
Meddelande om datainsamling och användning  

I detta meddelande (”meddelande”) beskrivs hur Dell Technologies och dess företagsgrupp, för egen 
räkning eller åt tredje part eller åt direkta och indirekta dotterbolag (”Dell”), samlar in, använder och delar 
data när du använder Dell-programvara. Vi samlar in och använder vissa typer av data, som beskrivs 
nedan, för att anpassa din upplevelse av Dell-produkter, förbättra vår support och förbättra våra 
produkter, lösningar och tjänster (”Dell-lösningar”). 
  
  
Information som vi samlar in automatiskt 
Vi kan automatiskt samla in information om beteende och användning om hur du använder, öppnar eller 
kommunicerar med Dell-lösningar. Den här informationen kanske inte nödvändigtvis avslöjar din identitet 
direkt, men kan innehålla unikt identifierande identifierare och annan information om den specifika enhet 
som du använder, till exempel service tag, maskinvarumodellen, operativsystemets version, 
maskinvaruinställningar och systemkrascher, installerade program, deras inställningar och användning 
och/eller (MAC) adress och andra data som kan identifiera din enhet eller ditt system unikt. 
  
Vi kan även samla in information om hur systemet eller enheten har kommunicerat med Dell-lösningar, till 
exempel statistisk information, nätverksanslutningsindikatorer och routing. I vissa fall kan den insamlade 
informationen direkt eller indirekt identifiera en slutanvändare och koppla en individ till visst 
onlinebeteende i den utsträckning som krävs för det ändamål som anges i detta meddelande. 
  
Dell-programvaran kan sammanställa hela eller delar av den ovan nämnda informationen i dataloggar som 
skickas till Dell när en internetanslutning upprättas. De typer av teknologi som används av Dell kan 
förändras med tiden när teknologin utvecklas. Mer information om hur du använder cookies och andra 
liknande spårningstekniker finns i Cookies och liknande tekniker i Dells Sekretesspolicy på webben.  
  
Dataöverföringar 
Data som beskrivs i detta avtal kan överföras utanför ditt land till andra platser som USA, EU, Japan, 
inklusive webbplatser som är värdar för tredje part. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda de data som vi överför.  
  
Kvarhållande av data 
Vi kommer att behålla dina personliga data efter behov i samband med de syften som beskrivs i detta 
avtal och i enlighet med Dells kvarhållningspolicyer och tillämplig lagstiftning. De data som samlas in av 
Dell och som beskrivs i detta avtal kommer att kvarhållas i enlighet med Dells kvarhållaningspolicy och 
tillämplig lag. 
  
Personlig information och sekretess  
Dells insamling, användning och bearbetning av personlig information som du tillhandahåller beskrivs i 
Dells sekretesspolicy. Om du vill kontakta oss av någon anledning vad gäller våra sekretessmetoder ska 
du skicka e-post till oss på privacy@dell.com eller läsa vår fullständiga sekretesspolicy på webben. 

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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