McAfees meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger
Ikrafttrædelsesdato: 4. april 2017
Denne meddelelse indeholder oplysninger om data, vi indsamler, bruger og deler og om vores
forpligtelse til at bruge de personlige oplysninger, vi indsamler, på en respektfuld måde.

McAfees meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger Hos
McAfee, LLC og hos vores affilierede virksomheder, som du har en forretningsrelation til
("McAfee", "vi", "os") går vi højt op i sikkerhed, personlige oplysninger og onlinesikkerhed, der
alle indgår som væsentlige dele i vores grundlæggende mission: at beskytte dem, der bruger
vores produkter og tjenester ("dig", "dine") mod risiko for tyveri, afbrydelse og uautoriseret
adgang til brugernes oplysninger og aktiviteter på internettet. Denne meddelelse om
beskyttelse af personlige oplysninger ("meddelelsen") er beregnet til at informere dig om,
hvordan vi indsamler, anvender og deler dine personlige oplysninger.
Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger finder anvendelse på de personlige
oplysninger, vi indhenter fra folk på vores websteder, i forbindelse med vores produkter,
tjenester og webbaserede applikationer (samlet "tjenesterne"). Desuden er visse af vores
produkter og tjenester såsom vores store udvalg af mobilapplikationer ("apper") underlagt en
separat meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis en separat meddelelse om
beskyttelse af personlige oplysninger finder anvendelse på et bestemt produkt eller en bestemt
tjeneste, f.eks. vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for vores
mobilapplikation, kan du finde den på vores websted (vores "websted").
Når du tilgår eller bruger vores tjenester, bekræfter du, at du har læst denne meddelelse, og at
du forstår indholdet af den. Din brug af vores tjenester og enhver tvist angående beskyttelse af
personlige oplysninger er underlagt denne meddelelse og vores licensaftale (herunder alle
gældende skadesbegrænsninger og tvistbilæggelse).
I takt med, at McAfee vokser, ændrer vores forretning sig også, og dermed kan vi opdatere
denne meddelelse eller andre meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, som vi
opretter for individuelle produkter, og som vi til enhver tid måtte anse for at være behørige for
at afspejle de pågældende ændringer. Hvis ændringerne er væsentlige, slår vi dem op her forud
for ændringerne, og hvis ændringerne sandsynligvis vil påvirke dig personligt, forsøger vi
endvidere at kontakte dig direkte (f.eks. via e-mail, hvis vi har din e-mailadresse). Det er vigtigt,

at du løbende kontrollerer og sikrer, at du har gennemgået den mest aktuelle version af
meddelelsen.

Hvorfor indsamler vi oplysninger og data?
Vi skal bruge en lang række oplysninger for at kunne drive vores virksomhed. I visse tilfælde kan
disse oplysninger omfatte data, der kan blive anvendt til at identificere en bestemt person, og
disse oplysninger kaldes også personlige oplysninger. I denne meddelelse giver vi en række
eksempler på, hvordan de personlige oplysninger, vi indsamler, kan anvendes, og hvorfor de er
vigtige. Når en forbruger f.eks. køber et af vores produkter, skal vi indsamle deres navn, emailadresse og betalingsoplysninger for at kunne gennemføre transaktionen. Nogle af
årsagerne til, at vi indsamler personlige oplysninger, er bl.a. for:
•
•
•
•
•
•

At kunne tilbyde vores produkter og tjenester, inklusive vores apper og dette websted,
og for at kunne forbedre dem over tid,
At tillade, at du downloader og køber produkter og tjenester,
At skræddersy og administrere vores forhold til dig, herunder at kunne introducere dig
for produkter og tjenester, der kan være af interesse for dig, eller for at kunne tilbyde
kundesupport,
At undersøge, reagere på og administrere forespørgsler eller begivenheder,
At samarbejde med og reagere på retshåndhævelse og tilsynsmyndigheder og
At undersøge anliggender i forbindelse med vores virksomhed såsom sikkerhedstrusler
og -risici.

Hvilke typer personlige oplysninger indsamler vi?
Følgende er eksempler på den type personlige oplysninger, vi kan indsamle. De specifikke typer
oplysninger, der indsamles, afhænger af de tjenester, der anvendes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer),
Betalingsoplysninger (herunder betalingskortnumre, faktureringsadresse og
bankkontooplysninger),
Købs- eller produkt/tjenestebrugshistorik hos McAfee,
Legitimationsoplysninger for konto-login,
Hvor du befinder dig,
Dine interesser,
Demografiske oplysninger,
Fotografier, billeder, video og relaterede hashværdier eller
Biometriske data som f.eks. fingeraftryk eller stemmeoptagelser.

I tillæg til ovenstående liste kan vi desuden indsamle andre oplysninger i forbindelse med
brugerens interaktion med eller brug af vores tjenester ("brugsdata"). Mange af disse former
for brugsdata, f.eks. clickstream-data og den samlede brugsstatistik, er generelt ikke personligt

identificerbare oplysninger. På den anden side kan nogle af disse brugsdata enten i sig selv eller
i kombination med eller i tilknytning til dine personlige oplysninger måske medføre, at du
identificeres personligt. I så fald behandler vi de samlede data som personlige oplysninger. Ofte
indsamles brugsdata automatisk af systemer eller teknologi såsom cookies (se yderligere
oplysninger om automatisk indsamlede oplysninger nedenfor).
Følgende er eksempler på den type brugsdata, McAfee kan indsamle fra din webbrowser eller i
forbindelse med din interaktion med vores produkter og tjenester:
•

Oplysninger om dine computere, enheder, applikationer og netværk (herunder IPadresse, browserkarakteristik, enheds-ID, operativsystem og sprogindstillinger),

•

Aktiviteter på vores websteder og brugsmønstre for produkter og tjenester (inklusive
URL-adresser, datoer og tidspunkter for besøg på websteder og clickstream-data),

•

Oplysninger om internet-, app- eller netværksbrug (herunder URL-adresser eller
domænenavne på
de websteder, du besøger, oplysninger om applikationer, der forsøger at opnå adgang til
dit
netværk, eller trafikdata),

•

Data om filer og kommunikation, såsom potentiel malware eller spam (som kan omfatte
computerfiler, e-mails og vedhæftede filer, e-mailadresser, metadata og trafikdata eller
dele af eller hashfiler (dvs. en fil, der er blevet konverteret til en numerisk streng af en
matematisk algoritme) med disse oplysninger).

Hvordan indsamler vi oplysninger?
Vi indsamler oplysninger direkte fra dig samt automatisk ud fra din brug af vores tjenester og i
visse tilfælde fra tredjeparter.
Dine oplysninger til os: De oplysninger, vi indsamler direkte fra dig, er typisk dine
kontaktoplysninger, betalings- eller faktureringsoplysninger samt relationsoplysninger som
f.eks. indholdet af de kundeserviceforespørgsler, du starter, anmeldelser fra dig om vores
produkter eller dine svar på spørgeskemaundersøgelser. Du bestemmer i de fleste tilfælde,
hvor mange oplysninger du deler med os, men hvis du ikke deler de oplysninger, vi anmoder
om, kan det begrænse dine muligheder for at deltage i visse aktiviteter, f.eks.
betalingsoplysninger, som vi skal bruge til at kunne gennemføre et køb.
Automatisk indsamlede oplysninger: Når du bruger eller interagerer med vores websted eller
tjenester, modtager og gemmer vi oplysninger, der genereres af din aktivitet, f.eks. brugsdata
og andre automatisk indsamlede oplysninger fra din browser eller mobilenhed. Oplysningerne
kan omfatte din IP-adresse, browsertype og -version, sprogindstillinger, geografisk beliggenhed
ud fra din IP-adresse eller GPS-, trådløs eller Bluetooth-teknologi i din enhed, operativsystem og

computerplatform, købshistorik, hele URL-clickstreamen til, på og fra vores websted, herunder
dato og tid, produkter, du har set på eller søgt efter samt de sider på vores websted, som du
har besøgt. Desuden kan vi registrere, hvor længe du var på vores websted, og hvor mange
gange du besøgte og købte eller brugte tjenesterne. Vi kan tildele dig et eller flere entydige
datanavne, så vi kan spore dine fremtidige besøg.
I de fleste tilfælde genereres oplysningerne af forskellig sporingsteknologi. Sporingsteknologi
kan omfatte "cookies", "Flash-LSO'er", "webbeacons" eller "web-bugs" og "clear GIF'er". Du kan
læse om vores brug af cookies og anden sporingsteknologi her og læse mere om de muligheder,
du har for at begrænse brugen af dem.
Vi henviser til vores Meddelelse om cookies, hvis du ønsker yderligere oplysninger om cookies
og anden lignende teknologi, som vi anvender.
Oplysninger fra andre kilder: Hvis vi modtager oplysninger om dig fra andre kilder, kan vi tilføje
disse til de oplysninger, vi allerede har om dig. Hvis vi f.eks. modtager en liste over abonnenter
på en publikation, og vi bemærker, at du er bruger af vores produkter og desuden abonnent,
kan vi kombinere disse oplysninger. De oplysninger, vi kan modtage fra andre kilder, omfatter
bl.a. opdaterede leverings- eller betalingsoplysninger, som vi bruger til at revidere vores
optegnelser, købs- eller indløsningsoplysninger, kundesupport- eller tilmeldingsoplysninger,
oplysninger om websidebesøg, søgetermer og søgeresultater fra forretningspartnere samt
kredit- eller identitetsoplysninger, som vi bruger til at hjælpe med at forhindre og registrere
svindel.

Hvordan anvender vi personlige oplysninger?
Hver gang du tænder en enhed, opretter forbindelse til et netværk eller åbner en fil, udsættes
du for betydelige risici fra hackere, malware, spyware og andre former for uautoriseret adgang
til dine data og systemer. Sikkerhedsprodukter og -tjenester såsom McAfees har til formål at
hjælpe med at beskytte dig mod disse risici.
Sikkerhed og registrering af trusler Ved at indsamle og behandle data, herunder
personlige oplysninger, kan McAfee hjælpe med at forudse trusler og bedre beskytte dig, dine
enheder og dine oplysninger. McAfee kan f.eks. bruge dine oplysninger til:
•

•
•
•

At analysere data, der sendes til/fra din(e) enhed(er) for at isolere og identificere
trusler, sikkerhedsrisici,
mistænkelig aktivitet og angreb,
At vurdere en enheds eller fils omdømme, så vi kan rådgive dig om, hvorvidt du skal
tillade adgang,
At deltage i trusselsdatanetværk og gennemføre undersøgelser og analyser, herunder
markeds- og forbrugerundersøgelser og tendensanalyser, og
At tilpasse produkter og tjenester til at reagere på nye trusler.

Forretningsbrug. Vi kan desuden bruge personlige oplysninger til andre forretningsformål,
herunder til:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

At analysere brugeres adfærd, når de bruger McAfees produkter og tjenester for at
skræddersy
indstillingerne,
At etablere og administrere McAfee-konti,
At indsamle og behandle betalinger og gennemføre transaktioner,
At yde kundeservice, administrere abonnementer og svare på forespørgsler,
spørgsmål og kommentarer,
At kommunikere og administrere deltagelse i særlige arrangementer, programmer,
undersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger og andre tilbud og reklamekampagner,
At muliggøre indlæg på vores blogge og andre former for kommunikation,
At skræddersy, måle og forbedre vores websteder, produkter, tjenester og
reklamering,
At analysere og udvikle nye produkter, tjenester og websteder,
At udføre aktiviteter i forbindelse med regnskabsførelse, revision, fakturering,
afstemning og indsamling,
At forhindre, registrere, identificere, undersøge, reagere på og beskytte mod potentielle
eller
faktiske krav, ansvar, forbudt adfærd og kriminelle handlinger,
At overholde og håndhæve gældende lovgivningsmæssige krav, aftaler og
politikker, og
At udføre andre aktiviteter i overensstemmelse med denne meddelelse.

Behandling som led i tjenesterne. Vi behandler endvidere visse oplysninger som en integreret
del af vores tjenester. Hvis du installerer eller bruger vores produkter eller tjenester, opererer
softwaren i baggrunden af dit computersystem eller enhedens miljø for at udføre specifikke
opgaver vedrørende sikkerhed og personlige oplysninger, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

beskyttelse mod spam,
beskyttelse mod virus,
Registrering og forebyggelse af samt beskyttelse mod indtrængning,
Forebyggelse mod og forudsigelse af trusler,
Netværksforsvar,
Datakryptering,
Låsning af mobilenheder og
Aktiviteter til sikkerhedskopiering og gendannelse.

Produktopdatering og -rapportering. Vores produkter og tjenester kan også behandle visse
oplysninger med det formål at levere opdateringer og rapporter. Disse opdateringsfunktioner

kan kontrollere dit system for at se, om filer relateret til tjenesterne skal fornys eller
moderniseres. F.eks. kan produkter og tjenester sende rapportfiler til McAfee. Disse filer
indeholder oplysninger, der omfatter antallet af kontrollerede, mistænkelige, inficerede eller
uønskede filer eller e-mails, antallet af infektioner, dato og hash-værdier for de registrerede
infektioner og antallet af falske negative/falske positive resultater. Formålet med disse
rapporter er at analysere hyppigheden af bestemte infektioner eller udbredelsen af trusler.
McAfee bruger desuden oplysningerne til at tilpasse produktet til brugerens præferencer på
baggrund af den faktiske brug.
Understøttelse af gratis produkter og tjenester
Vi stiller løbende en række gratis produkter til rådighed for vores kunder. For fortsat at kunne
tilbyde produkterne gratis kan vi bruge oplysninger, der indsamles gennem nogle af vores
produkter, f.eks. oplysninger om websteder, du besøger, for dermed at understøtte
interessebaserede reklamer fra os eller vores samarbejdspartnere. Det gør vi ved at dele
oplysningerne med tredjeparter, vi har tillid til, om din browser og webbrowseraktivitet, uden
at du dermed identificeres personligt. Disse virksomheder må ikke bruge de oplysninger, vi
giver dem, til at identificere dig, og de må kun bruge de oplysninger, vi giver dem, i
overensstemmelse med vores løfter til dig om beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vores
produkter, der bruger oplysninger på den måde, omfatter også indbyggede egenskaber, der
giver dig mulighed for at fravælge, at vi deler oplysningerne.

Hvornår deler vi personlige oplysninger?
Vi respekterer, hvor vigtigt det er at værne om personlige oplysninger. Udover hvad der
fremgår af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, sælger vi ikke dine
personlige oplysninger eller deler dem med ikke-tilknyttede tredjeparter til disses
markedsføringstiltag, medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre vi er pålagt ved lov at
dele oplysningerne. Generelt kan vi offentliggøre de oplysninger, vi indsamler, herunder
personlige oplysninger, for at muliggøre vores tilvejebringelse af tjenesterne eller
kommunikation med kunderne (f.eks. for at betjene udbydere, der opfylder funktioner på vores
vegne), for at drive vores virksomhed, for at reklamere for eller promovere vores tjenester, for
at muliggøre ændringer af eller overførsler til vores virksomhed, som dette måtte være
påkrævet ved lov, eller med dit samtykke.
Vi kan dele personlige oplysninger som følger:
•

Nuværende og fremtidige medlemmer af McAfee-virksomhederne med de formål, der
er beskrevet i denne meddelelse, for dermed: (i) at udbyde tjenester og indhold (f.eks.
registrering, salg og kundeservice), (ii) at hjælpe med at registrere og forebygge ulovlige
handlinger og overtrædelser af vores politikker og (iii) at vejlede vores beslutninger om
vores produkter, tjenester og kommunikation,

•

•

•

•

•

•

•

Andre bruger, hvor dette er en integreret del af en bestemt tjeneste, hvor du har valgt
at dele sådanne oplysninger, eller hvor du har postet brugerindhold (f.eks. kommentarer
og anbefalinger, poster på sociale medier, billeder eller beliggenheder til grupper, du
opretter),
Autoriserede serviceudbydere, der udfører tjenester for os (herunder cloudtjenester,
datalagring, salg, markedsføring, undersøgelser, betalingsprocedurer, kundesupport og
inddrivelse af regninger). Vores kontrakter med vores serviceudbydere omfatter
forpligtelser, hvor de samtykker til at begrænse deres brug af personlige oplysninger og
overholde sikkerhedsstandarder og standarder for beskyttelse af personlige oplysninger,
idet disse standarder er mindst lige så stringente som betingelserne i denne meddelelse
om beskyttelse af personlige oplysninger. Husk på, at hvis du tilvejebringer personlige
oplysninger direkte til en tredjepart, f.eks. gennem et link på McAfees websted, er
behandlingen af disse typisk baseret på deres standarder (der eventuelt adskiller sig fra
McAfees).
Hvis vi mener, at offentliggørelse er nødvendig og behørig for dermed at forhindre
fysisk, økonomisk eller anden skade eller tab, herunder for at beskytte mod svindel eller
kreditrisiko.
Til juridiske, offentlige eller retlige myndigheder, som dette anvises eller kræves af
myndighederne eller ifølge gældende lovgivning, eller i forbindelse med en juridisk
aktivitet, f.eks. som svar på en stævning eller som led i efterforskningen af mistænkte
ulovlige aktiviteter (herunder identificering af de parter, der bruger vores tjenester til
ulovlige aktiviteter). Vi forbeholder os retten til at anmelde aktiviteter, vi i god tro
mener, er ulovlige, til de retshåndhævende myndigheder.
I forbindelse med eller under forhandlingerne om virksomhedsovertagelse, fusion, salg
af aktiver eller andre tilsvarende virksomhedsoverdragelser, der omfatter stort set alle
vores aktiver eller funktioner, hvor personlige oplysninger overføres eller deles som en
del af forretningsaktiverne (forudsat at den pågældende part samtykker til at bruge
sådanne personlige oplysninger på en måde, der stemmer overens med denne
meddelelse).
For at kunne tilvejebringe markedsførings- og reklameindhold om vores produkter og
andre produkter, der kan interessere dig, kan vi dele dine brugsdata samt
anonymiserede oplysninger med tredjeparters reklamenetværk, sociale mediepartnere
og tilsvarende udbydere. Du kan finde en mere detaljeret gennemgang af vores
relationer med tredjepartsannoncører nedenfor under overskriften
"Tredjepartsannoncører".
Med andre, men kun efter at have indhentet dit samtykke dertil. Hvis vi vil dele
personlige oplysninger med andre end, hvad der er tilladt eller beskrevet ovenfor, giver
vi dig mulighed for at vælge, at vi deler dine oplysninger, og du kan vælge at instruere os
til ikke at dele oplysningerne.

Dine rettigheder i henhold til Californiens lov om beskyttelse af personlige oplysninger –
Shine the Light-loven
McAfee deler ikke dine personlige oplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter til deres egen
markedsføringsbrug uden din tilladelse.

Tredjepartsannoncører

Reklamer er en af de måder, hvorpå McAfee kan finansiere mange af vores gratis produkter og
tjenester, og er desuden en måde, hvorpå vi kan informere dig om produkter eller tjenester,
som vi tror, du vil være interesseret i. Vi har aftaler med tredjepartsannoncører om at vise eller
levere reklamer for/til dig, når du bruger vores websted eller nogle af vores øvrige produkter,
f.eks. apper. Tredjepartsannoncørerne kan automatisk modtage brugsdata, når det er tilfældet.
Desuden kan de downloade cookies til din computer eller bruge andre former for teknologi,
f.eks. JavaScript og "webbeacons" (også kaldet "1x1 GIF'er" eller "clear GIF'er") til at måle, hvor
effektive deres reklamer er og til at skræddersy reklameindholdet. I den forbindelse tillades det,
at reklamenetværket genkender din computer eller enhed hver gang, de sender dig en reklame.
Dermed kan de samle oplysninger om, hvor personer, der bruger din computer eller browser,
så deres reklamer og dermed fastslå, hvilke reklamer der klikkes på. Tredjepartsannoncører kan
desuden vise dig reklamer på andre websteder, og disse er baseret på, hvad de sporer af
indhold, du har set på eller interageret med på vores websteder. Udover hvad der er beskrevet
i denne meddelelse, giver vi ikke tredjepartsannoncører dine kontaktoplysninger, f.eks. emailadresse, telefonnummer eller adresse, uden dit samtykke dertil. Vi henviser til
vores Meddelelse om cookies, hvis du vil læse mere om, hvordan McAfee bruger
sporingsteknologi såsom cookies, og hvordan du kan fravælge sådan teknologi og sådanne
reklamer. Denne meddelelse dækker ikke brugen af cookies eller anden sporingsteknologi fra
vores annoncører.
Hvis du har givet vores apper adgang til din beliggenhed, kan vores mobile annoncepartnere
bruge din beliggenhed til at rette reklamer direkte mod dig. Du kan bruge
placeringsfunktionerne på din enhed til at deaktivere denne form for målretning.
Do Not Track-oplysning: Vores websted reagerer ikke på Do Not Track-signaler. Men du kan
som diskuteret ovenfor deaktivere visse former for sporing (f.eks. ved at deaktivere cookies).
Hvis du vil læse mere om Do Not Track-signaler, skal du klikke på her.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi?
Vi bruger administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at
beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler og behandler. Vores sikkerhedskontrol er
beregnet til at bevare et passende niveau af datafortrolighed, integritet og tilgængelighed. Vi
tester jævnligt vores

websted, datacentre, systemer og andre aktiver for sikkerhedsrisici. McAfee behandler
oplysninger om betalingskort i overensstemmelse med Payment Card Industry's
Data Security Standards (PCI-DSS). Når du f.eks. foretager en betaling på vores websted
med dit kreditkort, bruger vi SSL-kryptering ved overførsel af kreditkortnummeret.

Hvad er dine valgmuligheder mht. dine personlige oplysninger?
Vi tilbyder visse valgmuligheder for, hvordan vi kommunikerer med vores brugere, og hvilke
personlige oplysninger vi indsamler om dem. Mange McAfee-produkter giver brugerne
mulighed for at forestage valg om de indsamlede personlige oplysninger.
•

•

•

Du kan vælge ikke at modtage markedsføringsmeddelelser fra os ved at klikke på
frameldelseslinket eller følge andre anvisninger i vores markedsføringse-mails, ved at gå
til afsnittet om Min kontopå vores websted eller ved at kontakte os som beskrevet i
afsnittet "Kontakt os" nedenfor.
Mange McAfee-produkter indeholder indstillinger, der giver brugere eller
administratorer mulighed for at styre, hvordan produkterne indsamler oplysninger. Læs
den relevante produktvejledning, eller kontakt os via den rette kanal for teknisk support
for at få hjælp.
Hvis du vil slette dine personlige oplysninger fra en kundeudtalelse på McAfees
websted, skal du kontakte kundeservice.

Hvis du vælger ikke længere at modtage markedsføringsoplysninger, kan McAfee stadig
kommunikere med dig om f.eks. sikkerhedsopdateringer, produktfunktionalitet, svar på
serviceanmodninger eller andre transaktionsmæssige formål, der ikke er markedsføring eller
administration.
Hvordan får du adgang til og retter unøjagtigheder?
Hvis du abonnerer på McAfees produkter, har du adgang til og kan rette de personlige
oplysninger, der er registreret for din profil, ved at gå til Min konto. Du kan også anmode om
adgang til eller ændringer eller sletning af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med
gældende lovgivning ved at kontakte os som angivet nedenfor. For visse anmodninger gælder
der et administrationsgebyr (hvor dette er tilladt ved lov). Vi oplyser dig om eventuelle gebyrer,
før vi efterkommer din anmodning.

Dataopbevaring
Den periode, hvori vi opbevarer dine personlige oplysninger, afhænger af det formål, vi bruger
dem til. McAfee opbevarer dine personlige oplysninger, så længe du er en registreret abonnent
eller bruger af vores produkter, og så længe vi har et andet forretningsmæssigt formål med at
opbevare dem, og derefter ikke i længere tid, end det kræves ved eller er tilladt ifølge lov eller i
henhold til McAfees politik for opbevaring af optegnelser, end hvad der med rimelighed måtte
være nødvendigt til intern rapportering og afstemning og for at give dig feedback eller

oplysninger, som du måtte anmode om. De indsamlede oplysninger kan opbevares og
behandles på servere i USA og andre steder i verden, hvor McAfee og vores tjenesteudbydere
har faciliteter.

Beskyttelse af børns personlige oplysninger

Nogle af McAfees tjenester omfatter sikkerhedsegenskaber, der kan bruges til at overvåge
børns onlineaktiviteter, deres fysiske lokalitet, eller hvornår de bruger en registreret enhed.
McAfee indsamler ikke forsætligt personlige oplysninger fra børn under 13 år uden først at have
indhentet forældrenes samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivning, som f.eks.
Children’s Online Privacy Protection Act i USA eller tilsvarende andre love i andre lande. Hvad
angår produkter, der kan anvendes af børn, har forældre eller værger mulighed for til enhver
tid at slette barnets profil, når forælder eller værge vælger at gøre dette. Vi bruger ikke
forsætligt personlige oplysninger fra børn til noget formål undtagen til at levere de produkter,
der er beregnet til at tilbyde familierelaterede eller børnerelaterede beskyttelsestjenester. Hvis
du mener, vi har indsamlet oplysninger fra dit barn ved en fejl, eller hvis du har spørgsmål eller
betænkeligheder om vores praksis i forbindelse med børn, bedes du underrette os derom ved
at bruge oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" nedenfor, hvorefter vi svarer med det samme.

Overførsel af data
McAfee har hjemsted i USA, og vi har virksomheder, enheder og serviceudbydere i USA og
resten af verden, inklusive Indien. Dermed kan vi og vores serviceudbydere overføre dine
personlige oplysninger til - eller give adgang til dem - i retsområder, der ikke yder tilsvarende
databeskyttelsesniveauer som dit eget retsområde. Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at
dine personlige oplysninger har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i de retsområder, vi
behandler dem i. Hvis du befinder dig inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde eller i Schweiz, tilbyder vi tilstrækkelig beskyttelse af overførslen af
personlige oplysninger til lande uden for EØS og Schweiz i kraft af en række selskabsinterne
aftaler, der bygger på standardkontraktbestemmelserne i EU's databeskyttelsesdirektiv
95/46/EF.

Links til andre websteder
Vores websted kan indeholde links til andre websteder af hensyn til din bekvemmelighed og
oplysninger. Disse websteder kan være drevet af virksomheder, der ikke er tilknyttet McAfee.
Tilknyttede websteder kan have deres egne politikker for eller meddelelser om beskyttelse af
personlige oplysninger, som vi stærkt anbefaler, at du læser igennem, hvis du besøger
webstederne. Vi kan ikke drages til ansvar for indholdet, praksis for beskyttelse af personlige
oplysninger eller brugen af websteder, der ikke er tilknyttet McAfee.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder om denne meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger eller ønsker at opdatere de oplysninger, vi har om dig, eller dine
indstillinger, bedes du kontakte os pr. e-mail på privacy@mcafee.com eller på en af følgende
måder:
I USA: Ved at ringe til os på +1 972-963-7902 eller ved at skrive til os på:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024, USA
I Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde: Ved at ringe til os på +44 (0) 1753 217 500
eller ved at skrive til os på:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Storbritannien
I Japan: Ved at ringe til os i McAfee Information Center: +81 0570-010-220 eller ved at skrive til
os på:
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043, Japan
Tlf.: (omstilling) 03-5428-1100

McAfees meddelelse om cookies

Vores websteder (som er defineret nedenfor) bruger cookies og anden tilsvarende teknologi til at
sikre, at vi giver vores besøgende den bedst mulige oplevelse ved at tilbyde dig skræddersyede
oplysninger, idet vi husker dine markedsførings- og produktpræferencer og hjælper dig med at
indhente de rette oplysninger. Du kan læse mere om cookies og anden tilsvarende teknologi,
hvordan vi bruger dem, og hvordan du kan styre dem, nedenfor.

Brug af cookies og anden tilsvarende teknologi
Denne meddelelse beskriver, hvorledes McAfee (herunder visse tilknyttede virksomheder og
serviceudbydere til McAfee) (samlet "vi" eller "os") bruger cookies og anden tilsvarende
teknologi (f.eks. pixel tags, webbeacons, clear GIF'er, JavaScript og lokallagre). Vi henviser
samlet til cookies og anden tilsvarende teknologi som "sporingsteknologi" i resten af denne
meddelelse. Desuden beskriver vi, hvilke muligheder du har angående sporingsteknologi. Denne
meddelelse dækker brugen af cookies, der kan anvendes i forbindelse med McAfees websteder,
mobile websteder og apper ("webstederne").
I visse tilfælde kan vi bruge sporingsteknologi til at indsamle oplysninger, der er personligt
identificerbare, eller som kan blive personligt identificerbare, hvis vi kombinerer dem med andre
oplysninger. I så fald gælder vores meddelelse om beskyttelse af private oplysninger i tillæg til
meddelelsen om cookies.

Hvad er sporingsteknologi?
Cookies er små filer, der normalt består af bogstaver og tal, som placeres på din computer, tablet,
telefon eller lignende enhed, når du bruger enheden til at besøge et websted. Cookies anvendes i
udbredt grad af webstedsindehavere og deres serviceudbydere eller samarbejdspartnere, så
webstederne fungerer, drives mere effektivt og tilvejebringer oplysninger til analyse.
Vi bruger disse forskellige cookietyper på vores websteder:
•

•

Teknisk nødvendige cookies. Denne form for cookie er teknisk nødvendig for at kunne
drive vores websteder (så du f.eks. kan logge ind på sikre områder af vores websted eller
bruge en indkøbskurv). Denne form for cookie sætter dig i stand til at bevæge dig rundt
på vores websteder og bruge deres funktioner. Deaktiverer du denne form for cookies,
hæmmer det webstedernes funktionalitet og kan gøre egenskaber og tjenester
utilgængelige.
Analyse- og brugertilpassede cookies. Med denne form for cookies kan vi analysere
aktiviteter på vores websteder og på andre websteder, hvor vi slår indhold op, for dermed
at forbedre og optimere den måde, vores websteder fungerer på. Vi kan f.eks. bruge
denne form for cookies til at sikre, at besøgende let kan finde de oplysninger, de leder
efter. Det gør vi bl.a. ved at genkende og tælle antallet af besøgende og ved at se,

•

•

•

•

hvordan de bevæger sig rundt på webstedet, når de bruger det. Analysecookies hjælper os
desuden med at måle, hvordan vores reklamekampagner klarer sig, så vi dermed kan
forbedre vores reklamekampagner og optimere indholdet på vores websteder for dem, der
reagerer på vores reklamer.
Funktionscookies. Denne form for cookies bruges til at genkende dig, når du vender
tilbage til vores websteder. Med dem kan vi skræddersy indholdet til dig, tiltale dig ved
navn og huske dine præferencer (f.eks. dit valg af sprog og region).
Reklamecookies. Denne form for cookies registrerer dine onlineaktiviteter, herunder
dine besøg på vores hjemmesider, de sider, du i øvrigt har besøgt, og de links og
reklamer, du klikker på. Et af formålene er at hjælpe os med at gøre det indhold, der vises
på vores websteder, mere relevant for dig. Et andet formål er at tillade levering af
reklamer eller anden form for kommunikation til dig, der har til formål at være mere
relevant for dine interesser. Levering af interessebaserede reklamer kan være fra os, vores
serviceudbydere og samarbejdspartnere, f.eks. udgivere, datastyringsplatforme og
forbrugsstyringsplatforme. Hvis du f.eks. ser på en side på et af vores websteder, kan vi
få en reklame leveret til dig, på vores websted eller på andre websteder, om produkter,
der henvises til på den pågældende side, eller om tilsvarende produkter og tjenester. Vi
og vores serviceudbydere og samarbejdspartnere kan desuden vedhæfte andre data til de
oplysninger, der indhentes ved hjælp af cookies, herunder oplysninger fra tredjeparter, og
dele dem med tredjeparter med det formål at levere reklamer til dig.
Flash-cookies. En Flash-cookie er en lille datafil, der placeres på din computer ved hjælp
af Adobe Flash eller tilsvarende teknologi, der kan være indbygget i din computer, eller
som du downloader eller installerer på din computer. Vi bruger teknologien til at
skræddersy og forbedre din onlineoplevelse, fremme procedurer og skræddersy og
gemme dine indstillinger. Flash-cookies kan hjælpe besøgende på vores websteder med
f.eks. volumenindstillinger i forbindelse med en videooplevelse, med at spille spil og med
at gennemføre undersøgelser. De er med til at forbedre vores websteder ved at måle,
hvilke områder der har størst interesse for vores besøgende. De kan genkendes af andre
websteder eller af vores markedsførings- eller forretningspartnere. Flash-cookies
adskiller sig fra browsercookies, og de administrationsværktøjer, din browser bruger til
cookies, sletter eventuelt ikke Flash-cookies. Klik her for at læse, hvordan du kan
administrere indstillinger for personlige oplysninger og lagring i forbindelse med Flashcookies. Hvis du deaktiverer Flash-cookies eller anden tilsvarende teknologi, bør du
bemærke, at du eventuelt ikke vil have adgang til visse funktioner og tjenester, der gør
din onlineoplevelse mere effektiv og behagelig.
Webbeacon. Et webbeacon er en meget lille gennemsigtig billedfil, der bruges til at
holde styr på din navigation på ét websted eller en række websteder. De kaldes også
"web-bugs" eller "clear GIF'er". Webbeacons kan anvendes sammen med cookies til at
danne et indtryk af, hvordan et websteds brugere navigerer på webstedet.

Hvordan indsamler og bruger vi andre oplysninger?
Vi og vores serviceudbydere kan bruge sporingsteknologi til en række formål, bl.a.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Til at hjælpe os og tredjeparter med at indhente oplysninger om dine besøg på
webstederne,
Til at bearbejde dine ordrer,
Til at analysere dine besøgsmønstre for at forbedre vores websteder,
Til at levere reklameindhold, kommunikation og indhold fra os og tredjeparter på vores
websteder og tredjeparternes websteder, der er rettet specifikt mod dine interesser,
Til at huske dine sprog- og øvrige indstillinger,
Til at hjælpe dig med at indhente de oplysninger, du leder efter,
Til at give dig en sikker tjeneste for onlinetransaktioner,
Til at måle, hvor mange der besøger vores websteder, og hvordan de bruger dem,
Til at sikre den effektive drift af vores websteder.

Hvis du registrerer dig på et af vores websteder eller på anden vis giver os dine personlige
oplysninger, kan vi forbinde de oplysninger med andre oplysninger, som vi indsamler fra eller
om dig, oplysninger om din brug af vores websteder eller oplysninger, vi modtager om dig fra
tredjeparter. Vi kan bruge de samlede oplysninger til formål, der er forenelige med vores
meddelelse om beskyttelse af private oplysninger, herunder i markedsføringsøjemed.

Hvor længe bliver sporingsteknologien på min enhed?
Nogle cookies bliver liggende på din enhed mellem browsersessioner. De udløber ikke, når du
lukker browseren. Sådanne cookies kaldes "faste cookies". Hvor længe en fast cookie bliver
liggende på din enhed, varierer fra cookie til cookie. Vi og andre bruger faste cookies til en
række formål, f.eks. til at gemme dine indstillinger, så de er tilgængelige ved næste besøg, og for
at holde mere nøjagtig kontrol med, hvor ofte du besøger webstederne, hvor ofte du vender
tilbage, hvordan din brug af webstederne svinger over tid, og hvor effektive reklamefremstødene
er.
Andre cookies gælder fra, du besøger vores websted til slutningen af en bestemt
webbrowsersession. Disse cookies udløber og slettes automatisk, når du lukker
internetbrowseren. Sådanne cookies kaldes "sessionscookies".

Hvem lægger sporingsteknologi på min enhed?
McAfee kan som webstedsoperatør lægge cookies på din enhed. Sådanne cookies kaldes
"førstepartscookies". Andre parter end McAfee kan placere cookies på din enhed. Sådanne
cookies kaldes "tredjepartscookies". En McAfee-partner kan f.eks. lægge en tredjepartscookie på
din enhed for at aktivere online chattjenester.
Der kan også bruges cookies, der sætter os og tredjeparter i stand til at se, når du besøger vores
websteder, og til at forstå, hvordan du bruger e-mail, reklamer og andet indhold. Med cookies
kan der indhentes og anvendes samlede og øvrige oplysninger, der ikke identificerer den enkelte
bruger (f.eks. dit operativsystem, browserversion og den URL-adresse, du kom fra, herunder fra
e-mails og reklamer) for dermed at forbedre din oplevelse og forstå trafikmønstrene.
Teknologien tæller det antal gange, brugere besøger en bestemt tjeneste fra bestemte

bannerreklamer uden for McAfees websted eller klikkede på links eller grafik i emailnyhedsbreve fra McAfee. Det bruges også som et redskab til at kompilere den samlede
statistik om, hvordan McAfees websteder anvendes, til at lave analyser og til at hjælpe os med at
optimere vores websteder og hjælpe med at præsentere dig for reklamer, der er baseret på dine
interesser, som det er beskrevet yderligere nedenfor.

Hvordan bruger McAfee online- og mobile reklamer?
Vi og tredjeparter, herunder teknologipartnere, og serviceudbydere bruger interessebaserede
reklamer til at levere reklamer og skræddersyet indhold, som vi og andre annoncører mener, vil
interessere dig. I det omfang, tredjepartsforhandlere bruger cookies til at udføre disse tjenester
for os, styrer McAfee ikke brugen af teknologien eller de deraf følgende resultater, og McAfee er
ikke ansvarlig for sådanne tredjeparters handlinger eller politikker. Vi har opstillet visse
ressourcer i denne meddelelse (se "Hvordan administrerer jeg sporingsteknologi?" nedenfor),
som kan være dig til hjælp.
Vi kan levere reklamer til dig ud fra din online- eller mobiladfærd (på McAfees websteder eller
andre websteder), din søgeaktivitet, dine svar på en af vores reklamer eller e-mails, de sider, du
besøger, din generelle geografisk beliggenhed eller øvrige oplysninger. Reklamerne kan
forekomme på vores websteder eller på tredjeparters websteder. De teknologipartnere, vi
samarbejder med om at præsentere interessebaserede reklamer, kan være medlemmer af
selvregulerende organisationer (f.eks. Network Advertising Initiative (NAI) og Digital
Advertising Alliance (DAA)). For websteder, der er rettet mod personer i EU, kan vi samarbejde
med teknologipartnere, der er medlemmer af European Digital Advertising Alliance (eDAA). Du
kan også se reklamer fra tredjeparter på vores websteder eller andre websteder eller sider ud fra
dine besøg eller aktiviteter på vores og andres websteder.

Hvordan administrerer jeg sporingsteknologi?
Du kan selv bestemme, om du accepterer cookies. Det kan du f.eks. gøre ved hjælp af din
internetbrowsers indstillinger. De fleste internetbrowsere tillader dig en vis kontrol over de fleste
cookies via browserindstillingerne (Bemærk: Hvis du bruger dine browserindstillinger til at
blokere alle cookies, kan du måske ikke bruge webstedet til fulde). Du kan fine oplysninger på
nettet om, hvordan du administrerer cookies. Følgende links giver f.eks. oplysninger om,
hvordan du justerer cookieindstillingerne i nogle af de mest almindelige browsere:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Du kan også bruge en browser-plug-in såsom Ghostery eller Tracking Protection List fra
TRUSTe. (En browser-plug-in er en form for software, der giver din browser ekstra egenskaber,
f.eks. afspilning af video eller virusskanning). Adobe Flash Player er software til at se
multimedier på en computer. Websteder, der bruger Adobe Flash kan gemme Flash-cookies.

Flash-cookies kaldes også Flash-LSO'er ("Local Shared Objects"). McAfee kan bruge Flashcookies til at tilbyde særligt indhold, f.eks. afspilning af video og animation.
Du kan læse mere om interessebaserede reklamer og dine valg på disse sider: Digital Advertising
Alliance, Network Advertising Initiative og Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Du
kan fravælge brugen af cookies til at skræddersy indhold eller reklamer til dig ved at følge disse
links. Bemærk: Hvis du fravælger, ser du ikke nødvendigvis færre reklamer. Men de reklamer,
du ser, kan være mindre relevante for dine interesser.
•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

Hvordan reagerer McAfee på Do Not Track-signalet?
Der er p.t. ingen branchestandard som reaktion på et Do Not Track-signal. McAfees tjenester og
websteder reagerer p.t. ikke på en brugers Do Not Track-signal.

Fortrolighed
Vi forpligter os til god praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du vil læse mere
om vores tilgang til personlige oplysninger, henviser vi til vores meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger ogvores adfærdskodeks.

Sådan kontakter du os
Hvis du har spørgsmål om vores brug af cookies, kan du kontakte os som angivet nedenfor. Du
skal inkludere dine kontaktoplysninger og en detaljeret beskrivelse af dine spørgsmål om
cookies.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024, USA
•
•

E-mail: privacy@mcafee.com
Telefon: +1 972-963-7902

Denne meddelelse er en opdatering af og træder i stedet for tidligere versioner. Vi kan til enhver
tid ændre denne meddelelse. Se "SIDST OPDATERET" nederst på denne side for at se, hvornår
meddelelsen sidst er revideret. Ændringer af denne meddelelse træder i kraft, når vi gør den
reviderede meddelelse tilgængelig på eller gennem webstederne.
SIDST OPDATERET: 3. april 2017

Meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger for mobilapp
Ikrafttrædelsesdato: 3. april 2017
McAfee, LLC og vores tilknyttede virksomheder, som du har et forretningsforhold til
("McAfee", "vi", "os") respekterer dine personlige oplysninger. Denne meddelelse om
beskyttelse af personlige oplysninger for mobilappen ("Meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger for app") beskriver vores praksis omkring beskyttelse af
personlige oplysninger i forbindelse med indsamling, brug og offentliggørelse af dine
personlige oplysninger gennem vores mobilapper (vores "app" eller "apper").
1. Hvad indsamler vi?
Oplysninger, du stiller til rådighed:
Vi kan kræve, at du registrerer dig for at bruge apperne. Registrering kan kræve
oplysning af personlige oplysninger såsom din e-mailadresse og navn samt oplysninger
som f.eks. et unikt brugernavn eller en adgangskode. I visse tilfælde kan du måske
logge på med dine kontooplysninger fra Google eller Facebook, og de oplysninger
anvendes derefter udelukkende til kontoadgang og -administration.
Appernes funktionalitet kan kræve en vis adgang til personlige oplysninger for at kunne
bruge apperne. Det kan dreje sig om kontaktoplysninger såsom navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse og unikke loginoplysninger. Desuden kan apperne bruge
entydige numeriske identifikatorer, der er tildelt din enhed som f.eks. dit mobile reklameID/IDFA, Bluetooth-enheders ID'er og mobilenheds ID.
Apperne kan også indsamle andre informationer såsom:
•
•
•
•
•
•

ID på Bluetooth-enheder, der er forbundet til din mobile enhed.
Medier som f.eks. billeder og videoer, som du gemmer eller samtykker til at give
os adgang til,
Enhedsoplysninger såsom operativsystem, enheds-ID og -type,
Liste over andre apper på din enhed og oplysninger om apperne,
Hvor du befinder dig,
Oplysninger om dine McAfee-produktabonnementer, f.eks. anvendte produkter,

•
•

registreringsdata, produktnøgle osv.,
Oplysninger om websteder, du ser på og besøger,
Batteristand, enhedsstatus tænd/sluk

Adgang til nogle af de ovenfor anførte oplysninger (f.eks. hvor du befinder dig) kan
begrænses af din mobilenheds operativsystem, og du skal give dit samtykke, før vi kan
få adgang til oplysningerne. Du vælger selv, om du ønsker at samtykke. Men hvis du
ikke samtykker, kan visse af appernes funktioner være begrænsede.
Du kan også frivilligt og til enhver tid afgive yderligere oplysninger, der ikke kræves af
apperne, men som kan forbedre din oplevelse.

Oplysninger, vi automatisk indsamler fra din enhed og dine apper
Udover ovenfor anførte oplysninger indsamler apperne automatisk andre
enhedsrelaterede oplysninger og data om apperne. Det omfatter bl.a. crash-logs til
vurdering af applikationens brugbarhed og ydeevne, hvor længe apperne anvendes, og
øvrige samlede eller statistiske oplysninger. Der kan automatisk indsamles lokationsdata
f.eks. via GPS med det formål at tilbyde visse egenskaber med appen. Sådanne data
sendes og gemmes separat fra andre personlige oplysninger, som apperne behandler,
og indeholder ingen oplysninger, der med rimelighed kan anvendes til at identificere dig
direkte.
2. Hvordan bruger vi dine oplysninger?
Udover at stille apperne og relaterede tjenester til rådighed og forbedre dem bruger vi
dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig, herunder til at sende dig
meddelelser og beskeder og til reklamer og markedsføring i selve appen (i
overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer), til at svare på dine
forespørgsler (f.eks. om teknisk support eller kundeservice) og til analyse og
undersøgelser. Udover de former for brug, der er beskrevet i denne meddelelse om
beskyttelse af personlige oplysninger for app, kan vi bruge dine personlige oplysninger,
som det i øvrigt måtte være tilladt i henhold til gældende lovgivning.
Nogle apper kan bruge oplysninger om de websteder, du besøger, og de apper, der er
installeret på din enhed, til at vise dig mere relevante reklamer. Hvor det er tilfældet,
giver vi dig besked om disse aktiviteter og muligheden for at fravælge dem.
3. Sådan deler vi dine oplysninger.
Tredjepartsserviceudbydere og tilknyttede virksomheder
Udover hvad der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige

oplysninger for app, sælger, udlejer og deler vi ikke oplysninger, der identificerer dig
personligt (dvs. navn, e-mailadresse, telefonnummer eller adresse). Vi kan være nødt til
at dele de oplysninger, vi indsamler via apperne, med tredjepartsserviceudbydere for
dermed at kunne understøtte apperne, deres funktioner og tjenester, herunder
kundeservice og teknisk support, og med vores tilknyttede virksomheder.
Vi kan dele den reklameidentifikator, der er tildelt din enhed, sammen med oplysninger
om de websteder, du besøger, eller de apper, der er installeret på din enhed, med
tredjepartsserviceudbydere, således at de kan bruge oplysningerne til at hjælpe med at
vise dig reklamer, der sandsynligvis vil være mere relevante for dine interesser. Disse
oplysninger identificerer dig ikke personligt.
Nogle af vores udbydere kan bruge dine oplysninger i et format, der ikke direkte
identificerer dig, til deres egne forretningsformål (f.eks. for at forbedre deres egne
tjenester). De kan f.eks. spore, hvor mange opkald til kundeservice, det kræver, før et
problem er løst, for dermed at forbedre denne tidshorisont. Vores kontrakter tillader ikke,
at vores tredjepartsserviceudbydere bruger dine personlige oplysninger på måder, der
ikke er forenelige med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysningerfor
app.
Vilkår for tredjepartsserviceudbydere
Nogle af vores tredjepartsserviceudbydere kan have yderligere vilkår og betingelser, der
finder anvendelse på dine oplysninger, og som vi skal stille til rådighed for dig som
følger:
Google Maps: Hvis appen bruger Google Maps’ API, er den underlagt Googles politik
om beskyttelse af personlige oplysninger. Visse kort-API'er gemmer og bruger cookies
og andre oplysninger på slutbrugernes enheder.
Facebook Audience Network:Vi er medlem af Facebook Audience Network. Det er en
måde, hvorpå virksomheder kan vise deres reklamer for Facebook-brugere i apper og
på websteder, der også indgår i netværket. Facebook hjælper med at skræddersy
reklamerne, så de er relevante og nyttige. Du kan bruge Facebooks
reklameindstillingsværktøj til at se, tilføje og slette dine præferencer, herunder om du vil
modtage skræddersyede reklamer, inklusive i vores apper. Vi anbefaler, at du
læser Facebooks grundlæggende politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Reklamer i vores apper kan også omfatte et fravælgelsesikon for Ad Choices, så du
direkte kan fravælge i vores app.
Andre måder, hvorpå dine personlige oplysninger kan deles
Dine personlige oplysninger kan også bruges og deles med retshåndhævende
myndigheder, offentlige instanser eller andre parter, såfremt dette kræves ifølge

lovgivningen, i forbindelse med køb/salg, fusion eller omstrukturering, eller hvor vi
mener, det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, for
at overholde en retslig procedure, retskendelse eller juridisk procedure som f.eks.
bevismateriale i en retssag, vi er involveret i. Ved køb eller salg beordrer vi de
virksomheder, vi overfører dine personlige oplysninger til, til kun at bruge disse på en
måde, der er forenelig med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger
for app.
4. Dine valgmuligheder.
Du kan anmode om adgang til at se, ændre, opdatere eller slette de personlige
oplysninger, vi har om din brug af apperne, ved at kontakte os ud fra de oplysninger, du
finder i afsnittet "Kontakt os" nedenfor. Du kan til enhver tid framelde dig vores
markedsføringsmeddelelser ved at følge frameldelsesinstruktionerne i hvert
markedsføringsmeddelelse, vi sender til dig, eller ved at bruge oplysningerne i afsnittet
"Kontakt os" nedenfor. Vi efterkommer anmodningerne inden for de tidsrammer, der
finder anvendelse ifølge gældende lovgivning. Bemærk: Hvis du vælger ikke at modtage
markedsføringse-mails fra os, kan vi fortsat sende dig vigtige administrations- og
transaktionsmeddelelser i forbindelse med apper og tjenester ("servicemeddelelser").
Du kan begrænse brugen af oplysninger om din enhed i reklameøjemed, hvor
reklamerne er rettet mod dine interesser, ved at bruge din enheds indstillinger
("Begræns reklamesporing" på iOS-enheder og "Fravælg visning af personliggjorte
annoncer" på Android-enheder).
5. Sikkerhed.
Vi tager alle rimelige tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger for at beskytte
de personlige oplysninger, du opgiver, men du bør forstå, at ingen app eller
internetoverførsel nogensinde kan være 100 % sikker. Hvis indsamlede personlige
oplysninger gemmes på din enhed, tilvejebringes sikkerheden gennem din enheds egne
sikre lagerfaciliteter. Du bør også være omhyggelig med at holde brugernavn og
adgangskode til din konto fortrolige og beskytte personlige oplysninger, der gemmes på
din enhed.
6. Internationale overførsler.
Vi er en global virksomhed med hjemsted i USA. Dermed kan vi overføre, gemme og
behandle dine personlige oplysninger i USA eller til en af vores globale,
koncernforbundne virksomheder, når vi behandler oplysningerne med de formål, der er
beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysningerfor app.
Desuden kan vi overføre dine personlige oplysninger til vores
tredjepartsserviceudbydere, der kan være beliggende i et andet land end dit land.

De personlige oplysninger, vi indsamler inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde og Schweiz, er beskyttede i overensstemmelse med de gældende
juridiske krav, der er implementeret gennem koncerninterne aftaler, der inkorporerer de
standardmæssige kontraktbestemmelser, der anerkendes i Europa-Parlamentet og
Rådets direktiv 95/46/EF, der også kaldes databeskyttelsesdirektivet ("direktivet").
7. Dataopbevaring.
Vi opbevarer kontooplysninger såsom navn, kontooplysninger og e-mailadresse, så
længe du har din konto. Men er du ikke aktiv bruger af appen (hvilket fastsættes ud fra
antallet af loginforsøg), sletter vi din konto og alle oplysninger efter en rimelig
tidsperiode. Hvis dine data bliver slettet, skal du eventuelt oprette en ny konto for at
kunne bruge appen igen. For visse produkter kan der gemmes oplysninger lokalt på din
enhed samt på et fjernlager i vores (eller vores udbyderes) systemer. Generelt gælder,
at hvis du sletter apperne på din enhed, bliver alle oplysninger, der er gemt lokalt på
enheden også slettet. Dog bliver oplysninger på servere andetsteds eventuelt ikke
slettet. Du kan anmode om, at vi sletter dine personligt identificerbare oplysninger på
vores appservere ved at sende en skriftlig anmodning derom til os, som det fremgår af
afsnittet "Kontakt os" nedenfor. Din anmodning skal indeholde dit navn, alle
appspecifikke bruger-ID'er, din e-mailadresse og navnet på de apper, der er genstand
for din anmodning. Vi beholder sådan kommunikation i registreringsøjemed.
8. Mindreåriges brugsvilkår.
Vi overholder den amerikanske lov om beskyttelse af børns personlige oplysninger,
Children's Online Privacy Protection Act, og andre lignende love over hele verden, hvor
det er relevant. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn uden konkret
samtykke fra forældrene. Hvis du mener, vi på uretmæssig vis har indsamlet personlige
oplysninger fra en person, der er mindreårig i dit land, bedes du underrette os derom ud
fra de fremgangsmåder, der er beskrevet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor, hvorefter vi
træffer de nødvendige foranstaltninger for at undersøge og håndtere sagen med det
samme.
9. Meddelelse til indbyggere i Californien.
Ifølge paragraf 1798.83 i Californiens Civil Code skal vi underrette dig om, at vi ikke
deler dine personlige oplysninger med tredjeparter med henblik på disses direkte
markedsføringsformål.
10. Opdateringer af denne meddelelse om beskyttelse af personlige
oplysninger for app.
Vi kan til enhver tid opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige
oplysningerfor app og/eller vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

af juridiske, lovgivningsmæssige eller forretningsmæssige årsager. Vi slår sådanne
opdateringer af meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysningerfor app og disses
ikrafttrædelsesdato op i appen eller på
http://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx alt efter, hvad der finder anvendelse.
Hvis vi væsentligt ændrer den måde, hvorpå vi indsamler og bruger dine personlige
oplysninger, træffer vi desuden alle rimelige foranstaltninger for at underrette dig derom
(dette kan omfatte at kontakte dig via e-mail, hvis vi har din e-mailadresse). Hvor det er
påkrævet i henhold til loven, søger vi dit samtykke til sådanne væsentlige ændringer.
Medmindre det strider imod lovgivningen, bekræfter din fortsatte brug af apperne efter
sådanne ændringer, at du har læst og forstår den opdaterede meddelelse om
beskyttelse af personlige oplysninger for app.
11. Kontakt os.
Hvis du har spørgsmål til eller betænkeligheder ved vores praksis for beskyttelse af
personlige oplysninger, kan du sende et brev til den nedenfor anførte postadresse. For
at hjælpe os med at kunne svare mere effektivt på din forespørgsel bedes du inkludere
dine kontaktoplysninger, tjenestens eller webstedets navn og en detaljeret beskrivelse af
din forespørgsel eller dit spørgsmål om personlige oplysninger.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024, USA
• E-mail: privacy@mcafee.com
• Telefon: +1 972-963-7902
Hvis du befinder dig i EØS-området, beder vi dig venligst om at skrive til:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Storbritannien
Telefon: +44 (0) 1753 217 500
E-mail: privacy@mcafee.com

