	Layanan;	(i)	kesalahan,	kekeliruan,	atau	ketidakakuratan	dalam	Konten	kami;	(j)
cedera	pribadi	atau	kerusakan	properti	bersifat	apa	pun	yang	diakibatkan	oleh	akses	ke	atau	penggunaan	dari	Layanan;	(k)	virus,	trojan
horse,	atau	semacamnya	yang	dapat	dikirimkan	ke	atau	melalui	Layanan;	atau	(l)	perilaku	memfitnah,	menyinggung,	atau	ilegal	dari
pihak	ketiga.	Pembatasan	kewajiban	ini	akan	berlaku	baik	kerugian	timbul	dari	penggunaan	maupun	penyalahgunaan	dari,	atau
mengandalkan	pada	Worldcoin	atau	Layanan,	terlepas	dari	kegagalan	tujuan	penting	upaya	pemulihan	terbatas	dan	apabila	diizinkan



oleh	undang-undang	yang	berlaku.

Dalam	keadaan	apa	pun,	Para	Pihak	Worldcoin	tidak	akan	berkewajiban	kepada	Anda	atas	klaim	langsung,	proses	hukum,	kewajiban,
tanggung	jawab,	kerugian,	kehilangan,	atau	biaya	yang	jumlahnya	melebihi	$100,00.	Jika	Anda	tidak	puas	dengan	Layanan,	Anda
menyetujui	bahwa	pemulihan	satu-satunya	dan	eksklusif	bagi	Anda	adalah	dengan	menghentikan	penggunaan	Layanan.	Pembatasan
kewajiban	ini	akan	berlaku	apabila	diizinkan	oleh	undang-undang	yang	berlaku.	Beberapa	yurisdiksi	tidak	mengizinkan	pengecualian
dari	jaminan	tertentu	ataupun	pembatasan	atau	pengecualian	dari	kewajiban	dan	kerugian	tertentu.	Oleh	karena	itu,	beberapa	penafian
dan	pembatasan	yang	ditetapkan	dalam	Ketentuan	ini	mungkin	tidak	berlaku	bagi	Anda.

Pembebasan	dan	Penggantian	Kerugian.	Anda	menyetujui	untuk	membela,	mengganti	rugi,	dan	membebaskan	Para	Pihak	Worldcoin
dari	dan	terhadap	setiap	klaim,	kerugian,	ongkos,	kewajiban,	biaya	pengacara	yang	wajar,	dan	pengeluaran	yang	diajukan	terhadap
Pihak	Worldcoin	oleh	pihak	ketiga	yang	timbul	dari	atau	sehubungan	dengan:	(a)	penggunaan	Layanan	oleh	Anda;	(b)	pelanggaran
Ketentuan	ini	oleh	Anda;	(c)	pelanggaran	hak	pihak	lain;	(d)	perilaku	Anda	sehubungan	dengan	Layanan;	atau	(e)	penggunaan	WLD,
Mata	Uang	yang	Didukung,	atau	jaringan	Worldcoin	oleh	Anda.	Beberapa	yurisdiksi	membatasi	penggantian	kerugian	konsumen,
sehingga	beberapa	atau	seluruh	ketentuan	penggantian	kerugian	dalam	ayat	ini	mungkin	tidak	berlaku	bagi	Anda.	Jika	Anda	diwajibkan
untuk	mengganti	rugi	Para	Pihak	Worldcoin,	kami	berhak,	atas	kebijakan	kami,	untuk	mengendalikan	tindakan	atau	proses	hukum	dan
untuk	menetapkan	apakah	kami	akan	menyelesaikannya	dan	persyaratannya.

JIKA	ANDA	ADALAH	PENDUDUK	CALIFORNIA,	Anda	mengesampingkan	manfaat	dan	perlindungan	Hukum	Perdata	California	§	1542,
yang	berbunyi:	“[a]	pembebasan	umum	tidak	mencakup	klaim	yang	tidak	diketahui	pihak	kreditur	atau	pembebas	atau	diduga	akan
menguntungkannya	pada	waktu	pelaksanaan	pembebasan,	dan,	seandainya	diketahui,	akan	secara	signifikan	memengaruhi
penyelesaian	mereka	dengan	pihak	debitur	atau	pihak	yang	dibebaskan.”

Hukum	yang	Mengatur.	Anda	menyetujui	bahwa	undang-undang	Negara	Bagian	California,	terlepas	dari	prinsip	undang-undang	yang
bertentangan,	mengatur	Ketentuan	ini	dan	setiap	sengketa	antara	Anda	dan	kami.	Anda	selanjutnya	menyetujui	bahwa	Layanan	akan
dianggap	berbasis	sepenuhnya	di	Negara	Bagian	California,	dan	meskipun	Layanan	dapat	tersedia	di	yurisdiksi	lain,	ketersediaannya
tidak	menimbulkan	yurisdiksi	pribadi	umum	atau	khusus	di	forum	di	luar	Negara	Bagian	California.

PENYELESAIAN	SENGKETA,	ARBITRASE,	DAN	PENGESAMPINGAN	GUGATAN	KELOMPOK.

HARAP	BACA	AYAT-AYAT	BERIKUT	SECARA	SAKSAMA.	AYAT-AYAT	TERSEBUT	MEWAJIBKAN	ANDA	UNTUK	MENYELESAIKAN
SENGKETA	DENGAN	WORLDCOIN	MELALUI	ARBITRASE	INDIVIDU	DI	HADAPAN	ARBITER	TUNGGAL,	DAN	BUKAN	SEBAGAI	ANGGOTA
GUGATAN	KELOMPOK.	ARBITRASE	MENCEGAH	ANDA	MENUNTUT	KAMI	DALAM	PENGADILAN	ATAU	PENGADILAN	JURI,	MESKIPUN
ANDA	DAPAT	MENGAJUKAN	SENGKETA	ATAS	KAMI	DALAM	PENGADILAN	GUGATAN	SEDERHANA	JIKA	ANDA	MEMENUHI	SYARAT.

Kami	akan	menggunakan	upaya	sebaik	mungkin	untuk	menyelesaikan	potensi	sengketa	melalui	negosiasi	informal	dengan	iktikad
baik.	Jika	timbul	potensi	sengketa,	Anda	harus	menghubungi	kami	dengan	mengirimkan	email	ke	hello@worldcoin.org,	sehingga	kami
dapat	berupaya	menyelesaikannya	tanpa	membawanya	ke	jalur	penyelesaian	sengketa	formal.	Jika	kami	tidak	mampu
menyelesaikannya	secara	informal	dalam	waktu	60	hari	setelah	penerimaan	email	Anda,	dan	Anda	memilih	mengajukan	tuntutan
hukum	federal	atau	negara	bagian,	gugatan	hukum	umum,	gugatan	didasarkan	pada	kontrak,	kesalahan,	penipuan,	pernyataan
menyesatkan,	atau	teori	hukum	lainnya,	atau	proses	hukum	formal	lainnya	yang	timbul	dari	atau	sehubungan	dengan	Ketentuan	ini,
Konten,	atau	Layanan	(masing-masing	disebut	sebagai	“Sengketa”),	maka	Anda	menyetujui	untuk	menyelesaikan	Sengketa	melalui
arbitrase	mengikat,	atas	dasar	individu	sesuai	dengan	ketentuan-ketentuan	berikut	(secara	bersama-sama	disebut	sebagai	“Perjanjian
Arbitrase”):

Arbitrase	akan	dilakukan	secara	rahasia	oleh	arbiter	tunggal	sesuai	dengan	Aturan	Arbitrase	Sederhana	JAMS,	kecuali	jika
jumlah	Sengketa	agregat	Anda	bernilai	$250.000	atau	lebih,	yang	dalam	hal	ini	Aturan	Arbitrase	Komprehensif	JAMS	akan
berlaku;

Arbitrase	akan	diselenggarakan	di	San	Francisco,	California,	kecuali	jika	Anda	dan	kami	bersama-sama	menyetujui	tempat
penyelenggaraan	lain.

Arbiter	akan	memberlakukan	batas	waktu	penuntutan	dan	undang-undang	substantif	lain	yang	berlaku	sesuai	dengan	Undang-
Undang	Arbitrase	Federal,	9	U.S.C.	§§	1	sampai	16,	dan	akan	menghormati	klaim	hak	istimewa	yang	diakui	oleh	undang-undang



yang	berlaku;

Pengadilan	negara	bagian	atau	federal	di	Kabupaten	San	Francisco,	California	akan	memiliki	yurisdiksi	eksklusif	atas	setiap
pengajuan	keputusan	arbitrase	dan	atas	setiap	Sengketa	antara	para	pihak	yang	tidak	tunduk	pada	arbitrase;

Dalam	arbitrase,	para	pihak	tidak	akan	meminta	keterangan	informasi	satu	sama	lain,	dan	arbiter	tidak	akan	mengizinkan	para
pihak	untuk	berupaya	meminta	keterangan;	sebaliknya,	setiap	pihak	akan	mengungkapkan	bukti	yang	mendukung	posisi
mereka	pada	waktu	dan	tanggal	yang	telah	disetujui	bersama	sebelum	dengar	pendapat	final	arbitrase;

Perjanjian	Arbitrase	ini	mencakup	keberlakuan,	pencabutan	kembali,	ruang	lingkup,	dan	keabsahan	dari	Perjanjian	Arbitrase
atau	setiap	bagian	dari	Perjanjian	Arbitrase,	dan	seluruh	Sengketa	lain	yang	timbul	dari	atau	sehubungan	dengan	penafsiran
atau	pemberlakuan	Perjanjian	Arbitrase;	dan	semua	persoalan	tersebut	akan	diputuskan	oleh	arbiter	dan	bukan	oleh	pengadilan
atau	hakim;

Jika	arbiter	atau	administrator	arbitrase	mengenakan	biaya	pengajuan	atau	ongkos	administratif	lain	kepada	Anda,	kami	akan
mengganti	biaya	Anda,	berdasarkan	permintaan,	apabila	biaya	atau	ongkos	tersebut	melebihi	yang	seharusnya	Anda	bayarkan
jika	Anda	melakukan	proses	hukum	di	pengadilan.	Kami	juga	akan	membayarkan	biaya	atau	ongkos	tambahan	jika	diwajibkan
melakukannya	melalui	aturan	administrator	arbitrase	atau	undang-undang	yang	berlaku;

Atas	permintaan	salah	satu	pihak,	semua	proses	hukum	arbitrase	akan	dilakukan	secara	rahasia	dan,	dalam	hal	ini,	semua
dokumen,	testimoni,	dan	catatan	akan	diterima,	didengar,	dan	disimpan	oleh	arbiter	secara	rahasia	dengan	segel,	yang	hanya
dapat	dilihat	oleh	para	pihak,	masing-masing	pengacara	mereka,	dan	masing-masing	pakar,	konsultan,	atau	saksi	mereka	yang
telah	menyetujui	sebelumnya	dan	secara	tertulis,	untuk	menerima	seluruh	informasi	tersebut	sebagai	informasi	rahasia	yang
akan	digunakan	sepenuhnya	untuk	tujuan	arbitrase;

Selain	prosedur	dan	pemulihan	kelompok	yang	dibahas	dalam	Perjanjian	Arbitrase	ini,	arbiter	berwenang	untuk	memberikan
pemulihan	yang	seharusnya	tersedia	di	pengadilan;

Keputusan	atas	putusan	yang	dibuat	oleh	arbiter	dapat	diajukan	dalam	pengadilan	di	yurisdiksi	yang	berwenang;	dan

Jika	persyaratan	untuk	melakukan	arbitrase	atau	pelarangan	terhadap	gugatan	kelompok	dan	Sengketa	lainnya	yang	diajukan
atas	nama	pihak	ketiga	yang	tercantum	dalam	Perjanjian	Arbitrase	ini	dinyatakan	tidak	dapat	diberlakukan,	hanya	ketentuan
yang	tidak	dapat	diberlakukan	yang	akan	dianggap	dihapus	dari	Ketentuan	ini	dan	seluruh	kewajiban	lainnya	dalam	Ketentuan
ini	akan	tetap	berlaku	dan	memiliki	kekuatan	penuh.

Hak	30	Hari	untuk	Keluar.	Anda	berhak	keluar	dan	tidak	terikat	oleh	Perjanjian	Arbitrase	ini	dengan	mengirimkan	email	dari	alamat	yang
Anda	gunakan	untuk	membuat	aplikasi	Anda	dengan	Baris	Subjek:	“KELUAR	DARI	ARBITRASE	DAN	PENGESAMPINGAN	GUGATAN
KELOMPOK.	Anda	harus	mengirimkan	email	Anda	dalam	waktu	30	hari	setelah	menyetujui	Ketentuan	ini,	jika	tidak,	Anda	akan	terikat
untuk	melakukan	arbitrase	Sengketa	sesuai	dengan	ketentuan	dalam	Perjanjian	Arbitrase	ini.	Jika	Anda	keluar	dari	Perjanjian	Arbitrase
ini,	Worldcoin	juga	tidak	akan	terikat	oleh	ketentuan	Perjanjian	ini.

Perubahan	pada	Perjanjian	Arbitrase	ini.	Kami	akan	melakukan	pemberitahuan	30	hari	atas	segala	perubahan	pada	bagian	Ketentuan
ini	yang	berjudul	“Penyelesaian	Sengketa,	Arbitrase,	dan	Pengesampingan	Gugatan	Kelompok”	melalui	pemberitahuan	kepada	Anda,
dan	perubahan	akan	berlaku	30	hari	setelah	Anda	menerima	pemberitahuan	dari	kami.	Perubahan	pada	bagian	berjudul	Penyelesaian
Sengketa,	Arbitrase,	dan	Pengesampingan	Gugatan	Kelompok	akan	berlaku	secara	prospektif	hanya	bagi	Sengketa	yang	timbul
setelah	hari	ke-30.	Jika	pengadilan	atau	arbiter	menyatakan	bahwa	perubahan	pada	bagian	tidak	dapat	diberlakukan	atau	tidak	sah,
perubahan	tersebut	akan	dipisahkan	dari	Ketentuan	ini	dan	pengadilan	atau	arbiter	tersebut	akan	memberlakukan	ketentuan	Perjanjian
Arbitrase	pertama	yang	berlaku	setelah	Anda	mulai	menggunakan	Layanan.	Anda	dapat	menggunakan	hak	Anda	untuk	keluar	dari
ketentuan	Perjanjian	Arbitrase	yang	baru	dengan	mengikuti	prosedur	yang	ditetapkan	dalam	bagian	di	atas	berjudul	“Hak	30	Hari	untuk
Keluar.”

Perjanjian	Arbitrase	ini	akan	tetap	berlaku	setelah	pengakhiran	Ketentuan	ini	dan	penggunaan	Anda	atas	Layanan.

Tanpa	mengabaikan	segala	hal	yang	bertentangan	dalam	Perjanjian	Arbitrase	ini,	pihak	mana	pun	dapat	mengajukan	gugatan	semata-
mata	untuk	memperoleh	putusan	sela	ganti	rugi	guna	menghentikan	penggunaan	tanpa	izin	atau	penyalahgunaan	Layanan,	atau



pelanggaran	hak	atas	kekayaan	intelektual	(contohnya,	merek	dagang,	rahasia	dagang,	hak	cipta,	atau	hak	paten)	tanpa	terlebih	dahulu
terlibat	dalam	arbitrase	atau	proses	penyelesaian	sengketa	informal	yang	dijelaskan	di	atas.

Tanpa	Pengesampingan;	Keterpisahan;	Tidak	Dapat	Ditugaskan.	Kegagalan	kami	dalam	menegakkan	ketentuan	bukan
pengesampingan	hak	kami	untuk	melakukannya	nanti.	Jika	ada	ketentuan	yang	tidak	dapat	dilaksanakan,	ketentuan	lain	dalam
Ketentuan	ini	akan	tetap	berlaku	sepenuhnya	dan	ketentuan	yang	dapat	diberlakukan	akan	diganti	semaksimal	mungkin	yang
mencerminkan	maksud	kami.	Anda	tidak	boleh	menetapkan	hak	Anda	berdasarkan	Ketentuan	ini,	dan	setiap	upaya	tersebut	akan
batal.	Worldcoin	dapat	menetapkan	haknya	kepada	afiliasi	atau	anak	perusahaannya,	atau	kepada	penerusnya	demi	kepentingan	bisnis
yang	terkait	dengan	Layanan.

Keseluruhan	Perjanjian.	Ketentuan	ini	merupakan	pernyataan	persetujuan	lengkap	dan	eksklusif	antara	Anda	dan	Worldcoin
sehubungan	dengan	Layanan	dan	menggantikan	seluruh	kesepahaman,	perjanjian,	pernyataan,	dan	jaminan	sebelumnya	dan
bersamaan,	baik	secara	tertulis	maupun	lisan,	sehubungan	dengan	Layanan.	Judul	bagian	dalam	Ketentuan	ini	hanya	untuk
kemudahan	dan	tidak	akan	mengatur	arti	atau	penafsiran	segala	ketentuan	ini.

Perubahan.	Kami	dapat	mengubah	atau	memodifikasi	Ketentuan	ini	dengan	melakukan	pemberitahuan	kepada	Anda,	dan	Perjanjian
yang	direvisi	akan	berlaku	pada	saat	itu.	Jika	Anda	tidak	menyetujui	modifikasi	tersebut,	satu-satunya	pemulihan	eksklusif	Anda	adalah
mengakhiri	penggunaan	Layanan.	Anda	menyetujui	bahwa	kami	tidak	akan	bertanggung	jawab	kepada	Anda	atau	pihak	ketiga	atas
segala	modifikasi	atau	pengakhiran	Layanan,	atau	penangguhan	atau	pengakhiran	akses	Anda	atas	Layanan,	kecuali	apabila
ditetapkan	secara	tegas	dalam	Ketentuan	ini.

Kelangsungan	Kewajiban.	Semua	ketentuan	dalam	Ketentuan	ini	yang	berkaitan	dengan	penangguhan	atau	pengakhiran,	utang	yang
wajib	dibayarkan	kepada	Worldcoin,	penggunaan	umum	Layanan,	Sengketa	dengan	Worldcoin,	serta	ketentuan	ini	yang	sifatnya
melampaui	kedaluwarsa	atau	pengakhiran	Ketentuan	ini,	akan	tetap	berlaku	setelah	pengakhiran	atau	kedaluwarsa	Ketentuan	ini.

Hubungan	Para	Pihak.	Ketentuan	ini	tidak	akan	dianggap	atau	dimaksudkan	untuk	dianggap,	serta	tidak	akan	menyebabkan	Anda	dan
Worldcoin	diperlakukan	sebagai	mitra,	pelaku	usaha	bersama,	atau	sebagai	asosiasi	bersama	untuk	mendapatkan	laba,	dan	Anda
maupun	Worldcoin	tidak	akan	diperlakukan	sebagai	agen	satu	sama	lain.	Ini	termasuk	fakta	bahwa	Ketentuan	ini	tidak	menetapkan
atau	dimaksudkan	untuk	menetapkan	segala	hubungan	kerja	antara	Anda	dan	Worldcoin.

Tidak	Ada	Saran	Profesional	atau	Kewajiban	Fidusia.	Semua	Konten	yang	diberikan	oleh	kami	hanya	untuk	tujuan	informasi	dan	tidak
boleh	dianggap	sebagai	saran	profesional.	Anda	tidak	boleh	mengambil,	atau	menahan	diri	dari	mengambil,	segala	tindakan
didasarkan	pada	informasi	yang	terdapat	dalam	Layanan.	Sebelum	Anda	mengambil	segala	keputusan	keuangan,	hukum,	atau	lainnya
yang	melibatkan	Layanan	atau	segala	Mata	Uang	yang	Didukung,	Anda	harus	meminta	saran	profesional	independen	dari	individu	yang
berlisensi	dan	berkualifikasi	di	area	tersebut	yang	sarannya	akan	sesuai.	Ketentuan	ini	tidak	dimaksudkan	untuk,	dan	tidak,	membuat
atau	membebankan	segala	kewajiban	fidusia	kepada	kami.	Apabila	diizinkan	oleh	Undang-Undang,	Anda	menyatakan	dan	menyetujui
bahwa	kami	tidak	memiliki	kewajiban	fidusia	atau	tanggung	jawab	kepada	Anda	atau	pihak	lain,	dan	apabila	kewajiban	atau	tanggung
jawab	tersebut	mungkin	ada	berdasarkan	hukum	atau	dalam	asas	kesetaraan,	kewajiban	dan	tanggung	jawab	tersebut	dengan	ini
secara	kekal	dinafikan,	dikesampingkan,	dan	dihilangkan.	Anda	selanjutnya	menyetujui	bahwa	satu-satunya	kewajiban	dan	tanggung
jawab	yang	kami	miliki	kepada	Anda	ditetapkan	secara	tegas	dalam	Ketentuan	ini.

Pajak.	Anda	bertanggung	jawab	untuk	menetapkan,	jika	ada,	pajak	yang	berlaku	dari	penggunaan	Anda	atas	Layanan	atau	kepemilikan
WLD	ataupun	Mata	Uang	yang	Didukung	lainnya,	dan	Anda	bertanggung	jawab	untuk	melaporkan	dan	membayarkan	pajak	yang	benar
ke	otoritas	pajak	yang	sesuai.	Worldcoin	tidak	bertanggung	jawab	untuk	menentukan	apakah	pajak	berlaku	bagi	transaksi	Mata	Uang
yang	Didukung	atau	untuk	mengumpulkan,	melaporkan,	menahan,	atau	membayarkan	pajak	yang	timbul	dari	transaksi	tersebut.

Perubahan	Kendali.	Apabila	Worldcoin	diakuisisi	oleh	atau	bergabung	dengan	entitas	pihak	ketiga,	atau	dengan	cara	lain	memberikan
fungsi	tertentu	kepada	entitas	afiliasi	atau	penerus	atau	entitas	lain	yang	ditentukan	Worldcoin	demi	kepentingan	terbaik	Pengguna,
maka	kami	berhak,	dalam	segala	situasi	tersebut,	untuk	mengalihkan	atau	menetapkan	Data	yang	telah	kami	kumpulkan	dari	Anda
sebagai	bagian	dari	merger,	akuisisi,	penjualan,	atau	perubahan	kendali	lainnya.

Keadaan	Kahar.	Kami	tidak	akan	bertanggung	jawab	atas	penundaan,	kegagalan	pelaksanaan,	atau	gangguan	layanan	yang	secara
langsung	atau	tidak	langsung	diakibatkan	dari	gejolak	pasar	Mata	Uang	yang	Didukung	yang	signifikan,	bencana	alam,	tindakan
otoritas	sipil	atau	militer,	tindakan	terorisme,	gangguan	sipil,	perang,	pemogokan,	keadaan	darurat	kesehatan,	sengketa	tenaga	kerja,



kebakaran,	gangguan	layanan	telekomunikasi	atau	Internet	atau	layanan	penyedia	jaringan,	kegagalan	peralatan	atau	perangkat	lunak,
atau	segala	sebab	atau	kondisi	di	luar	kendali	wajar	kami	(masing-masing	disebut	sebagai	“Kejadian	Keadaan	Kahar”).	Berlangsungnya
Kejadian	Keadaan	Kahar	tidak	akan	memengaruhi	keabsahan	dan	keberlakuan	segala	ketentuan	lain	dalam	Ketentuan	ini.


