Informacja o polityce prywatności w związku z programami spersonalizowanych
reklam firmy Acer
Za pomocą niniejszej informacji o polityce prywatności (zwanej dalej „Informacją o
polityce prywatności”) firma Acer Inc. (zwana dalej „Acer”, „My” lub „Nas”) z siedzibą
pod adresem 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan,
R.O.C., działająca jako administrator danych, niniejszym informuje o swoich
praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika, które mogą
być realizowane przez pewne programy Acer po wybraniu przez użytkownika reklam
spersonalizowanych na urządzeniu z systemem Windows. Programy takie mogą
obejmować: Get Norton, Get Alexa.
1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Poprzez aktywowanie identyfikatora treści reklamowych Windows podczas pierwszej
konfiguracji urządzenia lub w Ustawieniach Windows użytkownik wyraża zgodę na
otrzymywanie od firmy Acer spersonalizowanych rekomendacji dotyczących
produktów lub usług Acer bądź osób trzecich. Takie spersonalizowane rekomendacje
opierają się na informacjach o sposobie użycia przetwarzanych lokalnie na urządzeniu
bez wysyłania lub przechowywania w chmurze lub w jakikolwiek inny sposób poza
urządzeniem użytkownika. Celem przetwarzania takich danych jest dostarczanie
użytkownikowi bardziej trafnych rekomendacji, a także zmniejszenie ilości
rekomendacji mniej trafnych, co powinno pomóc w poprawie doświadczenia
użytkownika związanego z korzystaniem z urządzenia.
Zbierane informacje o sposobie użycia obejmują dane na temat korzystania z
urządzenia pobrane z dziennika historii zdarzeń oraz aktywności systemu
operacyjnego, przeglądarek, a także innych aplikacji oprogramowania. Obejmują one
m.in. aplikacje zainstalowane i używane w urządzeniu oraz strony internetowe
odwiedzane z poziomu urządzenia. Informacje zebrane w urządzeniu użytkownika nie
będą dzielone ani ujawniane żadnym partnerom lub innym osobom trzecim, chyba że
będzie to wymagane przez obowiązujące prawo lub użytkownik udzieli na to
wyraźnej zgody.
Ze spersonalizowanych reklam można w każdym momencie zrezygnować poprzez
wyłączenie opcji Identyfikator treści reklamowych w Ustawieniach Windows >
Prywatność. Po rezygnacji firma Acer zaprzestanie przesyłania spersonalizowanych
rekomendacji przygotowanych na podstawie informacji o sposobie użycia. Jednakże

użytkownik nadal będzie otrzymywał ogólne rekomendacje, które mogą być dla niego
mniej trafnie dobrane.
2. Prawa użytkownika
Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z praw przysługujących mu
zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawa do uzyskania potwierdzenia faktu,
czy w plikach firmy Acer znajdują się jakiekolwiek dane osobowe, które go dotyczą,
uzyskania informacji o ich treści oraz źródle pochodzenia, sprawdzenia ich
dokładności, a także żądania ich zmiany bądź usunięcia. Użytkownik ma również
prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.
W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Informacji o
polityce prywatności należy skontaktować się z nami na adres:
privacy_officer@acer.com. Aby umożliwić nam szybszą reakcję, prosimy o składanie
zapytań w języku angielskim, jeśli to możliwe, oraz wskazanie kraju swojego pobytu, a
także podanie opisu marki i modelu swoich produktów (jeśli ma to zastosowanie).

