
Melding om datainnsamling og bruk  

Denne meldingen ("Melding") forklarer hvordan Dell Technologies og deres gruppe med selskaper, på 
vegne av seg selv eller for en tredjepart eller for deres direkte og indirekte datterselskaper ("Dell”), samler 
inn, bruker og deler dataene når du bruker Dell-programvare. Vi innhenter og bruker visse typer data, som 
er beskrevet nedenfor, for å tilpasse din opplevelse med Dell-produkter, for å forbedre støtten og våre 
produkter, løsninger og tjenester ("Dell løsninger"). 
  
  
Informasjon vi innhenter automatisk 
Vi kan automatisk innhente informasjon om atferd og bruk om hvordan du bruker, hvordan du får tilgang 
til, eller kommuniserer med Dell-løsningene. Det er mulig at denne informasjonen ikke nødvendigvis 
avslører identiteten din direkte, men kan inneholde en unik ID og annen informasjon om den spesifikke 
enheten du bruker, for eksempel servicemerke, maskinvaremodell, operativsystemversjon, 
maskinvareinnstillinger og systemkrasj, installerte programmer, innstillinger og bruk og/eller (MAC) 
adresse og andre data som entydig identifiserer enheten din eller systemet ditt. 
  
Vi kan også innhente informasjon om hvordan systemet eller enheten har samhandlet med Dell-
løsningene, for eksempel statistisk informasjon, indikatorer og ruting av nettverkstilkoblinger. I enkelte 
tilfeller kan informasjonen som innhentes direkte eller indirekte, identifisere en sluttbruker og knytte en 
person til en bestemt nettbasert adferd i den grad det er nødvendig for denne meldingen. 
  
Dell-programvare kan konsolidere hele eller deler av den ovennevnte informasjonen i datalogger som 
overføres til Dell når en Internett-tilkobling er opprettet. Teknologitypene som brukes av Dell, kan endres 
over tid når teknologien utvikler seg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker 
informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier, kan du lese om våre informasjonskapsler og 
lignende teknologier i Dells nettbaserte personvernerklæring.  
  
Dataoverføringer 
Data som er beskrevet i denne meldingen, kan overføres utenfor landet til andre steder, for eksempel USA, 
EU, Japan, inkludert tredjeparts vertsområder. Vi vil benytte alle rimelige tekniske og organisatoriske tiltak 
for å beskytte personlig informasjon som vi overfører.  
  
Oppbevaring av dine data 
Vi oppbevarer den personlige informasjonen som er nødvendig i forbindelse med formålene beskrevet i 
denne meldingen og i samsvar med Dells retningslinjer for oppbevaring og gjeldende lovgivning. Dataene 
som innhentes av Dell som beskrevet i denne meldingen, oppbevares i henhold til Dells retningslinjer og 
gjeldende lover. 
  
Personlig informasjon og personvern  
Dells innhenting, bruk og behandling av personlig informasjon som du oppgir, er beskrevet i Dells 
personvernerklæring. Hvis du ønsker å kontakte oss av en eller annen grunn om våre 
personvernerklæringer, kan du sende oss en e-post på privacy@dell.com eller se den fullstendige 
personvernerklæringen på. 

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/us/en/uscorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
mailto:privacy@dell.com
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
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