Sekretessmeddelande för Acers intressebaserade reklamprogram
Genom detta sekretessmeddelande (nedan kallat ”Sekretessmeddelande”)
informerar Acer Inc. (nedan kallat "Acer", "vi" eller "oss") med säte på 8F, No. 88,
Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, Republiken Kina, i
egenskap av registeransvarig, dig om vår praxis för behandling av dina
personuppgifter av vissa Acer-program när du väljer intressebaserad reklam på din
Windows-baserade enhet. Programmen ifråga kan innefatta följande: Get Norton,
Get Alexa.
1. Insamling och behandling av personuppgifter
När du har aktiverat Windows annonserings-ID, antingen under den första
konfigurationen av din enhet eller via Windows-inställningar, ger du ditt samtycke till
att Acer kan tillhandahålla anpassade rekommendationer för Acer eller
tredjepartsprodukter eller tjänster. Sådana anpassade rekommendationer baseras på
användningsinformation som har bearbetats lokalt på din enhet utan att den sänds
eller lagras i molnet eller på annat sätt utanför din enhet. Syftet med att bearbeta
sådan information är att ge rekommendationer som är mer relevanta för dig, samt
att ge färre rekommendationer som är mindre relevanta för dig, vilket förbättrar din
upplevelse när du använder enheten.
Den användningsinformation som samlas in innefattar data om användningen av
enheten via historikloggar och aktiviteter i operativsystemet, webbläsare och andra
program. Detta inkluderar men är inte begränsat till de applikationer som är
installerade och används på enheten och de webbplatser som har besökts från
enheten. Den information som samlas in på din enhet kommer inte att lämnas ut till
några partners eller andra tredje parter, förutom då detta föreskrivs i lag eller sker
med ditt uttryckliga samtycke.
Du kan när som helst välja bort intressebaserad reklam genom att stänga av
alternativet annonserings-ID i Windows-inställningar > Sekretess. Om det väljs bort
kommer Acer att sluta ge anpassade rekommendationer med
användningsinformationen. Du kan dock fortsätta att få allmänna rekommendationer
som kan vara mindre relevanta för dig.
2. Användarens rättigheter

Du kan när som helst utöva din rätt att i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive
rätten att få bekräftelse på om personlig data om dig existerar eller inte i Acers filer,
få veta deras innehåll och ursprung, verifiera deras riktighet eller be om ändringar
eller annullering. Du ska också ha rätt att invända mot bearbetningen av dina
personuppgifter.
För frågor eller kommentarer angående detta sekretessmeddelande, kontakta oss på:
privacy_officer@acer.com. För att vi ska kunna erbjuda dig snabbare service,
vänligen skicka förfrågningar på engelska om möjligt och ange vilket land du
kontaktar oss ifrån, tillsammans med en beskrivning av produktens märke och modell
(om tillämpligt).

