Adatgyűjtési és felhasználási tájékoztató
Ez a Tájékoztató („Tájékoztató”) azt ismerteti, hogy a Dell Technologies és vállalatcsoportja hogyan
gyűjti, használja fel és osztja meg az Ön adatait a Dell szoftver használata során a saját nevében,
valamely harmadik fél, vagy közvetlen, illetve közvetett leányvállalata számára („Dell”). Az alábbiakban
ismertetett bizonyos típusú adatokat gyűjtjük és használjuk fel a Dell termékeivel kapcsolatos
felhasználói élmény személyre szabása, az általunk nyújtott támogatás tökéletesítése, valamint
termékeink, megoldásaink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében („Dell megoldások”).
Az általunk automatikusan gyűjtött adatok
Automatikusan gyűjthetünk viselkedési és használati adatokat arról, hogy Ön hogyan használja, éri el
vagy alkalmazza a Dell megoldásait. Ezek az információk nem feltétlenül fedik fel közvetlenül az Ön
személyazonosságát, de tartalmazhatnak azonosításra alkalmas egyedi adatokat és más információkat
az Ön által használt konkrét eszközről – mint például a szervizcímke, a hardvermodell, az operációs
rendszer verziója, a hardverbeállítások és a rendszerösszeomlások, a telepített alkalmazások, azok
beállításai és használata, és/vagy a (MAC) cím, valamint egyéb olyan adatok, amelyek alapján egyedileg
azonosítható az Ön eszköze vagy rendszere.
Gyűjthetünk információkat arról is, hogy az Ön rendszere vagy eszköze hogyan működik együtt a Dellmegoldásokkal – köztük például statisztikai adatokat, valamint a hálózati kapcsolat jellemzőivel és az
útválasztással kapcsolatos információkat. Bizonyos esetekben az összegyűjtött információk közvetlenül
vagy közvetve azonosíthatnak egy végfelhasználót, és az e Tájékoztatóban meghatározott célokra
szükséges mértékben összekapcsolhatnak egy személyt bizonyos online magatartással.
A Dell szoftvere a fent említett adatok egy részét vagy azok egészét összevonhatja a Dell számára az
internetkapcsolat létrehozása során továbbított adatnaplókban. A technológia fejlődésével a Dell által
használt technológiatípusok idővel változhatnak. A cookie-k és más hasonló nyomon követési
technológiák használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a Dell online Adatvédelmi
nyilatkozatában található Cookie-k és hasonló technológiák című részt.
Adatok továbbítása
Az ebben a Tájékoztatóban ismertetett adatok továbbíthatók az Ön országán kívül más helyekre, például
az Egyesült Államokba, az EU-ba és Japánba, többek között harmadik fél üzemeltető webhelyekre is.
Meghozunk minden megfelelő műszaki és szervezeti intézkedést annak érdekében, hogy megvédjük az
általunk továbbított személyes adatokat.
Az Ön adatainak megőrzése
Személyes adatait a jelen Tájékoztatóban ismertetett célokhoz szükséges mértékben, valamint a Dellnek
az adatok megőrzésére vonatkozó irányelveivel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban őrizzük
meg. A Dell a jelen Tájékoztatóban ismertetett módon gyűjtött adatokat a megőrzésükre vonatkozó
irányelveinek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tárolja.

Személyes adatok és adatvédelem

A Dell az Adatvédelmi nyilatkozatában ismerteti, hogy milyen módon gyűjti, használja és dolgozza fel az
Ön által megadott személyes adatokat. Amennyiben adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban
bármilyen okból kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, küldjön e-mailt a privacy@dell.com címre, vagy
tekintse meg online teljes Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

