Декларация за поверителност относно програмите на Acer за базирана на
интересите реклама
С настоящата декларация за поверителност (наричана по‐долу „Декларация за
поверителност“) Acer Inc. (наричана по‐долу „Acer“, „ние“ или „нас“), с адрес на
управление: 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Тайван,
Република Китай, в качеството си на администратор на данни, Ви информира за
нашите практики по отношение на обработването на личните Ви данни, което
може да се извършва от определени програми на Acer, когато изберете
базирана на интересите реклама на своето устройство с операционна система
Windows. Такива програми например са следните: Get Norton или Get Alexa.
1.

Събиране и обработване на лични данни

С активирането на „Идентификатора за реклама“ (Advertising ID) на Windows при
първоначалното конфигуриране на Вашето устройство или от
„Настройки“ (Settings) в Windows, Вие давате съгласието си на Acer да Ви
предоставя персонализирани препоръки за продукти или услуги на Acer или
трети страни. Тези персонализирани препоръки се базират на информация за
употребата на устройството, която се обработва локално на него, без да се
прехвърля или съхранява в облак или на друго място извън устройството Ви. С
обработването на тези данни се цели да Ви се предоставят най‐подходящите
препоръки и да се намали броят на препоръките, които не са от интерес за Вас,
като по този начин се оптимизира работата Ви с устройството.
Събираната информация относно употребата включва данни за използването на
устройството чрез регистрационните файлове с хронологията и действията на
операционната система, браузъри и други софтуерни приложения. Това включва,
но не се ограничава с, приложенията, инсталирани и използвани на
устройството, както и посетените уеб страници от устройството. Събраната
информация на Вашето устройство няма да се предоставя или разкрива на
партньори или други трети страни, освен в съответствие със закона или с Ваше
изрично съгласие.
Можете по всяко време да се откажете от базираната на интересите реклама с
изключване на опцията „Идентификатор за реклама“ (Advertising ID) в
„Настройки на Windows > Поверителност“ (Windows Settings > Privacy). Ако сте
избрали да дезактивирате тази опция, Acer ще преустанови предоставянето на

персонализирани препоръки на базата на информацията за употребата.
Възможно е обаче да продължите да получавате общи препоръки, които може
да отговарят в по‐малка степен на интересите Ви.
2. Права на потребителите
По всяко време можете да упражните своите права съгласно приложимите
закони, включително правото да получите потвърждение дали съществуват
лични данни за Вас в архивите на Acer, да научите какво е тяхното съдържание и
източник, да проверите тяхната точност или да поискате да бъдат променени
или заличени. Имате също правото да възразите срещу обработването на
личните Ви данни.
В случай че имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Декларация
за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес: privacy_officer@acer.com. За
да можем да Ви обслужим по‐бързо, моля, по възможност изпращайте
запитванията си на английски език и посочете държавата, от която се свързвате
с нас, като включите и описание на марката и модела на Вашите продукти (ако е
приложимо).

