Oznámení o ochraně osobních údajů pro programy reklamy založené na zájmech
společnosti Acer
Prostřednictvím tohoto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení
o ochraně osobních údajů“) vás společnost Acer Inc. (dále jen „Acer“ nebo „my“) se
sídlem 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tchaj‐wan,
ČLR, působící jako správce údajů, informuje o praktikách týkajících se zpracování
vašich osobních údajů, které mohou provádět určité programy Acer, když si na svém
počítači se systémem Windows zvolíte reklamu podle zájmů. Mezi tyto programy
patří: Get Norton, Get Alexa.
1. Shromažďování a zpracování osobních údajů
Aktivací reklamního ID v systému Windows, buď během počáteční instalace vašeho
zařízení, nebo prostřednictvím nastavení systému Windows, dáváte společnosti Acer
souhlas s poskytováním personalizovaných doporučení produktů či služeb společnosti
Acer či třetích osob. Tato personalizovaná doporučení jsou založena na informacích
o používání zpracovávaných na vašem zařízení místně bez toho, aniž by byly
přenášeny či ukládány v cloudu nebo jinak mimo vaše zařízení. Účelem zpracování
takovýchto údajů je poskytovat doporučení, která jsou pro vás relevantnější, a omezit
doporučení, která jsou pro vás méně relevantní, a tím zlepšit způsob, jakým zařízení
používáte.
Součástí shromažďovaných informací jsou údaje o používání zařízení prostřednictvím
protokolů historie a činností operačního systému, prohlížečů a jiných softwarových
aplikací. To zahrnuje, ale není omezeno na aplikace nainstalované a používané na
zařízení a weby navštívené ze zařízení. Pokud to nevyžaduje zákon nebo k tomu
neposkytnete výslovný souhlas, údaje shromažďované z vašeho zařízení nebudou
poskytnuty ani zpřístupněny žádným partnerům ani třetím osobám.
Naši reklamu podle zájmů můžete kdykoli odmítnout vypnutím možnosti reklamního
ID v nastavení systému Windows > Soukromí. Po vyjádření nesouhlasu společnost
Acer přestane nabízet personalizovaná doporučení na základě údajů o používání.
Mohou vám být ale i nadále poskytována obecná doporučení, která pro vás mohou
být méně relevantní.
2. Práva uživatele

Kdykoli můžete uplatnit svá práva podle platných zákonů, včetně práva na získání
potvrzení o tom, zda máte v evidenci společnosti Acer osobní údaje týkající se vaší
osoby, na to, abyste znali jejich obsah a zdroj, na ověření jejich přesnosti nebo na
požadování změn či zrušení. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich
osobních údajů.
Máte‐li ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy nebo
komentáře, kontaktujte nás na adrese: privacy_officer@acer.com. Abychom vás
mohli obsloužit rychleji, zadávejte prosím pokud možno dotazy v angličtině a sdělte
nám zemi, z níž nás kontaktujete, spolu s popisem značky a modelu vašich produktů
(je‐li k dispozici).

