Сповіщення про конфіденційність програм персоналізованої реклами Acer
Цим Сповіщенням про конфіденційність (далі — Сповіщення про
конфіденційність) компанія Acer Inc. (далі — Acer, ми або нас), зареєстрована за
адресою 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan,
R.O.C., виступаючи в якості оператора персональних даних, інформує вас про
методи обробки даних, які можуть застосовуватися певними програмами, коли
ви даєте згоду на отримання персоналізованої реклами на пристроях Windows.
Серед таких програм можуть бути наступні: Get Norton, Get Alexa.
1. Збір та обробка
Після активації коду отримувача реклами Windows під час первинного
налаштування вашого пристрою чи через налаштування Windows, ви даєте згоду
Acer на надсилання персоналізованих рекомендацій щодо продуктів чи послуг
компанії Acer чи третіх осіб. Такі персоналізовані рекомендації базуються на
інформації, обробленій локально на вашому пристрої, без її передачі чи
збереження у хмарному сховищі або у будь‐якому іншому місці поза межами
вашого пристрою. Метою обробки таких даних є надання вам більш актуальних
рекомендацій і зменшення кількості рекомендацій, які є для вас менш
актуальними, щоб ви максимально використовували можливості свого
пристрою.
Зібрана інформація включає дані про використання пристрою шляхом обробки
журналу, дій операційної системи, браузерів та іншого програмного
забезпечення. Це включає, але не тільки, програми, які встановлені та
використовуються на пристрої, а також веб‐сайти, відвідані з пристрою.
Інформація, зібрана з вашого пристрою, не буде передаватися або розкриватися
будь‐яким партнерам або іншим третім сторонам, якщо це не передбачено
чинним законодавством або з вашої безпосередньої згоди.
Ви можете у будь‐який момент відмовитися від отримання персоналізованої
реклами, вимкнувши опцію ідентифікатора реклами у «Налаштування Windows»
> Конфіденційність. У разі вашої відмови Acer більше не надсилатиме вам
персоналізовані рекомендації на основі інформації про користування. Однак, ви
можете продовжувати отримувати загальні рекомендації, які є менш
актуальними для вас.

2. Права користувача
Ви можете будь‐коли реалізувати свої права відповідно до чинного
законодавства, у тому числі право на отримання підтвердження того, чи має
компанія Acer ваші особисті дані, право на ознайомлення з їх змістом і
джерелом, право на перевірку їхньої точності або право на запит про їх зміну
або видалення. Крім того, ви маєте право заперечувати проти обробки ваших
персональних даних.
З будь‐яких питань або зауважень щодо цього Сповіщення про конфіденційність
ви можете зв'язатися з нами за адресою: privacy_officer@acer.com. З метою
забезпечення більш швидкого обслуговування просимо по можливості
надсилати запити англійською мовою й повідомляти нам країну, з якої ви
здійснюєте запит, а також опис марки й моделі вашого продукту (якщо
застосовується).

