
Thông báo về quyền riêng tư cho các chương trình quảng cáo dựa trên sở 

thích của Acer 

 

Bằng thông báo về quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Thông báo về quyền 

riêng tư”), Acer Inc. (sau đây gọi là “Acer”, “Chúng tôi”) có trụ sở đăng ký tại 8F, 

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

đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu, thông báo cho bạn về các thông lệ của 

chúng tôi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà có thể được các 

chương trình nhất định của Acer thực hiện khi bạn chọn quảng cáo dựa trên 

sở thích trên thiết bị chạy Windows của mình. Những chương trình này có thể 

bao gồm: Get Norton, Get Alexa. 

 

1. Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân 

 

Sau khi kích hoạt ID quảng cáo trên Windows, trong quá trình thiết lập thiết bị 

lúc ban đầu hoặc qua mục Thiết đặt của Windows, bạn đồng ý cho Acer cung 

cấp các đề xuất được cá nhân hóa cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của Acer 

hoặc của bên thứ ba. Các đề xuất được cá nhân hóa này dựa trên thông tin sử 

dụng được xử lý cục bộ trên thiết bị của bạn mà không truyền hoặc lưu trữ 

thông tin này trên đám mây hoặc bên ngoài thiết bị của bạn. Mục đích của việc 

xử lý dữ liệu này là để cung cấp các đề xuất có liên quan hơn đến bạn, cũng 

như giảm các đề xuất ít liên quan đến bạn, nhờ đó nâng cao trải nghiệm của 

bạn khi sử dụng thiết bị của mình.  

 

Thông tin về việc sử dụng được thu thập bao gồm dữ liệu về việc sử dụng thiết 

bị qua nhật ký lịch sử và hoạt động của hệ điều hành, trình duyệt và các ứng 

dụng phần mềm khác. Việc này bao gồm nhưng không giới hạn ở những ứng 

dụng được cài đặt và sử dụng trên thiết bị, cũng như các trang web đã truy 

cập từ thiết bị. Thông tin thu thập được trên thiết bị của bạn sẽ không được 

chia sẻ hoặc tiết lộ với bất kỳ đối tác nào hoặc các bên thứ ba khác trừ khi bắt 

buộc theo luật hiện hành hoặc có sự đồng ý rõ ràng của bạn. 

 

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích vào bất kỳ thời 

điểm nào bằng cách tắt tùy chọn ID quảng cáo tại Thiết đặt > Quyền riêng tư 

trên Windows. Nếu chọn không tham gia, Acer sẽ không đề xuất các nội dung 

được cá nhân hóa về thông tin sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục nhận 

được các đề xuất chung mà có thể ít liên quan đến bạn hơn.  

 



2. Quyền của người dùng 

 

Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo luật 

hiện hành, bao gồm quyền có được xác nhận liệu dữ liệu cá nhân liên quan 

đến bạn có tồn tại trong các tệp của Acer hay không, quyền biết nội dung và 

nguồn của những dữ liệu này, quyền xác minh tính chính xác của dữ liệu hoặc 

quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc hủy bỏ dữ liệu. Bạn cũng có quyền phản đối 

việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.  

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Thông báo về 

quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tại: privacy_officer@acer.com. 

Để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ nhanh hơn, vui lòng gửi yêu 

cầu bằng tiếng Anh nếu có thể và thông báo cho chúng tôi về quốc gia bạn 

đang liên hệ với chúng tôi từ đó, cùng với tên thương mại và kiểu máy của các 

sản phẩm của bạn (nếu có). 


