
Meddelelse om dataindsamling og brug  

Denne meddelelse ("Meddelelse") forklarer, hvordan Dell Technologies og dennes gruppe af 
virksomheder, på vegne af sig selv eller for en tredjepart eller for dennes direkte og indirekte 
datterselskaber ("Dell") indsamler, bruger og deler dine data, når du bruger Dell-software. Vi indsamler og 
bruger visse typer data, som er beskrevet nedenfor, til at tilpasse din oplevelse med Dell-produkter, til at 
forbedre vores support og til at forbedre vores produkter, løsninger og services ("Dell-løsninger"). 
  
  
Oplysninger, vi indsamler automatisk 
Vi indsamler muligvis automatisk adfærdsmæssige oplysninger og oplysninger om, hvordan du bruger, 
får adgang til eller interagerer med Dell-løsninger. Disse oplysninger afslører muligvis ikke nødvendigvis 
din identitet direkte, men kan omfatte unikt id og andre oplysninger om den specifikke enhed, du bruger, 
f.eks. din servicekode, hardwaremodel, operativsystemversion, hardwareindstillinger og systemnedbrud, 
installerede programmer, deres indstillinger og brug og/eller (MAC) adresse, og andre data, der entydigt 
kan identificere din enhed eller dit system. 
  
Vi indsamler muligvis også oplysninger om, hvordan dit system eller din enhed har interageret med Dell 
Solutions, f.eks. statistiske oplysninger, indikatorer for netværksforbindelse og routing. I nogle tilfælde 
kan de indsamlede oplysninger direkte eller indirekte identificere en slutbruger og knytte en person til en 
bestemt onlineadfærd i det omfang, det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne meddelelse. 
  
Dell-software kan konsolidere alle eller en del af ovennævnte oplysninger i datalogs, der overføres til Dell, 
når der oprettes en internetforbindelse. De typer teknologi, som Dell anvender, kan ændre sig med tiden, 
efterhånden som teknologien udvikler sig. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af cookies og 
andre lignende sporingsteknologier i vores Cookies og lignende teknologier i Dells online Erklæring om 
beskyttelse af personlige oplysninger.  
  
Dataoverførsler 
Data, der er beskrevet i denne meddelelse, kan overføres uden for dit land til andre steder som f.eks. i 
USA, EU, Japan, herunder til tredjepartswebsteder. Vi vil træffe alle relevante tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte de data, vi overfører.  
  
Opbevaring af dine data 
Vi opbevarer dine personlige oplysninger efter behov i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne 
meddelelse, og i overensstemmelse med Dells opbevaringspolitikker og gældende lovgivning. De data, 
der indsamles af Dell som beskrevet i denne meddelelse, opbevares i overensstemmelse med Dells 
opbevaringspolitikker og gældende lovgivning. 
  
Personlige oplysninger og beskyttelse af personlige oplysninger 
Dells indsamling, brug og behandling af personlige oplysninger, som du angiver, er beskrevet i Dells 
Fortrolighedserklæring. Hvis du ønsker at kontakte os af en eller anden grund vedrørende vores praksis 
for beskyttelse af personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til os på privacy@dell.com eller se vores 
fulde Fortrolighedserklæring online på. 
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