Aviso de recolha e utilização de dados
Este Aviso (o "Aviso") explica de que forma a Dell Technologies e o respetivo grupo de empresas, em
nome próprio ou por um outro fabricante ou pelas suas subsidiárias diretas e indiretas (a "Dell"), recolhe,
utiliza e partilha os seus dados quando utiliza software Dell. Recolhemos e utilizamos determinados
tipos de dados, descritos abaixo, para personalizar a sua experiência com os produtos Dell e melhorar o
nosso suporte e os nossos produtos, soluções e serviços (as "Soluções Dell").
Informações que recolhemos automaticamente
Poderemos recolher automaticamente informações comportamentais e de utilização sobre a forma
como utiliza, acede ou interage com as Soluções Dell. Estas informações podem não revelar a sua
identidade diretamente, mas podem incluir um identificador único e outras informações sobre o
dispositivo específico que está a utilizar, como a respetiva etiqueta de serviço, o modelo de hardware, a
versão do sistema operativo, as definições de hardware e falhas do sistema, as aplicações instaladas e
as respetivas definições e utilização, e/ou o endereço (MAC), e outros dados que podem identificar de
forma exclusiva o seu dispositivo ou sistema.
Também poderemos recolher informações sobre a forma como o seu sistema ou dispositivo interagiu
com as Soluções Dell, como informações estatísticas, indicadores de ligações de rede e
encaminhamentos. Em alguns casos, as informações recolhidas podem direta ou indiretamente
identificar um utilizador final e associar um indivíduo a determinado comportamento online, na medida
do necessário para os fins previstos no presente Aviso.
O software Dell pode consolidar todas ou parte das informações acima mencionadas nos registos de
dados transmitidos à Dell quando uma ligação à Internet é estabelecida. Os tipos de tecnologia utilizados
pela Dell podem mudar ao longo do tempo à medida que a tecnologia evolui. Para obter mais
informações sobre a utilização de cookies e outras tecnologias de monitorização similares, leia Cookies
e Tecnologias Similares na Declaração de Privacidade online da Dell.
Transferências de dados
Os dados descritos no presente Aviso podem ser transferidos para outras localizações, fora do seu país,
como os EUA, a UE e o Japão, incluindo para sites de alojamento de outros fabricantes. Iremos tomar
todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados que transferimos.
Retenção dos seus dados
Iremos conservar os seus dados pessoais conforme necessário para os fins descritos no presente Aviso
e em conformidade com as políticas de conservação da Dell e a legislação aplicável. Os dados
recolhidos pela Dell, conforme descrito no presente Aviso, serão mantidos em conformidade com as
políticas de conservação da Dell e a legislação aplicável.

Informações pessoais e privacidade

A recolha, a utilização e o tratamento das Informações Pessoais que fornece por parte da Dell estão
descritos na Declaração de Privacidade da Dell. Caso pretenda contactar-nos por qualquer motivo
relativamente às nossas práticas de privacidade, envie-nos um e-mail para privacy@dell.com ou consulte
a nossa Declaração de Privacidade completa online.

