Veri toplama ve kullanım bildirimi
Bu bildirim ("Bildirim") Dell Technologies ve şirketler grubunun, kendisi, üçüncü bir taraf veya doğrudan ve
dolaylı bağlı kuruluşları için ("Dell") Dell yazılımını kullanırken verilerinizi toplar, kullanır ve paylaşır. Dell
ürünleriyle olan deneyiminizi zenginleştirmek ve ürünlerimiz, çözümlerimiz ve servislerimizi ("Dell
Çözümleri") geliştirmek için aşağıda tanımlanan belirli türdeki verileri topluyor ve kullanıyoruz.
Otomatik olarak topladığımız bilgiler
Dell Çözümlerine ilişkin kullanım, erişim ve etkileşim biçimlerinize yönelik davranışsal bilgileri veya
kullanım bilgilerini otomatik olarak toplayabiliriz. Bu bilgiler, doğrudan kimliğinizi açığa çıkarmaz ancak
servis etiketiniz, bellenim modeli, işletim sistemi sürümü, donanım ayarları ve sistem çökmeleri, yüklü
uygulamalar, bu uygulamaların ayarları ve kullanımı ve/veya (MAC) adresi ve aygıtınızı veya sisteminizi
benzersiz olarak tanımlayabilen diğer veriler dahil kullandığınız aygıt hakkındaki benzersiz kimlik
tanımlayıcılarını ve diğer bilgileri de içerebilir.
Ayrıca sisteminizin veya aygıtınızın; istatistiksel bilgiler, ağ bağlantısı göstergeleri ve yönlendirme gibi Dell
Çözümleriyle etkileşimi hakkında bilgi toplayabiliriz. Bazı durumlarda, toplanan bilgiler doğrudan veya
dolaylı olarak bir son kullanıcıyı tanımlayabilir ve bir kimseyi bu Bildirimde belirtilen amaçlar için gereken
ölçüde belirli bir çevrimiçi davranışla bağdaştırabilir.
Dell yazılımı, internet bağlantısı kurulduğunda Dell'e iletilen veri günlüklerindeki bilgilerin tümünü veya bir
kısmını birleştirebilir. Dell tarafından kullanılan teknoloji türleri, teknoloji geliştikçe zaman içinde
değişebilir. Tanımlama bilgilerini ve benzeri takip teknolojilerini kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için
lütfen Dell'in çevrimiçi Gizlilik Bildirimindeki Tanımlama Bilgileri ve Benzeri Teknolojiler bölümünü okuyun.
Veri aktarımları
Bu Bildirimde tanımlanan veriler, ülkenizden, üçüncü şahıs barındırma siteleri dahil ABD, AB, Japonya gibi
diğer konumlara aktarılabilir. Aktardığımız verileri korumak için tüm uygun teknik ve organizasyonel
önlemleri alacağız.
Verilerinizin saklanması
Kişisel verilerinizi, bu Bildirimde belirtilen amaçlara bağlı olarak gerekli şekilde ve Dell'in saklama ilkelerine
ve geçerli kanunlara uygun olarak saklayacağız. Bu bildirimde açıklandığı gibi Dell tarafından toplanan
veriler, Dell'in saklama ilkelerine ve geçerli yasalara uygun olarak saklanacaktır.

Kişisel bilgiler ve gizlilik

Dell'in, sağladığınız kişisel bilgileri toplaması, kullanması ve işlemesi Dell Gizlilik Bildiriminde
açıklanmaktadır. Gizlilik uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir sebeple bizimle iletişime geçmek isterseniz
privacy@dell.com adresine e-posta gönderin veya çevrimiçi Gizlilik Bildirimimizin tamamını inceleyin.

