איסוף נתונים והודעת שימוש
הודעה זו )"הודעה"( מסבירה כיצד  Dell Technologiesוקבוצת החברות שלה ,מטעם עצמה או עבור צד שלישי או עבור חברות הבת
הישירות והעקיפות שלה )" ,("Dellאוספת ,משתמשת ומשתפת את הנתונים שלך בעת שימוש בתוכנה של  .Dellאנו אוספים ומשתמשים
בסוגים מסוימים של נתונים ,המתוארים להלן ,כדי להתאים אישית את החוויה שלך עם מוצרי  ,Dellכדי לשפר את התמיכה שלנו ולשפר את
המוצרים ,הפתרונות ושירותים שלנו )"פתרונות .("Dell
מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי
אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי מידע התנהגותי ופרטי שימוש בנוגע לאופן השימוש ,הגישה או האינטראקציה עם פתרונות  .Dellמידע זה
לא בהכרח יחשוף את הזהות שלך באופן ישיר אך עלול לכלול מזהה ייחודי ומידע נוסף אודות ההתקן הספציפי שאתה משתמש בו ,כגון תג
השירות שלך ,דגם החומרה ,גרסת מערכת ההפעלה ,הגדרות החומרה וקריסות מערכת ,יישומים מותקנים ,ההגדרות שלהם והשימוש בהם,
ו/או כתובת ) ,(MACוכן נתונים אחרים שעלולים לזהות באופן ייחודי את ההתקן או המערכת שלך.
בנוסף ,אנו עשויים לאסוף מידע על האופן שבו המערכת או ההתקן שלך קיימו אינטראקציה עם פתרונות  ,Dellכגון מידע סטטיסטי ,מחווני
חיבור רשת וניתוב .במקרים מסוימים ,המידע שנאסף עשוי לזהות במישרין או בעקיפין את משתמש הקצה ולקשר אדם מסוים להתנהגות
מקוונת מסוימת במידה הדרושה לצורך המטרות המפורטות בהודעה זו.
תוכנת  Dellעשויה לאחד את כל המידע שאמור לעיל או את חלקו ביומני הנתונים שמועברים אל  Dellבעת הקמת חיבור לאינטרנט .סוגי
הטכנולוגיה המשמשים את  Dellעשויים להשתנות במשך הזמן ככל שהטכנולוגיה מתפתחת .למידע נוסף על השימוש שלנו בקובצי cookie
ובטכנולוגיות מעקב דומות אחרות ,קרא את המסמך קובצי ה cookie-שלנו וטכנולוגיות דומות במסגרת הצהרת הפרטיותהמקוונת של .Dell
העברות נתונים
נתונים המתוארים בהודעה זו עשויים להיות מועברים אל מחוץ למדינה שלך למקומות אחרים כגון ארצות הברית ,האיחוד האירופי ,יפן,
לרבות אתרי אירוח של צד שלישי .אנו ננקוט בכל האמצעים הטכניים והארגוניים ההולמים כדי לשמור על הנתונים שאנו מעבירים.
שמירת הנתונים שלך
אנו נשמור את המידע האישי שלך כפי שנדרש בהקשר למטרות המתוארות בהודעה זו ,ובהתאם למדיניות שמירת הנתונים של  Dellולחוק
החל .הנתונים הנאספים על-ידי  Dellכמתואר בהודעה זו יישמרו בהתאם למדיניות שמירת הנתונים של  Dellולחוק החל.

מידע אישי ופרטיות

האיסוף ,השימוש והעיבוד על ידי  Dellשל המידע האישי שאתה מספק ,מתוארים בהצהרת הפרטיות של  .Dellאם ברצונך ליצור עמנו קשר
מסיבה כלשהי בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו ,שלח לנו דוא"ל לכתובת  privacy@dell.comאו עיין בהצהרת הפרטיות המלאה שלנו
באינטרנט.

