Powiadomienie o zbieraniu i przetwarzaniu danych
Niniejsze powiadomienie („Powiadomienie”) wyjaśnia, w jaki sposób firma Dell Technologies i jej grupa
spółek, w imieniu własnym i osób trzecich oraz bezpośrednich i pośrednich podmiotów zależnych („Dell”),
gromadzi, przetwarza i udostępnia dane podczas korzystania z oprogramowania firmy Dell. Firma Dell
gromadzi i przetwarza wybrane typy danych, opisane poniżej, w celu spersonalizowania doświadczeń
użytkownika z produktami firmy Dell oraz rozszerzenia pomocy technicznej oraz ulepszenia produktów,
rozwiązań i usług („Rozwiązania firmy Dell”).
Informacje zbierane automatycznie
Firma Dell może automatycznie zbierać informacje o wykorzystaniu i użytkowaniu dotyczące korzystania,
dostępu i sposobu interakcji z rozwiązaniami firmy Dell. Informacje te nie muszą bezpośrednio ujawniać
tożsamości użytkownika, ale mogą obejmować unikalny identyfikator oraz inne informacje o urządzeniu,
z którego korzysta użytkownik, takie jak kod Service Tag, model sprzętu, wersja systemu operacyjnego,
ustawienia sprzętu i awarie systemu, zainstalowane aplikacje, ich ustawienia i wykorzystanie i/lub adres
MAC oraz inne dane, które mogą jednoznacznie identyfikować urządzenie lub system.
Firma Dell może również zbierać informacje na temat sposobu interakcji systemu lub urządzenia z
rozwiązaniami firmy Dell, takie jak informacje statystyczne, wskaźniki połączenia sieciowego i
trasowanie. W niektórych przypadkach zebrane informacje mogą bezpośrednio lub pośrednio
identyfikować użytkownika końcowego i przypisywać użytkownika do pewnych zachowań w trybie online
w zakresie wymaganym na potrzeby przedstawione w tym powiadomieniu.
Oprogramowanie firmy Dell może konsolidować wyżej wymienione informacje w całości lub w części w
dziennikach danych, które są przesłane do firmy Dell po ustanowieniu połączenia z Internetem. Typy
technologii stosowane przez firmę Dell mogą ulec zmianie w miarę rozwoju technologii. Aby uzyskać
więcej informacji o korzystaniu z plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia, zapoznaj się z
tematem Pliki cookie i podobne technologie dostępnym w Oświadczeniu o prywatności firmy Dell.
Transfer danych
Dane opisane w tym powiadomieniu mogą być wysyłane z kraju użytkownika do innych lokalizacji, takich
jak Stany Zjednoczone, UE lub Japonia, w tym także do witryn zewnętrznych innych firm. Firma Dell
podejmie wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przesyłanych danych.
Przechowywanie danych użytkownika
Firma Dell przechowuje dane osobowe użytkownika w razie potrzeby w związku z celami opisanymi w
niniejszym powiadomieniu i zgodnie z zasadami przechowywania firmy Dell oraz stosownymi przepisami
prawnymi. Dane zbierane przez firmę Dell zgodnie z opisem w niniejszym Powiadomieniu będą
przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania firmy Dell i stosownymi przepisami prawnymi.

Dane osobowe i prywatność

Zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez firmę Dell jest opisane w
Oświadczeniu o prywatności firmy Dell. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie prowadzonej
polityki prywatności, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@dell.com lub zapoznaj się z pełną wersją
Oświadczenia o prywatności w wersji online.

