Kennisgeving inzake dataverzameling en -gebruik
In deze kennisgeving ('Kennisgeving') wordt uitgelegd hoe Dell Technologies en zijn bedrijvengroep
namens zichzelf of voor een derde partij of voor zijn directe en indirecte dochterondernemingen ('Dell') uw
data verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u Dell software gebruikt. We verzamelen en gebruiken bepaalde
soorten data, zoals hieronder beschreven, om uw ervaring met Dell producten aan te passen, om onze
support te verbeteren en om onze producten, oplossingen en services ('Dell oplossingen') te verbeteren.
Informatie die we automatisch verzamelen
We kunnen automatisch gedrags- en gebruiksinformatie verzamelen over hoe u de Dell oplossingen
gebruikt, opent of mee werkt. Deze informatie onthult mogelijk niet noodzakelijk rechtstreeks uw
identiteit, maar kan een unieke identificatie en andere informatie bevatten over het specifieke apparaat
dat u gebruikt, zoals uw servicetag, het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, hardwareinstellingen en systeemcrashes, geïnstalleerde applicaties, de instellingen en het gebruik ervan en/of
(MAC)-adres, plus andere data die uw apparaat of systeem uniek kunnen identificeren.
We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen uw systeem of apparaat en Dell
oplossingen, zoals statistische informatie, indicatoren van netwerkverbindingen en routering. In sommige
gevallen kan de verzamelde informatie direct of indirect een eindgebruiker identificeren en een persoon
koppelen aan een bepaald online gedrag voor zover dit vereist is voor de doeleinden die in deze
kennisgeving worden vermeld.
Dell software kan de bovengenoemde informatie geheel of gedeeltelijk consolideren in datalogbestanden
die naar Dell worden verzonden wanneer een internetverbinding tot stand is gebracht. De technologie die
door Dell wordt gebruikt, kan in de loop van de tijd veranderen naarmate de technologie zich ontwikkelt.
Lees onze informatie over Cookies en vergelijkbare technologieën in de online Privacyverklaring van Dell
voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën.
Dataoverdracht
Data die in deze kennisgeving worden beschreven, kunnen buiten uw land worden overgedragen naar
andere locaties, zoals in de VS, EU, Japan, met inbegrip van websites van derden. Wij zullen alle passende
technische en organisatorische maatregelen nemen om de data te beschermen die we overdragen.
Retentie uw data
Wij zullen uw persoonlijke data indien nodig bewaren in verband met de doeleinden die worden
beschreven in deze kennisgeving, en in overeenstemming met het bewaarbeleid van Dell en de
toepasselijke wetgeving. De data die door Dell worden verzameld zoals beschreven in deze kennisgeving,
worden bewaard in overeenstemming met het bewaarbeleid van Dell en de toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke informatie en privacy

Het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke informatie door Dell wordt beschreven in de
Privacyverklaring van Dell. Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen over ons
privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar privacy@dell.com of onze volledige Privacyverklaring online
raadplegen op.

