Aviso de privacidade para programas publicitários da Acer baseados em interesses
Por meio do presente aviso de privacidade (doravante denominado "Aviso de
Privacidade"), a Acer Inc. (doravante denominada "Acer" ou "Nós"), pessoa jurídica
com sede no endereço 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City
221, Taiwan, R.O.C., agindo na qualidade de controladora de dados, vem informá‐lo
das nossas práticas de processamento de dados pessoais que pode ser realizado por
determinados programas Acer quando você seleciona publicidade de seu interesse
em seu dispositivo Windows. Tais programas poderão incluir os seguintes: Get
Norton, Get Alexa.
1. Coleta e processamento de dados pessoais.
Quando você ativa a opção ID de anúncio do Windows, seja durante a configuração
inicial do seu dispositivo ou por meio das Configurações do Windows, você autoriza a
Acer a fornecer‐lhe recomendações personalizadas de produtos ou serviços da Acer
ou de terceiros. Essas recomendações são personalizadas de acordo com as
informações de uso processadas em seu dispositivo, localmente, sem qualquer
transmissão ou armazenamento em nuvem ou em outro local externo ao seu
dispositivo. O objetivo do processamento desses dados é fornecer recomendações
que lhe sejam mais relevantes, além de reduzir as recomendações menos relevantes,
melhorando, assim, sua experiência ao usar o dispositivo.
As informações de uso coletadas incluem dados sobre o uso do dispositivo
constantes em históricos e registros de atividades do sistema operacional, do
navegador e de outros aplicativos de software. Isso inclui, entre outros, os aplicativos
instalados e usados no dispositivo, bem como os sites visitados com o dispositivo. As
informações coletadas de seu dispositivo não serão compartilhadas ou divulgadas a
parceiros ou terceiros, salvo quando a lei assim o exigir ou se você expressamente
assim autorizar.
Você pode optar por não receber publicidade baseada em interesse a qualquer
momento desativando a opção ID de anúncio em Configurações do Windows >
Privacidade. Nesse caso, a Acer vai parar de fazer recomendações personalizadas
com as informações de uso. No entanto, você poderá continuar recebendo
recomendações gerais que podem lhe ser menos relevantes.
2. Direitos do usuário

A qualquer momento você pode exercer seus direitos previstos nas leis aplicáveis,
incluindo o direito de obter confirmação sobre a existência ou não de dados sobre
sua pessoa nos registros da Acer, conhecer seu conteúdo e fonte, verificar sua
correção ou pedir modificações ou cancelamento. Você também tem o direito de
opor‐se ao processamento de seus dados pessoais.
Para solucionar dúvidas ou fazer comentários sobre este Aviso de Privacidade,
contate‐nos enviando um e‐mail para privacy_officer@acer.com. Para que possamos
responder mais rápido, envie suas dúvidas em inglês, se possível, e informe de que
país você está nos contatando, lembrando de informar a marca e o modelo de seus
produtos (se aplicável).

