
Az Acer Felhasználási élmény fokozási programjának Felhasználási feltételei 

(UEIP) 

Az Acer felhasználói élmény fokozási programjának (angol nyelvű rövidítése: UEIP) célja, hogy 

közvetlenül az Acer termékeinek felhasználóitól, automatikusan összegyűjtse a felhasználók 

adatait. A felhasználói adatok segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. A jelen dokumentum 

ismerteti, hogy milyen adatok lesznek az Acer UEIP keretében összegyűjtve, és hogyan lesznek 

azok felhasználva. 

 

Az információk összegyűjtése és felhasználása 

Ha megadja hozzájárulását a programhoz való csatlakozáshoz, rendszeres időközönként 

(legfeljebb naponta egyszer) információkat gyűjtünk készülékéről és felhasználása módjáról, és 

azokat elküldjük az Acernek, amelyet termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére fogunk 

felhasználni. Vezeték nélküli rendszerétől függően erre az adatküldésre adatátviteli és/vagy 

csatlakozási díjak vonatkozhatnak. Az információ, a vonatkozó mértékben, az alábbiakat foglalja 

magában:  

 Készülék sorozatszáma, modell neve, ország, első felhasználó rendszerbetöltési idő, 

UEIP verziója, operációs rendszer verziója és neve, hardver információk 

 Feladatsávban rögzített alkalmazások 

 Alkalmazás telepítése/eltávolítása 

 Rendszer (összeomlás, áram be/ki/S3/S4) 

 Fedélkapcsoló 

 Felhasználói bevitel (egér/adatbeviteli ceruza/érintőképernyő/toll/ujjlenyomat) 

 Hang (némítás, hangszint)  

 Kijelző (be/ki/halványítás)  

 A hozzáférési pont MAC címe 

 Hálózat státusza (csatlakozási státusz/sebesség) 

 Lemezhasználat (méret, használat) 

 Energiafogyasztás (akkumulátor szint, váltó-/egyenáramú üzemmód) 



 Alkalmazás használata (asztali/Metro) 

 Készülék módozat 

 Hálózat (DNS) 

 USB port használata 

 Wifi (típus/erősség/csatorna) 

 HDD S.M.A.R.T. 

 SD kártya 

 Teljes képernyős átmenet 

 ODD (optikai lemezmeghajtó) (alapértelmezett/behelyezés/kiadás) 

 Korlátozott bevitel billentyűzettel 

 Kijelző fényereje 

 Akkumulátor életciklus, akkumulátor maximális teljesítménye, energiaséma 

 UWP-alkalmazás 

 Asztali parancsikon 

 Tuning 

 

Készülékspecifikus azonosítók  

Az ACER UEIP készüléke azonosítására globális egyedi azonosítókat alkalmaz 

(„Készülékspecifikus azonosítók”). A Készülékspecifikus azonosítók készülékén véletlenszerűen 

vannak létrehozva és tárolva. Nem tartalmaznak személyes adatokat, és nem használhatók fel az 

Ö n azonosítására. Az Acer a fent nevezett információkat a felhasználók igényeinek optimális 

kielégítésére, kizárólag az Acer jövőbeni termékei fejlesztésére használja fel. Ezt az információt 

nem osztjuk meg partnereinkkel és más külső felekkel, kivéve, ha erre jogszabály kötelez. 

 

Ha úgy döntök, hogy csatlakozok, dönthetek később úgy, hogy a programból kilépek? 



Igen. Bármikor dönthet úgy, hogy kilép a programból, úgy, hogy módosítja a beállításokat az 

Acer Felhasználói élmény fokozási programjának felhasználói felületén. Ez Windows alapú 

készülékeken a Windows keresési funkciójának használatával található meg.  

 

Biztonság és adatvédelem 

Az Acer többféle módon, többek között biztonságtechnikai eljárások alkalmazásával biztosítja az 

Ön adatainak védelmét és az összegyűjtött információk biztonságát. 

Ha többet szeretne megtudni az ügyféladatok kezeléséről és az adatvédelem biztosításáról, 

olvassa el az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatot. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban (továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”) az Acer Inc. (a 

továbbiakban „Acer”, a „Vállalat”, „mi” vagy „minket”), melynek bejegyzett székhelye: 8F, 

No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C., 

adatkezelőként eljárva tájékoztatást ad adatfeldolgozási gyakorlatáról, melyet a Vállalat akkor 

követ, amikor Ö n a Felhasználói élmény fokozási programba (UEIP) regisztrál.  

1. Az adatfeldolgozás célja 

Ha megadja hozzájárulását a programhoz való csatlakozáshoz, rendszeres időközönként 

(legfeljebb naponta egyszer) információkat gyűjtünk készülékéről és felhasználása módjáról, és 

azokat termékei és szolgáltatásai fejlesztésére céljából továbbítjuk az Acernek. Az adatok 

feldolgozásának célja készülékeink minőségének és teljesítményének továbbfejlesztése annak 

érdekében, hogy a közeljövőben a lehető legjobb funkciókat legyünk képesek biztosítani. A 

Felhasználási feltételek olyan információk részletes listáját foglalják magukban, amelyeket az 

Acer a Felhasználói élmény fokozási program (UEIP) során fog feldolgozni. 

Az információk gyűjtése automatikusan történik, és az Acer nem határozza meg 

készülékhasználati szokásainak profilját. 

2. A személyes adatok közlése 

A készülékéről összegyűjtött információkat nem osztjuk meg partnereinkkel és más külső 

felekkel, kivéve, ha erre jogszabály kötelez. 

3. Személyes adatok továbbítása 

A személyes adatok továbbíthatók Tajvanba, a Vállalat központjába.  



4. Személyes adatok megőrzése 

Az adatokat a szükséges ideig tároljuk, az adatfeldolgozás fent nevezett céljai érdekében.  

5. A felhasználó jogai 

A vonatkozó jogszabályok értelmében bármikor gyakorolhatja jogait, többek között joga van 

megerősítést kérni, hogy az Acer tárol-e személyes adatokat Önről, megismerheti azok tartalmát 

és forrását, ellenőrizheti pontosságukat, valamint azok módosítását vagy törlését kérheti. 

Bármikor dönthet úgy, hogy kilép a Felhasználói élmény fokozási programból, úgy, hogy 

módosítja a beállításokat az UEIP felhasználói felületén. 

Ha az adatvédelmi nyilatkozattal vagy weboldalunkkal kapcsolatban kérdései vagy észrevételei 

vannak, kérjük, írjon nekünk a következő címre: privacy_officer@acer.com. A gyorsabb 

kiszolgálás érdekében arra kérjük, hogy kérdéseit lehetőleg angol nyelven küldje el részünkre, 

valamint adja meg az országot, ahonnan kapcsolatba lépett velünk, és adott esetben (ha ez 

értelmezhető) írja meg a termékek gyártmányát és pontos típusát. 
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