Aviso de Privacidade para os programas de publicidade baseada em interesses da
Acer
Por meio do presente aviso de privacidade (adiante designado por “Aviso de
Privacidade”), a Acer Inc. (adiante designada por “Acer” ou “Nós”), com sede social
em 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C.,
agindo como controlador de dados, informa o utilizador sobre as suas práticas
relativas ao processamento dos respetivos dados pessoais que possa ser efetuado
por determinados programas da Acer quando o utilizador seleciona publicidade
baseada em interesses no seu dispositivo baseado em Windows. Tais programas
podem incluir os seguintes: Get Norton, Get Alexa.
1. Recolha e processamento de dados pessoais
Assim que ativa o ID de publicidade do Windows, quer durante a configuração inicial
do seu dispositivo ou através das Definições do Windows, está a dar o seu
consentimento à Acer para fornecer recomendações personalizadas dos produtos ou
serviços da Acer ou de terceiros. Tais recomendações personalizadas baseiam‐se nas
informações de utilização processadas no seu dispositivo localmente sem
transmiti‐las nem armazená‐las na nuvem ou por outro meio fora do seu dispositivo.
O objetivo de processar tais dados consiste em fornecer recomendações mais
relevantes para o utilizador, bem como reduzir recomendações menos relevantes
para o utilizador, melhorando assim a sua experiência de utilização do seu
dispositivo.
As informações de utilização recolhidas incluem dados sobre a utilização do
dispositivo obtidos através dos registos do histórico e das atividades do sistema
operativo, browsers e outras aplicações de software. Estes dados abrangem, entre
outros aspetos, as aplicações instaladas e utilizadas no dispositivo e os sites visitados
a partir do dispositivo. As informações recolhidas a partir do seu dispositivo não
serão partilhadas ou divulgadas a quaisquer parceiros ou outros terceiros a menos
que tal seja exigido por lei ou o utilizador tenha dado o seu consentimento explícito.
O utilizador pode optar ativamente por não participar na publicidade baseada em
interesses a qualquer momento desativando a opção ID de publicidade em
Definições do Windows > Privacidade. Se optar ativamente por não participar, a Acer
deixará de efetuar recomendações personalizadas com base nas informações de
utilização. Contudo, poderá continuar a receber recomendações gerais que poderão

ser menos relevantes para si.
2. Direitos do utilizador
O utilizador pode, a qualquer momento, exercer os seus direitos em conformidade
com as leis aplicáveis, incluindo o direito de obter a confirmação do facto de
existirem ou não dados pessoais relativos ao mesmo nos registos da Acer, de
conhecer os seus conteúdos e a fonte, de verificar a sua exatidão ou de solicitar
alterações ou cancelamento. Tem também o direito de se opor ao processamento
dos seus dados pessoais.
Se tiver alguma dúvida ou comentário a fazer relativamente a este Aviso de
Privacidade, contacte‐nos através do endereço privacy_officer@acer.com. Para
podermos oferecer‐lhe um serviço mais rápido, envie as suas dúvidas em inglês, se
possível, e informe‐nos qual o país a partir de onde está a contactar‐nos, em
conjunto com uma descrição da marca e modelo do seu produto (se aplicável).

