Acer’in ilgi temelli reklam programları için Gizlilik Notu

Bu gizlilik notu aracılığıyla (bundan sonra “Gizlilik Notu” olarak belirtilecektir) 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tayvan, R.O.C. adresinde kayıtlı ofisleri bulunan ve veri kontrolcüsü olarak işlev gösteren Acer Inc. (bundan sonra “Acer” veya “Biz” olarak belirtilecektir) sizi Windows kullanan cihazınızda ilgi temelli reklamları seçtiğinizde belirli Acer programları tarafından uygulanabilecek kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız konusunda bilgilendirecektir. Bu tür programlar aşağıdakileri içerebilir: Get Norton, Get Alexa.

	Kişisel bilgilerinizin toplanması ve işlenmesi


Windows Reklam Kimliğini cihazınızın ilk kurulumu sırasında veya Windows Ayarları aracılığıyla devreye aldığınızda Acer’a Acer ya da üçüncü taraf ürünler veya hizmetler için kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunulması için rıza göstermiş olursunuz. Bu tür kişiselleştirilmiş tavsiyeler, buluta gönderilmeden veya saklanmadan ya da cihazınızın dışına herhangi bir şekilde çıkarılmadan cihazınızda yerel olarak işlenen kullanım bilgilerini temel alır. Bu tür verilerin işlenmesinin amacı sizinle daha çok ilgili olan tavsiyelerde bulunma ve sizinle daha az ilgili olan tavsiyelerin sayısını azaltma, bu sayede cihazı kullanım deneyiminizi iyileştirmedir.

Toplanan kullanım bilgisine cihazın geçmiş kayıtları ve işletim sistemi, tarayıcılar ve diğer yazılım uygulamalarındaki faaliyetler aracılığıyla kullanımına ilişkin verilerin toplanması dahildir. Buna (sadece bununla sınırlı olmamakla beraber) bu cihazda kurulu ve kullanılan uygulamalar ile bu cihaz kullanılarak ziyaret edilen web sayfaları dahildir. Cihazınızdan toplanan bilgiler hiçbir ortak ile veya üçüncü taraflarla yasal olarak aksi zorunlu kılınmadığı veya sizin açık beyanınız olmadığı takdirde paylaşılmayacaktır.

İlgi temelli reklamları istediğiniz herhangi bir zaman Windows Ayarları > Gizlilik kısmındaki Reklam Kimliğini kapatarak kullanmayı kesebilirsiniz. Kullanmayı kestiğiniz takdirde Acer kullanım bilgisine dayanarak kişisel tavsiyelerde bulunmayı durduracaktır. Fakat sizinle daha az ilgili olan genel tavsiyeleri almaya devam edebilirsiniz. 

	Kullanıcının hakları


Haklarınızı ilgili yasalar çerçevesinde istediğiniz zaman kullanabilirsiniz; bu haklara kişisel bilgilerinizin Acer’in dosyaları arasında bulunup bulunmadığına dair onay alma, bu verilerin içeriğini ve kaynağını öğrenme, doğruluğunu kontrol etme veya değişiklik ya da iptal talep etme hakları dahildir. Aynı zamanda kişisel bilgilerinizin işlenmesini reddetme hakkına sahip olacaksınız. 

Bu Gizlilik Uyarısı ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz olduğu takdirde, lütfen bizimle buradan iletişime geçin: privacy_officer@acer.com. Size daha hızlı hizmet sunabilmemiz için, lütfen mümkün olduğu takdirde sorularınızı İngilizce dilinde gönderin ve bizi bizimle iletişime geçtiğiniz ülke ve ürününüzün markası ile modeli konusunda bilgilendirin (eğer mevcutsa).

