Pemberitahuan Privasi untuk program periklanan berbasis minat dari Acer
Melalui pemberitahuan privasi ini (selanjutnya disebut “Pemberitahuan Privasi”)
Acer Inc. (selanjutnya disebut “Acer” atau “Kami”) dengan kantor terdaftar di 8F, No.
88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C., yang
bertindak sebagai pengendali data, menginformasikan kepada Anda mengenai
praktik pemrosesan data pribadi Anda yang mungkin kami jalankan menggunakan
program Acer tertentu saat Anda memilih periklanan berbasis minat pada perangkat
berbasis Windows Anda. Program tersebut dapat meliputi hal berikut: Get Norton,
Get Alexa.
1. Mengumpulkan dan memproses data pribadi
Setelah Anda mengaktifkan ID Iklan Windows, baik pada pengaturan awal perangkat
Anda ataupun melalui Pengaturan Windows, Anda memberikan persetujuan pada
Acer untuk menyediakan rekomendasi produk atau layanan khusus dari Acer atau
pihak ketiga. Rekomendasi khusus tersebut didasarkan pada penggunaan informasi
yang diproses pada perangkat Anda tanpa mengirimkan atau menyimpannya dalam
cloud ataupun di luar perangkat Anda. Pemrosesan data tersebut bertujuan untuk
menyediakan rekomendasi yang lebih relevan bagi Anda, serta mengurangi
rekomendasi yang kurang relevan guna meningkatkan pengalaman penggunaan
perangkat Anda.
Informasi penggunaan yang dikumpulkan meliputi data terkait penggunaan
perangkat melalui catatan riwayat dan aktivitas sistem operasi, peramban, serta
aplikasi perangkat lunak lainnya. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada aplikasi
yang dipasang dan digunakan pada perangkat, serta situs web yang dikunjungi dari
perangkat. Informasi yang dikumpulkan dari perangkat Anda tidak akan dibagikan
atau diungkapkan kepada mitra atau pihak ketiga mana pun, kecuali jika diwajibkan
oleh hukum atau dengan persetujuan tersurat dari Anda.
Anda dapat menolak periklanan berbasis minat kapan saja dengan menonaktifkan
opsi ID Iklan pada Pengaturan Windows > Privasi. Apabila Anda menolak, Acer akan
berhenti memberikan rekomendasi khusus berdasarkan informasi penggunaan.
Namun demikian, Anda dapat tetap menerima rekomendasi umum yang mungkin
kurang relevan dengan Anda.
2. Hak pengguna

Anda dapat sewaktu‐waktu menerapkan hak Anda berdasarkan undang‐undang yang
berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan konfirmasi mengenai jika data pribadi
Anda tersimpan dalam berkas Acer, mengetahui konten dan sumbernya,
memverifikasi keakuratan data, atau meminta perubahan ataupun pembatalan. Anda
juga berhak menyatakan keberatan atas pemrosesan data pribadi Anda.
Untuk pertanyaan atau komentar apa pun mengenai Pemberitahuan Privasi ini,
hubungi kami di: privacy_officer@acer.com. Agar kami dapat memberikan layanan
lebih cepat kepada Anda, kirimkanlah pertanyaan dalam bahasa Inggris jika
memungkinkan dan sebutkan negara asal Anda, beserta deskripsi jenis dan model
produk Anda (jika ada).

