Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Acers interessebaserede
annonceringsprogrammer
Ved hjælp af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (herefter
benævnt “meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger”) informerer Acer Inc.
(herefter benævnt “Acer”, “vi” eller “os”) med registreret kontor i 8F, No. 88, Section
1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, Folkerepublikken Kina, der
fungerer som registeransvarlig, dig om vores praksis vedrørende behandlingen af
personlige data, der kan udføres af visse Acer‐programmer, når du vælger
interessebaseret annoncering på din Windows‐baserede enhed. Sådanne
programmer kan inkludere følgende: Get Norton, Get Alexa.
1. Indsamling og behandling af personlige data
Når du aktiverer Windows’ annonce‐id, enten under indledende opsætning af din
enhed eller gennem Windows‐indstillingerne, så giver du Acer tilladelse til at levere
personaliserede anbefalinger af produkter eller tjenester fra Acer eller tredjepart.
Sådanne personaliserede anbefalinger er baseret på brugsoplysninger behandlet på
din enhed lokalt uden at sende eller lagre dem i skyen eller andet sted uden for din
enhed. Formålet med at behandle sådanne data er at levere anbefalinger, der er
mere relevante for dig, samt reducere antallet af anbefalinger, der er mindre
relevante for dig, og hermed forbedre din oplevelse af at bruge enheden.
De indsamlede oplysninger om brug inkluderer data vedrørende brugen af enheden
gennem historikken og aktiviteterne for operativsystemet, browsere og andre
softwareprogrammer. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, de programmer,
der er installeret og anvendt på enheden, samt de websider der er besøgt fra
enheden. Oplysningerne, der er indsamlet fra din enhed, vil ikke blive delt eller
videregivet til nogen partner eller andre tredjeparter, medmindre det er krævet af
loven eller med din udtrykkelige tilladelse.
Du kan når som helst fravælge interessebaseret annoncering ved at slå funktionen
annoncerings‐id fra under Windows‐indstillinger > Beskyttelse af personlige
oplysninger. Hvis du fravælger denne funktion, vil Acer stoppe med at give
personaliserede anbefalinger med brugsoplysningerne. Du kan dog stadigvæk
fortsætte med at modtage generelle anbefalinger, der kan være mindre relevante for
dig.

2. Brugers rettigheder
Du kan når som helst udøve dine rettigheder i henhold til gældende lov, herunder
rettighederne til at indhente bekræftelse af, hvorvidt personlige oplysninger
vedrørende dig eksisterer i Acers filer eller ej, at kende deres indhold og kilde, at
verificere deres nøjagtighed eller bede om at få foretaget ændringer eller annullering.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personlige data.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik om beskyttelse af
personlige oplysninger, bedes du kontakte os på: privacy_officer@acer.com. For at
give dig hurtigere service bedes du indsende forespørgsler på engelsk, hvis det er
muligt, og angive det land, du kontakter os fra, samt en beskrivelse af dit produkts
mærke og model (hvis relevant).

