Declarație de confidențialitate aplicabilă programelor Acer de publicitate bazată pe
centrele de interes
Prin prezenta declarație de confidențialitate (denumită în continuare „Declarație de
confidențialitate“), societatea Acer Inc. (denumită în continuare „Acer“ sau „Noi“) cu
sediul comercial la adresa: 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City
221, Taiwan, R.O.C., în calitate de operator de date, vă informează cu privire la
practicile noastre aplicabile procesării datelor dvs. cu caracter personal care pot fi
transmise prin unele programe Acer atunci când optați pentru publicitate bazată pe
centrele de interes pe dispozitivele dvs. care folosesc Windows. Programele de acest
tip se pot referi la următoarele: Get Norton, Get Alexa.
1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
În momentul în care activați ID‐ul pentru publicitate din Windows (Windows
Advertising ID), fie la setarea inițială a dispozitivului pe care îl folosiți, fie de la
setările specifice Windows, vă dați acordul pentru ca Acer să furnizeze recomandări
personalizate pentru produse și servicii Acer sau ale unei părți terțe. Aceste
recomandări personalizate sunt bazate pe informațiile de utilizare procesate la nivel
local pe dispozitivul dvs., fără a fi transmise sau stocate în cloud sau în alt sistem
exterior dispozitivului dvs. Scopul procesării acestor date este furnizarea de
recomandări mai relevante pentru dvs., precum și limitarea recomandărilor mai puțin
relevante pentru dvs., ameliorând astfel experiența dvs. de utilizator al propriului
dispozitiv.
Informațiile de utilizare colectate includ date referitoare la utilizarea dispozitivului
prin intermediul datelor înregistrate în istoric și al activităților din sistemul de
operare, din browsere și din alte aplicații de tip software. Acestea includ următoarele,
enumerarea nefiind exhaustivă: aplicațiile instalate și utilizate pe dispozitiv, și
site‐urile web vizitate de pe dispozitiv. Informațiile colectate de pe dispozitivul dvs.
nu vor fi partajate, nici divulgate niciunui partener sau niciunei părți terțe, cu
excepția cazului când se impune printr‐o dispoziție legală sau când există acordul dvs.
explicit în acest sens.
Puteți, în orice moment, să renunțați la publicitatea bazată pe centrele de interes
dezactivând opțiunea ID de publicitate (Advertising ID) de la Setări Windows >
Confidențialitate (Windows Settings > Privacy). Dacă debifați opțiunea, Acer nu va
mai genera recomandări personalizate pe baza informațiilor de utilizare. Cu toate

acestea, veți putea primi în continuare recomandări generale care pot fi mai puțin
relevante pentru dvs.
2. Drepturile utilizatorului
Vă puteți exercita oricând dreptul deținut în temeiul legii aplicabile, inclusiv dreptul
de a obține confirmarea dacă în fișierele Acer există sau nu date cu caracter personal
care vă privesc, de a cunoaște conținutul și sursa acestor date, de a verifica
corectitudinea acestora sau de a solicita rectificarea sau ștergerea lor. Aveți, de
asemenea, dreptul de a vă opune procesării datelor dvs. cu caracter personal.
Pentru orice întrebări sau comentarii cu privire la această Declarație de
confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la: privacy_officer@acer.com. Pentru a
permite echipei noastre să vă asigure un serviciu mai rapid, vă rugăm să trimiteți
mesajele în limba engleză, dacă este posibil și să precizați din ce țară ne contactați,
precum și marca și modelul produselor dvs. (dacă este cazul).

