Personvernerklæring for Acers interessebaserte reklameprogrammer
Acer Inc. («Acer», «vi» eller «oss»), med forretningskontor i 8F, No. 88, Section 1,
Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, Republikken Kina, som fungerer
som behandlingsansvarlig, informerer deg med denne personvernerklæringen
(«personvernerklæringen») om vår praksis vedrørende behandling av
personopplysninger som kan utføres av visse Acer‐programmer når du velger
interessebasert reklame på den Windows‐baserte enheten din. Slike programmer kan
omfatte følgende: Get Norton, Get Alexa.
1. Innsamling og behandlnig av personopplysninger
Straks du aktiverer annonse‐ID i Windows, enten første gang du konfigurerer enheten
eller ved å gjøre det gjennom Windows‐innstillinger, gir du ditt samtykke til at Acer
kan levere tilpassede anbefalinger for produkter eller tjenester fra Acer eller
tredjeparter. Slike tilpassede anbefalinger er basert på bruksinformasjon behandlet
på enheten din lokalt uten å sende eller lagre den i skyen eller annet sted utenfor
enheten. Formålet med å behandle slike data er å gi anbefalinger som er mer
relevante for deg, og redusere antall anbefalinger som er mindre relevante for deg,
noe som gir deg en bedre bruksopplevelse med enheten.
Bruksinformasjon som samles inn, omfatter opplysninger om bruken av enheten
gjennom logger og aktiviteter på operativsystemet, nettlesere og andre applikasjoner.
Dette omfatter blant annet applikasjoner som er installert og brukt på enheten, og
nettstedene som blir besøkt fra enheten. Informasjon samlet inn fra enheten din vil
ikke bli delt med eller utlevert til partnere eller andre tredjeparter når det ikke er
lovpålagt, eller når du ikke har gitt uttrykkelig samtykke.
Du kan velge å ikke motta interessebasert reklame når som helst ved å slå av
alternativet annonse‐ID under Windows‐innstillinger > Personvern. Hvis du velger
bort slik reklame, slutter Acer å gi tilpassede anbefalinger med bruksinformasjonen.
Men du kan fortsette å motta generelle anbefalinger som kan være mindre relevante
for deg.
2. Brukerens rettigheter
Du kan når som helst utøve dine rettigheter ifølge gjeldende lovgivning, herunder
retten til å få bekreftelse på om personopplysninger om deg finnes på data hos Acer,

få vite deres innhold og kilde, kontrollere deres nøyaktighet eller be om endringer
eller annullering. Du skal også ha rett til å motsette deg behandling av
personopplysningene dine.
Har du spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, kan du
kontakte oss på: privacy_officer@acer.com. For at vi skal kunne gi deg raskere service,
ber vi deg sende henvendelser på engelsk hvis det er mulig, og si fra om hvilket land
du kontakter oss fra, sammen med en beskrivelse av produktenes merke og modell
(hvis det er relevant).

