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Pemberitahuan DMCA 

Sesuai Bab 17, Kitab Undang-Undang Amerika Serikat, Bagian 512(c)(2), pemberitahuan klaim 
pelanggaran hak cipta wajib dikirimkan kepada Agen Penyedia Layanan yang Ditunjuk. 

Pemberitahuan wajib dikirimkan kepada Agen yang Ditunjuk berikut ini:Penyedia Layanan: The 
Walt Disney Company 

Nama Agen yang Ditunjuk untuk Menerima Pemberitahuan Klaim Pelanggaran: Lance R. 
Griffin 

Alamat Lengkap Agen yang Ditunjuk ke Mana Pemberitahuan Harus Dikirimkan:500 South 
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA 

Nomor Telepon Agen yang Ditunjuk:+1 818-560-1000 

Nomor Faksimili Agen yang Ditunjuk:+1 818-560-4299 

Alamat E-Mail Agen yang Ditunjuk: designated.agent@dig.twdc.com 

  

Agar efektif, pemberitahuan wajib berbentuk komunikasi tertulis yang memuat hal berikut: 

1. Tanda tangan elektronik atau fisik dari orang yang sah untuk bertindak atas nama pemilik 
dari hak eksklusif yang diduga dilanggar; 

2. Identifikasi karya berhak cipta yang diklaim telah dilanggar, atau, jika beberapa karya 
berhak cipta pada situs online tunggal dicakup melalui satu pemberitahuan, daftar 
lengkap karya semacam itu di situs tersebut; 

3. Identifikasi materi yang diklaim melanggar atau menjadi subjek aktivitas pelanggaran 
dan yang akan dihapus atau aksesnya akan dinonaktifkan, serta informasi yang cukup 
untuk membantu kami menemukan materi tersebut; 

4. Informasi yang cukup memadai untuk memudahkan kami menghubungi pihak yang 
melakukan pengaduan, seperti alamat, nomor telepon, dan, jika ada, alamat surat 
elektronik untuk menghubungi pihak yang mengadu; 

5. Pernyataan bahwa pihak yang melakukan pengaduan memiliki keyakinan beritikad baik 
bahwa penggunaan materi yang diadukan tersebut tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, 
agennya, atau hukum; dan 

6. Pernyataan bahwa informasi dalam pemberitahuan tersebut adalah akurat, dan di bawah 
ancaman hukuman karena memberikan keterangan palsu, bahwa pihak yang melakukan 
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pengaduan berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga 
dilanggar. 

  

Kami dapat memberitahu Anda bahwa kami telah menghapus atau menonaktifkan akses pada 
materi tertentu dengan sarana pemberitahuan umum dalam Layanan Disney, surat elektronik ke 
alamat e-mail pengguna dalam catatan kami, atau dengan komunikasi tertulis yang dikirimkan 
dengan surat kilat ke alamat fisik Anda dalam catatan kami. Jika Anda menerima pemberitahuan 
tersebut, Anda dapat melayangkan pemberitahuan balasan secara tertulis ke agen yang ditunjuk 
dengan mencantumkan informasi di bawah ini. Agar efektif, pemberitahuan balasan tersebut 
wajib berbentuk komunikasi tertulis yang memuat hal berikut: 

1. Tanda tangan elektronik atau fisik Anda; 
2. Identifikasi materi yang telah dihapus atau yang aksesnya telah dinonaktifkan, dan lokasi 

kemunculan materi tersebut sebelum dihapus atau akses ke materi tersebut dinonaktifkan; 
3. Pernyataan dari Anda di bawah ancaman hukuman karena memberikan keterangan palsu, 

bahwa Anda memiliki keyakinan dengan itikad baik bahwa materi tersebut dihapus atau 
dinonaktifkan sebagai akibat kesalahan atau kesalahan identifikasi materi yang dihapus 
atau dinonaktifkan; dan 

4. Nama, alamat fisik, dan nomor telepon Anda, serta pernyataan bahwa Anda menyetujui 
yurisdiksi Pengadilan Distrik Federal A.S. untuk wilayah hukum di mana alamat fisik 
Anda berada, atau jika alamat fisik Anda berada di luar Amerika Serikat, untuk semua 
wilayah hukum di mana Disney Interactive mungkin berada, dan bahwa Anda akan 
menerima layanan atas proses tersebut dari orang yang memberikan pemberitahuan atas 
dugaan pelanggaran materi atau agen dari orang tersebut. 
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