
   
 

   
 

 

 

 

 

Penghargaan Raise to The Challange 

Syarat & Ketentuan 2022 

Dokumen ini menetapkan syarat dan ketentuan antara WEConnect International dan Peserta saat 
Peserta mengajukan Aplikasi untuk berpartisipasi dalam Penghargaan Rise to the Challenge 2022. 
Dengan mendaftar, Peserta setuju untuk mematuhi dan menerima semua persyaratan di bawah ini. 

1. Definisi 

Pendaftaran: Mengisi formulir aplikasi untuk kompetisi Rise to the Challenge Awards. 

Penghargaan: Kompetisi Penghargaan WEConnect International Rise to the Challenge Awards tempat 
Peserta mengajukan aplikasi. 

Finalis: Peserta yang Aplikasinya telah dipilih sebagai finalis Penghargaan. 

Hari Internasional: Acara di mana Finalis dan Pemenang akan diumumkan. 

Peserta: Peserta, sebagai orang perseorangan atau badan hukum, terdaftar sebagai badan usaha pada 
Aplikasi. 

Pihak: Pihak mencakup WEConnect International dan/atau Sponsor. 

Hadiah: satu hadiah uang tunai untuk Pemenang Global akan dibuat. 

Sponsor: Para sponsor yang mendukung dan berkontribusi pada Penghargaan. 

Pemenang: Peserta yang dipilih untuk memenangkan penghargaan. Beberapa pemenang dapat 
disebutkan. 

2. Kondisi umum 

Setiap dan semua biaya lain yang terkait dengan pengajuan Permohonan ditanggung sepenuhnya oleh 
Peserta. 

Keputusan juri untuk Penghargaan adalah final dan konklusif dalam segala situasi dan tidak ada 
korespondensi yang akan dilakukan. 



   
 

   
 

Jika berlaku, Para Pihak dapat menawarkan Hadiah kepada Pemenang. Hadiah tersebut tidak dapat 
dialihkan ke individu atau bisnis lain. Hadiah tergantung pada ketersediaan dan Para Pihak berhak untuk 
mengubah atau mengubah Hadiah atau mencabut Hadiah dari peserta yang tidak mengikuti semangat 
kompetisi. 

Peserta mengakui bahwa mungkin ada batasan yang mencegah WEConnect International untuk 
membayar Hadiah ke akun yang dikendalikan oleh Pemenang di negara tertentu. Selain itu, mungkin ada 
batasan lain yang mencegah pembayaran Hadiah yang saat ini tidak disadari oleh WEConnect 
International. 

Jika Pemenang tidak mau atau tidak dapat menerima persyaratan hadiah, calon Pemenang tersebut 
dapat didiskualifikasi dan semua hak istimewa lainnya yang jatuh tempo sebagai Pemenang dapat 
dihentikan dan Pemenang alternatif dapat dipilih dari semua entri yang memenuhi syarat yang tersisa 
yang diterima jika waktu mengizinkan. kebijaksanaan tunggal Para Pihak. 

Pemenang bertanggung jawab atas setiap dan semua biaya yang terkait dengan pembayaran dan 
penerimaan Hadiah. WEConnect International tidak bertanggung jawab atas segala biaya yang 
dikeluarkan oleh Pemenang untuk menerima Hadiah, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya bank. 
Jika terjadi perselisihan, WEConnect berhak membuat keputusan akhir. 

Peserta mengakui dan setuju bahwa WEConnect International, atas kebijakannya sendiri, berhak untuk 
mengubah setiap dan semua aspek Penghargaan, termasuk namun tidak terbatas pada, nama 
Penghargaan, tema, konten, program, pembicara, pemain, pembawa acara, moderator, tempat dan 
waktu. Kami berhak untuk membatalkan Penghargaan kapan saja untuk tujuan yang baik (misalnya, 
dalam kasus force majeure, terlalu sedikit peserta, terlalu sedikit sponsor, dll.). Dalam hal demikian, 
Peserta akan segera diberitahu tentang pembatalan tersebut. 

4. Masalah dengan Pengajuan Aplikasi Penghargaan 

Para Pihak tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas Aplikasi yang terlambat, hilang, tertunda, 
rusak, salah arah, tidak lengkap, tidak terbaca atau tidak dapat dipahami, yang tidak akan diterima, atau 
untuk masalah atau kerusakan teknis pada jaringan atau saluran telepon, sistem online komputer, 
server, penyedia layanan, peralatan komputer, atau perangkat lunak, kegagalan email atau entri apa 
pun yang diterima oleh WEConnect International karena masalah teknis atau kemacetan lalu lintas di 
Internet, masalah dengan salah satu situs web WEConnect International atau situs web pihak eksternal, 
atau kombinasinya, termasuk setiap cedera atau kerusakan pada komputer peserta atau orang lain 
akibat mengunduh materi apa pun sehubungan dengan WEConnect International dan Penghargaan. 
Entri tambahan, banyak, dan/atau dibuat secara mekanis akan diabaikan dan dapat mengakibatkan 
diskualifikasi total dan permanen dari Penghargaan. 

5. Kode etik dan kebijakan WEConnect International 

WEConnect International berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman, produktif, dan 
ramah bagi semua peserta di acara terkait WEConnect International. WEConnect International tidak 
menoleransi diskriminasi, pelecehan, atau intimidasi dalam bentuk apa pun di acara terkait WEConnect 
International. 



   
 

   
 

Pendaftaran di situs web dan pembuatan akun berarti Peserta berkomitmen untuk menghormati semua 
nilai dan ketentuan yang diuraikan dalam Persyaratan Layanan WEConnect International dan kebijakan 
terkait saat menggunakan situs web, berpartisipasi dalam Penghargaan, dan dalam interaksi apa pun 
dengan WEConnect International. 

Peserta diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dan menghormati hak orang lain. Peserta harus 
melaporkan setiap perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini kepada staf acara di tempat atau 
virtual. 

7. Kerusakan 

Dengan mengajukan Permohonan, Peserta melepaskan semua hak untuk mengklaim (i) ganti rugi, 
insidental, atau konsekuensial, (ii) setiap dan semua hak untuk mendapatkan ganti rugi yang berlipat 
ganda atau meningkat, dan (iii) ganti rugi lainnya, selain ganti rugi atas kerugian yang sebenarnya. biaya 
sendiri, atau pemberian bantuan yang adil, termasuk ganti rugi atau penghargaan kinerja tertentu. 

8. Hak Kekayaan Intelektual Peserta 

Dengan mengirimkan Aplikasi, Peserta menyatakan bahwa Peserta memiliki kepemilikan yang memadai 
atas hak kekayaan intelektual (merek dagang, dll), program dan/atau konten yang termasuk dalam 
Aplikasi Peserta dan presentasi, presentasi, atau lainnya, dan bahwa Peserta tidak melanggar kekayaan 
intelektual apa pun hak atau hak lain apa pun yang mungkin dimiliki oleh pihak ketiga mana pun di 
negara pusat mereka atau di luar negeri terkait konten dan membebaskan WEConnect International dan 
sponsornya dari tanggung jawab apa pun terkait penggunaan konten yang disebutkan di atas. 

Secara khusus, dan sehubungan dengan konten dan gambar yang dapat dipublikasikan oleh Peserta 
selama Penghargaan, Peserta menjamin dan bertanggung jawab kepada Para Pihak dan pihak ketiga 
untuk aspek-aspek berikut: 

• Peserta adalah pemilik atau pemegang hak yang sah, yang memberikan kepada Para 
Pihak lisensi untuk publikasi mereka dan, jika sesuai, telah memperoleh persetujuan 
yang diperlukan dari pihak ketiga untuk melakukannya. 

• Peserta tidak melanggar undang-undang yang berlaku seperti yang berkaitan dengan 
hak atas privasi, citra dan/atau kehormatan, hak kekayaan intelektual, industri, atau 
sejenisnya, atau hak pihak ketiga, baik orang maupun badan. 

Jika Peserta mempublikasikan detail pribadi tentang orang lain dalam Aplikasi, Peserta seharusnya telah 
memperoleh persetujuan mereka sebelumnya untuk publikasi tersebut. 

Oleh karena itu, Peserta akan bertanggung jawab kepada Para Pihak atas keakuratan perincian yang 
dilaporkan, memastikan bahwa rincian tersebut benar-benar sesuai dengan Peserta dan bukan kepada 
pihak ketiga, membebaskan Para Pihak dari tuntutan atau klaim apa pun yang, jika berlaku, dapat 
diajukan oleh pihak ketiga. pihak terkait dengan pernyataan di atas, dan setiap hak yang sah atas konten 
yang dipublikasikan dan/atau diberikan kepada Para Pihak sebagai bagian dari Acara. 



   
 

   
 

Peserta dalam hal apa pun bertanggung jawab penuh atas konsekuensi kerusakan atau tindakan yang 
timbul dari penggunaan konten yang disertakan dalam proposal, hadiah, atau yang terkait dengannya, 
serta reproduksi dan penyebarannya. 

9. Hak Kekayaan Intelektual WEConnect Internasional 

Semua hak kekayaan intelektual di dalam dan atas Penghargaan, konten Penghargaan dan semua materi 
yang didistribusikan pada atau sehubungan dengan Penghargaan dimiliki oleh WEConnect International 
dan/atau sponsor atau pembicara. Peserta tidak boleh menggunakan atau mereproduksi atau 
mengizinkan siapa pun untuk menggunakan atau mereproduksi merek dagang atau nama dagang 
lainnya yang muncul di atau terkait dengan Penghargaan, dalam konten Penghargaan dan/atau dalam 
materi apa pun yang didistribusikan pada atau terkait dengan Penghargaan untuk alasan apa pun tanpa 
izin sebelumnya. izin tertulis dari WEConnect International. 

Untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan dianggap memberikan kepada 
Peserta hak hukum atau manfaat apa pun dalam atau atas merek dagang atau hak kekayaan intelektual 
lainnya yang dimiliki atau digunakan di bawah lisensi oleh WEConnect International atau memberikan 
kepada Peserta hak atau lisensi apa pun hak kekayaan intelektual WEConnect International lainnya, yang 
semuanya akan selalu menjadi milik eksklusif WEConnect International. 

10. Perlindungan Data 

WEConnect International berkomitmen untuk privasi data dan melindungi informasi pribadi Peserta. 
Informasi tentang bagaimana WEConnect International mengumpulkan, memproses, dan menggunakan 
data Peserta termasuk dalam Kebijakan Privasi WEConnect International, yang dengan ini dimasukkan 
ke dalam Syarat & Ketentuan ini. Selain itu, dengan mengirimkan alamat email Peserta dalam Aplikasi, 
Peserta setuju bahwa WEConnect International dapat mengirimkan informasi terkait Penghargaan. 
Alamat email yang valid diperlukan untuk semua Aplikasi. 

WEConnect International menggunakan data pribadi yang disediakan Peserta dalam Aplikasi untuk 
mengelola partisipasi Peserta dalam Penghargaan. 

Saat mengajukan Aplikasi atau berpartisipasi dalam Penghargaan, Peserta akan diminta untuk 
memberikan data tentang diri dan perusahaan Peserta. Data ini dapat dibagikan dengan Sponsor. Para 
Pihak, akan memproses data pribadi Peserta, yang dikumpulkan melalui formulir pendaftaran atau 
pendaftaran untuk Penghargaan, untuk tujuan mengelola partisipasi Peserta, prosedur seleksi sebagai 
bagian dari Penghargaan, membuat perkenalan, serta untuk mengelola komunikasi dengan Finalis dan 
Pemenang kompetisi dan dapat menyerahkan Hadiah dan mempublikasikan nama dan gambar Peserta 
di situs web kami dan dalam format lain apa pun. Ini juga termasuk data yang telah diberikan Peserta 
dalam Aplikasi atau dikumpulkan setelah pengajuan Aplikasi. 

Dasar yang sah untuk pemrosesan pada prinsipnya adalah persetujuan dari subjek data atau peserta, 
yang diberikan melalui penerimaan Syarat & Ketentuan ini atau pengajuan Aplikasi mereka. Peserta 
berhak untuk menarik kembali persetujuan yang diberikan setiap saat, dengan mudah dan gratis, 
dengan menulis di submission@WEConnectInternational.org, dengan mengacu pada nama “Rise to the 
Challenge Awards” dan “Penarikan Permohonan”, meskipun ini tidak akan mempengaruhi keabsahan 
pemrosesan sebelum penarikan. Jika Peserta tidak ingin WEConnect International mengumpulkan, 

https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2020/12/WEConnect-International-Privacy-Policy-12.18.20.pdf
mailto:mailtomailtomailtosubmission@WEConnectInternational.org


   
 

   
 

menggunakan, dan membagikan Informasi Pribadi atau menerima komunikasi email, mohon untuk tidak 
mengirimkan Aplikasi. Bagaimanapun, kegagalan untuk memberikan data pribadi yang diperlukan dapat 
menghalangi Peserta untuk ikut serta dalam Penghargaan. 

Data pribadi yang diberikan oleh Peserta harus selalu akurat dan lengkap. Jika salah, WEConnect 
International berhak untuk menarik Hadiah yang dimenangkan oleh peserta kapan saja. 

Secara umum, data pribadi Peserta tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya kecuali jika 
disediakan atau dipaksakan oleh undang-undang. Meskipun demikian, data pribadi Peserta dapat 
diungkapkan kepada entitas kolaboratif, promosi atau organisasi dan peserta lain dalam Penghargaan, 
untuk tujuan organisasi Penghargaan, mempromosikan Peserta dan menghubungi Peserta karena minat 
yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari partisipasi Peserta dalam Penghargaan. Jika entitas kolaboratif 
ini berada di luar Uni Eropa, transfer data internasional akan dilakukan. 

Terakhir, Peserta dapat menggunakan hak Peserta untuk mengakses dan memperbaiki atau menghapus 
data pribadi, hak atas portabilitas data, hak untuk menolak dan, jika berlaku, untuk tidak tunduk pada 
pengambilan keputusan berdasarkan pemrosesan otomatis, termasuk pembuatan profil, dengan 
mengirimkan komunikasi tertulis melalui email ke submission@WEConnectInternational.com, dengan 
mengacu pada nama “Rise to the Challenge Awards” dan “Exercise Rights”. 

11. Penggunaan gambar dan rekaman 

Selama Penghargaan dan Hari Internasional, Para Pihak akan mengambil foto dan film untuk digunakan 
sebagai catatan publik atau untuk publisitas dan/atau tujuan promosi. Peserta memberikan persetujuan 
dan izin yang tidak dapat ditarik kembali kepada Para Pihak, afiliasi, dan anak perusahaan, untuk 
merekam dan menggunakan secara gratis gambar/video shot dan rekaman suara mereka untuk fotografi 
dan rekaman video dan/atau audio yang dibuat oleh Para Pihak dalam rangka Penghargaan; serta 
eksploitasi Internet selanjutnya di situs web Para Pihak; dalam program acara saat ini atau tindak lanjut; 
dan dalam penggunaan promosi Para Pihak. 

Dengan mengirimkan Aplikasi, Peserta mengakui dan menyetujui sebagai berikut: (a) WEConnect 
International dapat mengedit dan menggunakan rekaman yang diambilnya terkait dengan Penghargaan 
dan pada Hari Internasional untuk kegiatan pemasaran dan promosi dan untuk tujuan lain yang sah 
dalam kegiatan bisnisnya sehari-hari; dan (b) karena prevalensi perangkat perekaman seluler di dunia 
saat ini, WEConnect International melepaskan semua tanggung jawab atas pengambilan gambar Peserta 
dalam format multimedia apa pun oleh peserta lain pada Penghargaan atau Hari Internasional. 

Selanjutnya, Peserta mengizinkan WEConnect International untuk mengalihkan hak yang diberikan 
kepada pihak ketiga mana pun, bahwa Peserta tidak akan memiliki hak untuk menyetujui materi apa 
pun dan bahwa mereka tidak boleh disebutkan sebagai peserta dalam Penghargaan atau Hari 
Internasional. Para peserta mengakui bahwa mereka tidak mengharapkan keuntungan finansial dari 
penampilan mereka di materi terkait Penghargaan. 

Peserta memahami bahwa gambar di situs web dapat dilihat di seluruh dunia dan bahwa beberapa 
negara di luar negeri mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan yang sama terhadap hak individu. 
Peserta memahami bahwa beberapa gambar atau rekaman dapat disimpan secara permanen setelah 
dipublikasikan dan disimpan sebagai arsip Para Pihak. 



   
 

   
 

12. Layanan sebagai pembicara yang diundang 

Jika Peserta setuju untuk berbicara di Penghargaan atau Hari Internasional, WEConnect International 
dapat membagikan kontak Peserta dan informasi biografi dengan peserta lain. Terkadang WEConnect 
International juga dapat meminta foto. Dalam kasus lain, WEConnect International memposting di 
informasi situs web seperti nama Peserta, bisnis, alamat bisnis fisik, alamat email kantor, serta tautan ke 
situs web perusahaan Peserta yang tersedia untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung situs 
web, termasuk peserta dan pembicara, dapat menghubungi Peserta dengan pertanyaan dan permintaan 
informasi lebih lanjut, dan untuk memberikan umpan balik jika diperlukan. Selain itu, pembicara 
mungkin diminta untuk melengkapi perjanjian rilis atau formulir hak cipta sebelum presentasi mereka. 

13. Hak yang dilindungi undang-undang 

Kami berhak membatasi partisipasi dalam Penghargaan atau mendiskualifikasi entri apa pun karena 
alasan apa pun, termasuk tindakan apa pun yang melanggar aturan ini atau perilaku tidak etis atau 
mengganggu. Kami juga berhak untuk menangguhkan, menghentikan, atau mengubah Penghargaan atas 
kebijakan kami sendiri jika ada penipuan, teknis, atau faktor lain yang mengganggu integritas atau fungsi 
Penghargaan dan untuk meminta ganti rugi yang wajar, termasuk biaya pengacara, dari mereka yang 
bertanggung jawab, jika ada.  

14. Pembatalan Acara 

WEConnect International berhak, dalam kebijaksanaannya yang wajar, untuk membatalkan, menunda 
dan/atau memulai kembali Penghargaan dengan segera melalui email tanpa kewajiban apa pun kepada 
Peserta. WEConnect International dapat membatalkan Penghargaan atas kebijakannya sendiri. 

15. Pengecualian tanggung jawab / ganti rugi 

Dengan pertimbangan diizinkan untuk mendaftar, dan berpartisipasi dalam acara tersebut, Peserta 
dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa Peserta berusia 18 tahun ke atas dan dengan bebas 
melepaskan, melepaskan tanggung jawab, menanggung semua risiko, dan berjanji untuk tidak menuntut 
WEConnect International atau anggotanya, karyawan, anggota dewan, agen, atau sukarelawan untuk 
setiap pengeluaran, kehilangan, kerusakan, cedera pribadi, termasuk hilangnya nyawa, cacat, kerusakan 
properti, atau pencurian properti atau tindakan apa pun yang mungkin diderita atau dipertahankan oleh 
Peserta sebelum, selama, atau setelah acara tersebut, kecuali jika pengeluaran, kehilangan, kerusakan, 
cedera pribadi tersebut, termasuk hilangnya nyawa, cacat, kerusakan properti atau pencurian properti 
atau tindakan apa pun disebabkan oleh kelalaian tunggal WEConnect International. Pelepasan dan 
Pelepasan Tanggung Jawab ini secara khusus mengikat ahli waris dan penerima hak Peserta dan 
diberikan dengan sadar. 

Peserta bertanggung jawab dan wajib mengambil asuransi yang memadai terhadap setiap dan semua 
kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun, baik yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian 
Peserta. Peserta mengganti kerugian WEConnect International terhadap setiap dan semua klaim yang 
mungkin diajukan pihak ketiga terhadap WEConnect International sehubungan dengan tindakan atau 
kelalaian Peserta. 

16. Keadaan Kahar 



   
 

   
 

WEConnect International tidak bertanggung jawab untuk melakukan kewajibannya berdasarkan 
Penghargaan atau sehubungan dengan Hadiah di mana kami tidak dapat melakukannya sebagai akibat 
dari keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar kendali yang wajar dan WEConnect International 
tidak bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada Peserta dalam keadaan seperti itu. 

17. Informasi rahasia 

Peserta setuju untuk merahasiakan informasi apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh 
Peserta sebagai rahasia dan terkait dengan WEConnect International, bisnis WEConnect International, 
atau Penghargaan. Tidak ada harapan yang masuk akal bahwa isi aplikasinya adalah informasi rahasia 
dan bahwa tidak ada sponsor, WEConnect International, juri, dan/atau panelis yang berkewajiban untuk 
memperlakukan aplikasi tersebut dan isinya sebagai informasi rahasia. 

18. Penerimaan syarat & ketentuan 

Pengajuan Aplikasi saja menyiratkan penerimaan seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini. Tidak diterimanya 
salah satu poin yang membentuk Syarat dan Ketentuan ini berarti tidak berpartisipasi dalam 
Penghargaan dan, jika terpilih dan/atau menang, secara otomatis membatalkan Hadiah. 

19. Lain-lain 

Jika ada ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini yang dianggap tidak dapat dilaksanakan, hal itu tidak 
akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya. 

Syarat & Ketentuan ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Setiap perubahan akan terpengaruh dengan 
memperbarui Syarat dan Ketentuan yang diubah di situs web. WEConnect International dapat, tetapi 
tidak berkewajiban untuk, memberi tahu Peserta tentang perubahan apa pun melalui email. 

Interpretasi dari perjanjian ini dan penentuan bahwa Peserta telah melanggar perjanjian akan dilakukan 
atas kebijaksanaan WEConnect International yang wajar dan berdasarkan fakta yang diketahui 
WEConnect International. 

Kegagalan WEConnect International untuk menegakkan hak apa pun berdasarkan Syarat dan Ketentuan 
ini tidak akan menghilangkan hak WEConnect International untuk melakukannya. 

Pandangan yang diungkapkan oleh Peserta, pembicara, peserta, atau sponsor mana pun belum tentu 
merupakan pandangan WEConnect International. Semua Peserta, pembicara, peserta, dan sponsor 
bertanggung jawab penuh atas konten semua presentasi individu atau perusahaan, jaminan pemasaran, 
dan/atau iklan. 

Syarat & Ketentuan ini adalah keseluruhan perjanjian antara Peserta dan WEConnect International 
mengenai pokok bahasan Syarat & Ketentuan ini. Ketentuan ini menggantikan semua pernyataan, 
pemahaman, perjanjian, atau komunikasi sebelumnya atau pada saat yang bersamaan antara Peserta 
dan WEConnect International, baik tertulis maupun lisan, mengenai pokok bahasan Syarat & Ketentuan 
ini. WEConnect International tidak akan terikat oleh, dan secara khusus menolak, syarat, ketentuan, 
atau ketentuan lain apa pun yang berbeda dari atau sebagai tambahan dari ketentuan Syarat & 
Ketentuan ini (apakah hal itu akan mengubah Syarat & Ketentuan ini secara material atau tidak). Jika 



   
 

   
 

WEConnect International menyediakan terjemahan versi bahasa Inggris dari Syarat & Ketentuan ini, 
versi bahasa Inggris dari Syarat ini akan mengontrol jika ada konflik. 

© WEConnect International



   
 

   
 

 


