
 

 

Aviso de Privacidade 
 
Este Aviso de Privacidade (“Aviso”) explica como a Dell Technologies e seu grupo de empresas, em 
seu próprio nome e no de suas subsidiárias diretas e indiretas (“Dell”), a controladora, coletam, usam 
e compartilham seus dados pessoais quando você participa do programa de aprimoramento da 
experiência do cliente Dell Premier Color com o objetivo de aprimorar nossos produtos, soluções e 
serviços (“Soluções Dell”).  
 
Informações que Coletamos 
Coletamos informações pessoais a seu respeito quando você fornece informações à Dell através do 
uso das Soluções Dell. As informações pessoais que coletamos a seu respeito podem incluir um 
identificador único para identificação e localização geográfica. 
 
Informações que Coletamos Automaticamente 
Podemos coletar automaticamente informações comportamentais e de uso sobre como você usa, 
acessa ou interage com as Soluções Dell. Essas informações podem não necessariamente revelar sua 
identidade diretamente, mas podem incluir um identificador único para identificação e outras 
informações sobre o dispositivo específico que você está usando, como modelo de hardware, atributos 
do sistema operacional (SO), como versão do SO, idioma do SO, identificador geográfico do SO, SKU 
do SO, data da experiência de Out-Of-Box do SO - (data do OOBE), informações de eventos do 
dispositivo, como eventos UI de cliques com o botão em: Configuração rápida de cores, Configuração 
avançada de cores/Configurações de cores/Cor do aplicativo, Assistente de calibração, Controles de 
exibição/Programador de modo conforto/Sincronização de exibição/Divisor de exibição/Soneca, Perfis, 
Preferências, Suporte. 
 
 
Também podemos coletar informações sobre como seu sistema ou dispositivo interagiu com as 
Soluções Dell, tais como informações estatísticas e informações do ambiente. Em alguns casos, as 
informações coletadas podem identificar, direta ou indiretamente, um usuário final e associar um 
indivíduo a determinado comportamento on-line caso seja necessário para as finalidades previstas 
neste Aviso. 
 
As informações são coletadas usando Dell Platinum Direct API. Os tipos de tecnologia usados pela 
Dell podem mudar ao longo do tempo à medida que a tecnologia evolui. Para obter mais informações 
sobre o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento similares, leia sobre Cookies e 
Tecnologias Similares na Declaração de Privacidade on-line da Dell. 
 
Como Usamos as Informações Pessoais 
A Dell pode usar suas informações pessoais para (i) analisar os interesses, comportamento e 
preferências do cliente para nos ajudar a entender melhor nossos clientes, melhorar nossos produtos, 
serviços e soluções e aprimorar a experiência do cliente (ii) pesquisa de mercado; (iii) verificar 
conformidade, monitorar serviços e desempenho da infraestrutura para garantir integridade, 
estabilidade e segurança das Soluções Dell; ou (vi) desempenhar outras funções ou servir a outros 
propósitos, conforme divulgado a você no momento da coleta ou conforme exigido ou permitido por 
lei.  
 
Como Compartilhamos Informações Pessoais 
A Dell compartilhará suas informações pessoais na Dell Technologies e seus grupos de empresas para 
melhorar e otimizar nosso produto e serviços. Podemos transmitir também suas informações a 
terceiros com o objetivo de prestar suporte técnico e atendimento ao cliente, prestar serviços em nosso 
nome, como análise de dados, e fornecer aos clientes informações sobre as Soluções Dell 
 
Transferências de Dados 
Seus dados podem ser transferidos para fora do seu país para outros locais, como servidores da Dell 
nos EUA e Cingapura. A Dell tomou as medidas cabíveis para proteger seus dados e garantir que 
quaisquer transferências de dados estejam em conformidade com as leis aplicáveis, o que inclui a 
implementação de Cláusulas Contratuais Padrão da Comissão Europeia para transferências de dados 
pessoais da Dell para outras empresas do grupo fora do EEE. Tomaremos todas as medidas técnicas 
e organizacionais cabíveis para proteger os dados pessoais que transferimos.  
 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Learn_Docs/en/List-of-Dell-Technologies-Entities-for-Privacy-Statement-13May-2019-FINAL.pdf
https://www.dell.com/learn/ie/en/iecorp1/policies-privacy#iwe
https://www.dell.com/learn/uk/en/ukcorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
https://www.dell.com/learn/ie/en/iecorp1/policies-privacy#hwupi
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Learn_Docs/en/List-of-Dell-Technologies-Entities-for-Privacy-Statement-13May-2019-FINAL.pdf


 

 

Base Legal para o Processamento de suas Informações Pessoais 
Nossa base legal para o processamento de suas informações pessoais dependerá da lei aplicável, do 
contexto específico em que as coletamos e da finalidade para a qual serão usadas. Normalmente, 
coletaremos suas informações pessoais somente quando tivermos o seu consentimento, quando 
precisarmos delas para celebrar um contrato com você ou se o processamento for de nosso interesse 
legítimo (sem sobrepor aos seus interesses referentes à proteção de dados ou direitos e liberdades 
fundamentais).É possível que tenhamos uma obrigação legal de coletar suas informações pessoais.  
 
Seus Direitos de Proteção de Dados 
Você pode ter, entre outros, os seguintes direitos previstos na lei aplicável para:(i) solicitar acesso aos 
dados pessoais que mantemos sobre você; (ii) corrigir ou solicitar exclusão de dados pessoais; e (iii) 
solicitar que a Dell pare de processar seus dados pessoais (exceto se for exigido ou permitido por lei 
aplicável ou outra legislação).Caso tenha qualquer dúvida sobre o tipo de dados pessoais que 
mantemos sobre você ou se desejar exercer algum dos seus direitos de titular de dados, envie uma 
solicitação por escrito para privacy@dell.com.  
 
Retenção de Seus Dados 
Reteremos seus dados pessoais se necessário em relação aos propósitos descritos neste Aviso e de 
acordo com as políticas de retenção da Dell e lei aplicável. Suas informações pessoais coletadas pela 
Dell relativas ao programa de aprimoramento do cliente Dell Premier Color serão mantidas de acordo 
com as políticas de retenção da Dell e a lei aplicável.  
 
Entre em Contato Conosco 
Se você desejar entrar em contato conosco por qualquer motivo a respeito de nossas práticas de 
privacidade, envie um e-mail para privacy@dell.com ou consulte nossa Declaração de Privacidade 
completa on-line em 
https://www.dell.com/learn/uk/en/ukcorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy. 

https://www.dell.com/learn/ie/en/iecorp1/policies-privacy#yedpr
https://www.dell.com/learn/ie/en/iecorp1/policies-privacy#cuen
mailto:privacy@dell.com
https://www.dell.com/learn/uk/en/ukcorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
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