
Tiedonkeruu ja -käyttöilmoitus  

Tässä ilmoituksessa (“Ilmoitus”) selitetään, miten Dell Technologies ja sen yritysryhmä kerää, käyttää ja 
jakaa tietojasi omasta puolestaan, kolmannen osapuolen tai suorien ja epäsuorien tytäryhtiöidensä 
(“Dell”) puolesta, kun käytät Dell-ohjelmistoja. Keräämme ja käytämme tietyntyyppisiä tietoja, jotka 
kuvataan jäljempänä, Dell-tuotteiden käyttökokemuksesi mukauttamiseen, tukemme täydentämiseen 
sekä tuotteidemme, ratkaisujemme ja palvelujemme parantamiseen (“Dell-ratkaisut”). 
  
  
Automaattisesti keräämämme tiedot 
Saatamme kerätä automaattisesti toiminta- ja käyttötietoja siitä, miten käytät Dell-ratkaisuja tai toimit 
niiden kanssa. Henkilöllisyytesi ei välttämättä paljastu näistä tiedoista suoraan, mutta ne saattavat 
sisältää yksilöllisen tunnisteen ja muita tietoja käyttämästäsi laitteesta, kuten palvelutunnisteesta, 
laitteiston mallista, käyttöjärjestelmän versiosta, laitteiston asetuksista ja järjestelmän kaatumisista, 
asennetuista sovelluksista, niiden asetuksista ja käytöstä ja/tai (MAC)-ositteesta, sekä muita tietoja, 
joista laitteesi tai järjestelmäsi saattaa tunnistaa. 
  
Lisäksi saatamme kerätä tietoja siitä, miten järjestelmäsi tai laitteesi on toiminut Dell-ratkaisujen kanssa, 
esimerkiksi tilastotietoja, verkkoyhteyden ilmaisimia ja reititystietoja. Joissakin tapauksissa 
loppukäyttäjän voi tunnistaa kerätyistä tiedoista suoraan tai epäsuorasti ja yksilön voi yhdistää 
tietynlaiseen toimintaan verkossa tässä Ilmoituksessa määritettyihin käyttötarkoituksiin tarvittavassa 
laajuudessa. 
  
Dellin ohjelmistot saattavat yhdistää kaikki edellä mainitut tiedot tai osan niistä lokeihin, jotka lähetetään 
Dellille, kun Internet-yhteys muodostetaan. Dellin käyttämien tekniikoiden tyypit voivat muuttua ajan myötä 
tekniikan kehittyessä. Lisätietoja evästeiden ja vastaavien jäljitystekniikoiden käytöstämme on Dellin 
tietosuojalausunnon kohdassa Evästeet ja vastaavat tekniikat.  
  
Tiedonsiirto 
Tässä Ilmoituksessa kuvattuja tietoja voidaan siirtää muihin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, EU:n alueelle 
tai Japaniin esimerkiksi kolmansien osapuolten isännöimiin sivustoihin. Suojaamme siirtämiämme tietoja 
kaikilla asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.  
  
Asiakkaan tietojen säilyttäminen 
Säilytämme henkilötietosi siinä määrin kuin se on tarpeen tässä Ilmoituksessa kuvattuja tarkoituksia 
varten ja Dellin säilytyskäytäntöjen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Dellin tämän Ilmoituksen 
mukaisesti keräämät tiedot säilytetään Dellin säilytyskäytäntöjen ja soveltuvan lainsäädännön 
mukaisesti. 
  
Henkilötiedot ja tietosuoja  
Dellin tietosuojalausunnossa kuvataan, miten Dell kerää, käyttää ja käsittelee antamiasi Henkilötietoja. 
Voit ottaa yhteyttä meihin mistä tahansa syystä koskien tietosuojakäytäntöjämme lähettämällä meille 
sähköpostia osoitteeseen privacy@dell.com. Koko tietosuojalausuntomme on luettavissa verkossa. 
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