Kebijakan Penggunaan Merek Dagang IBCLC
Badan Internasional Penguji Konsultan Laktasi® (IBLCE®) memiliki nama, merek dagang, dan
logo tertentu, termasuk Konsultan Laktasi yang Disertifikasi oleh Badan Internasional®, IBCLC®,
dan Logo IBCLC yang terlihat di lampiran “Panduan Gaya untuk Logo IBCLC” (“Lambang”).
Hanya individu yang telah memenuhi persyaratan kelayakan IBLCE, lulus ujian IBLCE, dan
mempertahankan sertifikasi IBCLC yang boleh menggunakan Lambang. Penggunaan
Lambang hanya boleh dilakukan sesuai dengan Kebijakan ini serta syarat dan ketentuannya.
1. Penggunaan Lambang
Lambang adalah properti eksklusif IBLCE dan dilindungi oleh undang-undang merek
dagang yang berlaku. Semua penggunaan Lambang harus ditinjau dan disetujui oleh
IBLCE. IBLCE berhak mengambil setiap dan semua langkah yang dianggap tepat,
termasuk tindakan hukum atau tindakan lainnya, untuk melindungi haknya jika ada
penggunaan Lambang yang tidak sah, tidak pantas, atau tidak diizinkan.
2. Kelayakan
Penggunaan Lambang terbatas pada individu yang pada saat mereka
menggunakan Lambang telah mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi
melalui kepatuhan pada semua persyaratan IBLCE yang relevan.
3. Cara dan Batasan Penggunaan
Lambang dapat dipasang, ditempatkan, dicetak, atau ditempel pada dokumen, situs web,
artikel pakaian, perhiasan, atau media sejenis lainnya hanya untuk mengidentifikasi
pengguna yang berwenang sebagai pemegang sertifikasi IBCLC. Lambang dapat
disesuaikan ukurannya, tetapi tidak dapat dimodifikasi, diubah, disusun kembali, didesain
ulang, atau diubah dengan cara apa pun. Penggunaan Lambang sebagaimana ditetapkan
di sini bersifat pribadi bagi pengguna yang bersertifikat dan tidak boleh dijual, dilisensikan,
disublisensikan, ditransfer ke, atau digunakan oleh pihak ketiga mana pun. Lambang tidak
boleh dikombinasikan atau dimodifikasi dengan elemen desain lainnya. Lambang tidak
boleh digunakan untuk menyatakan atau menyiratkan bahwa IBLCE telah mendukung
individu, produk, atau layanan apa pun.
4. Ketentuan, Penghentian Penggunaan, dan Perubahan Syarat dan Ketentuan
Penggunaan
Lambang hanya dapat digunakan selama syarat dan ketentuan Kebijakan ini serta semua
kebijakan dan prosedur IBLCE yang berlaku dipatuhi; namun, jika syarat dan ketentuan dari
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kebijakan dan prosedur tersebut dilanggar, izin untuk menggunakan Lambang akan
dihentikan. Dalam hal penghentian izin ini, penggunaan Lambang harus segera dihentikan.
Tanpa mengabaikan apa pun di atas, IBLCE berhak untuk mengakhiri hak untuk
menggunakan Lambang oleh siapa pun setiap saat, dan berhak untuk mengubah
Kebijakan ini setiap saat, tanpa pemberitahuan sebelumnya dalam bentuk apa pun, atas
kebijakannya sendiri. Penyalahgunaan Lambang akan menjadi dasar untuk tindakan
disipliner, termasuk penangguhan atau pencabutan sertifikasi, oleh IBLCE berdasarkan
Kode Etik Profesional dan Prosedur Disipliner yang berlaku.
5. Batasan Tanggung Jawab
IBLCE tidak bertanggung jawab, dan secara tegas menolak tanggung jawab apa pun, atas
akurasi, keandalan, praktik profesional atau medis, atau kinerja setiap individu yang
menggunakan Lambang. Dalam keadaan apa pun, IBLCE tidak akan bertanggung jawab
kepada pihak mana pun atas hilangnya laba, gangguan bisnis, kehilangan tabungan, atau
kerusakan langsung atau tidak langsung dari jenis lain yang terkait atau timbul dari
penggunaan Lambang.
6. Ganti Rugi
Mereka yang menggunakan Lambang setuju untuk melepaskan, membela, mengganti
rugi, dan membebaskan IBLCE, direkturnya, pejabat, anggota, agen, dan karyawannya
dari dan terhadap semua klaim, kewajiban, biaya dan pengeluaran, termasuk biaya
pengacara, yang timbul karena tindakan, kelalaian, atau pelanggaran Kebijakan ini.
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Panduan Penggunaan Logo IBCLC

Warna Perusahaan
Kuning:
Pantone 115
CMYK 0, 9, 80, 0
RGB 255, 225, 79
Biru:
Pantone 300
CMYK 100, 44, 0, 0
RGB 0, 121, 193
Ungu:
Pantone 254
CMYK 47, 90, 0, 0
RGB 162, 84, 152

Rentang Warna Hitam dan Putih
Gradien bundar K 70% K 20%
Garis-garis bundar W 50%
Gambar K 85%

