McAfee personvernmerknad
Trer i kraft den 4. april 2017
Denne merknaden gir informasjon om data vi samler inn, bruker og deler, og
hvordan vi bruker de personlige dataene vi samler inn på en respektfull måte.

McAfee personvernmerknad Vi hos McAfee, LLC, og våre tilknyttede
selskaper som du har et forretningsforhold til («McAfee», «vi», «oss»), er svært
opptatt av personvern, sikkerhet og trygghet på Internett. Alt dette er en betydelig
del av vår grunnleggende målsetting: å beskytte brukerne av produktene og
tjenestene våre («du», «dere») mot faren for tyveri, avbrudd og uautorisert tilgang
til deres nettbaserte informasjon og aktiviteter. Denne personvernmerknaden
(«merknaden») er utformet for å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn,
bruker og deler din personlige informasjon.
Denne personvernmerknaden gjelder personlig informasjon vi innhenter fra
enkeltpersoner gjennom nettsidene, produktene og tjenestene våre, og nettbaserte
programmer (samlet, «tjenestene»). Noen av produktene og tjenestene våre, slik
som vårt brede utvalg av mobilapper («apper»), er i tillegg underlagt en separat
personvernmerknad. Dersom en separat personvernmerknad gjelder for et
bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, for eksempel personvernerklæringen
vår for mobilapper, vil vi publisere den på nettstedet vårt («nettstedet»).
Når du får tilgang til eller bruker tjenestene våre, bekrefter du at du har lest denne
merknaden og forstår innholdet. Bruken din av tjenestene våre og enhver tvist om
personvern, er underlagt denne merknaden og lisensavtalen vår (inkludert
eventuelle gjeldende begrensning på erstatningsansvar og tvisteløsninger).
Etter hvert som McAfee vokser, endres virksomheten vår, og vi kan oppdatere
denne merknaden, eller andre personvernmerknader som vi etablerer for
enkeltprodukter, når som helst vi finner det for godt å gjengi disse endringene. Der
endringene er materielle, vil vi publisere dem her på forhånd, og hvis endringene
trolig vil berøre deg personlig, vil vi også forsøke å kontakte deg direkte (for
eksempel via e-post, hvis vi har e-postadressen din). Det er viktig at du fra tid til
annen påser at du har mottatt den nyeste versjonen av denne merknaden.

Hvorfor samler vi inn informasjon og data?
Vi benytter en rekke forskjellige opplysninger for å drive virksomheten vår. I noen
tilfeller kan disse opplysningene omfatte data som kan brukes til å identifisere en
bestemt person, ellers henvist til som personlig informasjon. I denne merknaden
gir vi flere eksempler på hvordan personlig informasjon vi samler inn kan brukes,
og hvorfor den er viktig. Når en forbruker kjøper et av produktene våre, må vi for
eksempel innhente navnet, e-postadressen og betalingsinformasjonen deres for å
fullføre transaksjonen. Noen av grunnene til at vi samler inn personlig informasjon,
omfatter å:
•
•
•

•
•
•

levere produkter og tjenester – inkludert appene våre og denne nettsiden –
og forbedre dem over tid;
gjøre det mulig for deg å laste ned og kjøpe produkter og tjenester;
personlig tilpasse og administrere forholdet vårt til deg, inkludert å
introdusere deg for produkter eller tjenester som kan være av interesse for
deg, eller for å levere kundestøtte;
undersøke, svare på og administrere forespørsler eller hendelser;
arbeide med og svare på henvendelser fra juridiske myndigheter og
tilsynsmyndigheter; og
studere forhold i forbindelse med forretningsvirksomheten vår, slik som
sikkerhetstrusler og sikkerhetshull.

Hvilke typer personlig informasjon samler vi inn?
Følgende er eksempler på den typen personlig informasjon som kan samles inn.
Den bestemte informasjonen vi samler inn vil, avhenge av tjenestene som benyttes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, postadresse og
telefonnummer);
betalingsinformasjon (inkludert betalingskortnumre, fakturaadresse og
bankkontoinformasjon);
historikk over McAfee-kjøp eller bruk av produkter/tjenester;
påloggingsinformasjon for kontoen;
din geografiske posisjon;
interessene dine;
demografisk informasjon;
fotografier, bilder, video og tilhørende hash-verdier; eller
biometriske data, som fingeravtrykk eller taleopptak.

I tillegg til ovennevnte, kan vi også samle inn annen informasjon i forbindelse med
brukerens samhandlinger med eller bruk av tjenestene (bruksdata). Mange av disse
dataene – som klikkstrømdata og aggregerte bruksstatistikker – identifiserer i
alminnelighet ikke personer. Noen av disse dataene kan på den annen side, enten
alene eller når de kombineres eller kobles med din personlige informasjon, gjøre
det mulig å oppdage identiteten din. I slike tilfeller behandler vi kombinerte data
som personlig informasjon. I mange tilfeller samles bruksdata automatisk inn av
systemer eller teknologi som informasjonskapsler (se mer informasjon
om Informasjon som samles inn automatisk nedenfor).
Følgende er eksempler på den typen bruksdata som kan samles inn av McAfee, fra
nettleseren din eller i forbindelse med dine samhandlinger med produktene og
tjenestene våre:
•

detaljer om datamaskinene, enhetene, programmene og nettverkene dine
(inkludert IP- adresse, nettleseregenskaper, enhets-ID, operativsystem og
språkpreferanser);

•

aktiviteter på våre nettsteder, og bruksmønstre for produkter og tjenester
(inkludert nettadresser, klikkstrømdata og datoer og tider for
nettstedsbesøk);

•

detaljer om Internett-, app- eller nettverksbruk (inkludert nettadresser eller
domenenavn for nettsider du besøker, informasjon om programmer som
prøver å få tilgang til nettverket ditt, eller trafikkdata);

•

Data om filer og kommunikasjon, for eksempel om potensielt skadelig
programvare eller nettsøppel (som kan omfatte datafiler, e-postmeldinger og
-vedlegg, e-postadresser, metadata og trafikk, eller deler eller hasher – en
hash-fil er en fil som er konvertert til en numerisk streng av en matematisk
algoritme – av denne informasjonen).

Hvordan samler vi inn informasjon?
Vi samler inn informasjon direkte fra deg, samt automatisk gjennom bruken din av
tjenestene våre, og, i noen tilfeller, fra tredjeparter.
Informasjon du oppgir til oss: Informasjon vi vanligvis henter direkte fra deg er
kontaktopplysningene dine, betalings- eller faktureringsdata og
relasjonsinformasjon, som innholdet i forespørslene dine til kundetjenesten som

du tar initiativ til, vurderinger du sender inn om produktene våre eller svar på
spørreundersøkelser. Du bestemmer i de fleste tilfeller hvor mye informasjon du vil
dele med oss, men dersom du ikke deler informasjon, kan dette begrense
mulighetene dine til å delta i bestemte aktiviteter, for eksempel
betalingsinformasjon som er nødvendig for å fullføre et kjøp.
Informasjon som samles inn automatisk: Når du bruker eller samhandler med
nettstedet vårt og tjenestene våre, mottar og lagrer vi informasjon som genereres
av aktiviteten din, som bruksdata, og annen informasjon som samles inn
automatisk fra nettleseren eller mobilenheten din. Denne informasjonen kan
inkludere IP-adressen din; nettlesertype og -versjon; foretrukket språk; geografisk
posisjon ved bruk av IP-adresse eller GPS-, trådløs- eller Bluetooth-teknologi på
enheten din; operativsystem og datamaskinplattform; kjøpshistorikk; den
fullstendige klikkstrømmen for Uniform Resource Locator (URL)-adressene til, via og
fra nettstedet vårt, inkludert dato og klokkeslett; produkter du har sett på eller søkt
etter og områder av nettstedet vårt som du har besøkt. Vi kan også logge hvor
lenge besøkene dine varer, og antallet ganger du besøker og kjøper eller bruker
tjenestene. Vi kan tildele deg én eller flere unike identifikatorer for å bidra til å
holde oversikten over dine fremtidige besøk.
I de fleste tilfeller genereres denne informasjonen av forskjellige
sporingsteknologier. Sporingsteknologier kan inkludere «informasjonskapsler»,
«flash-LOS-er», «skjulte sporingsbilder» eller «sporingsbilder» og
«gjennomsiktigbilder». Du kan lese om hvordan vi bruker informasjonskapsler og
andre sporingsteknologier her, og i tillegg kan du finne ut mer om valgene du kan
angi for å begrense bruken av dem.
Se Merknad om informasjonskapsler for mer informasjon om
informasjonskapslene og andre lignende teknologier vi bruker.
Informasjon fra andre kilder: Hvis vi mottar informasjon om deg fra andre kilder,
kan vi legge den til informasjonen vi allerede har om deg. Hvis vi for eksempel
mottar en liste over abonnenter på en publikasjon, og vi registrerer at du er en
bruker av våre produkter og også en abonnent, kan vi kombinere denne
informasjonen. Eksempler på informasjon vi kan motta fra andre kilder inkluderer
oppdatert leverings- eller betalingsinformasjon, som vi bruker til å korrigere
registrene våre; innkjøps- eller innløsningsinformasjon; kundestøtte- eller
registreringsinformasjon; sidevisning-, søkeord- og søkeresultatinformasjon fra

forretningspartnere; og kreditt- eller identitetsinformasjon, som vi bruker til å
hjelpe til med å forhindre og oppdage svindel.

Hvordan bruker vi personlig informasjon?
Hver gang du slår på en enhet, kobler til et nettverk eller åpner en fil, står du
overfor en betydelig risiko for angrep fra hackere, skadelig programvare, spionvare
samt andre typer uautorisert tilgang til dataene og systemene. Sikkerhetsprodukter
og -tjenester, for eksempel McAfees, er utformet for å beskytte deg mot disse
risikoene.
Sikkerhets- og trusselpåvisning. Ved å samle inn og behandle data, inkludert
personlig informasjon, kan McAfee hjelpe deg med å forutsi trusler og beskytte deg,
enhetene dine og informasjonen din på en bedre måte. McAfee kan for eksempel
bruke informasjonen din til å:
•
•
•
•

analyse av data som sendes til/fra enheten(e) din(e) for å isolere og
identifisere trusler, sikkerhetshull, mistenkelig aktivitet og angrep;
vurdere omdømmet til enhver enhet eller fil, for å gi deg råd om hvorvidt du
bør gi tillatelse til tilgang;
delta i nettverk som overvåker trusler og gjennomfører undersøkelser og
analyser, inkludert markeds- og forbrukerundersøkelser og trendanalyser; og
tilpasse produkter og tjenester for å svare på nye trusler.

Forretningsbruk. I tillegg kan vi bruke personlig informasjon for andre
forretningsformål, inkludert å:
•
•
•
•
•

•
•
•

analysere brukeres oppførsel når de bruker McAfee-produkter og -tjenester
for å tilpasse innstillinger;
etablere og administrere McAfee-kontoer;
samle inn og behandle betalinger og fullføre transaksjoner;
tilby kundestøtte, administrere abonnementer og svare på forespørsler,
spørsmål og kommentarer;
kommunisere om og administrere deltakelse i spesielle arrangementer,
programmer, spørreundersøkelser, konkurranser, veddekonkurranser og
andre tilbud og kampanjer;
muliggjøre innlegg på våre blogger og andre medier;
tilpasse, måle og forbedre våre nettsteder, produkter, tjenester og reklame;
analysere og utvikle nye produkter, tjenester og nettsteder;

•
•
•
•

utføre regnskap, revisjon, fakturering, avstemming og innsamlingsaktiviteter;
forebygge, påvise, identifisere, undersøke, svare på og beskytte mot mulige
eller faktiske krav, erstatningsansvar, forbudt atferd og kriminell aktivitet;
Overholde og håndheve gjeldende juridiske krav, avtaler og
retningslinjer; og
utføre andre aktiviteter i samsvar med denne merknaden.

Behandling som en del av tjenestene. Vi behandler også enkelte opplysninger som
en viktig del av tjenestene våre. Hvis du installerer eller bruker ett av produktene
eller én av tjenestene våre, vil programvaren kjøre i bakgrunnen i
datamaskinsystemet eller enhetsmiljøet og utføre bestemte beskyttelsestiltak for å
verne sikkerheten og personvernet, inkludert:
•
•
•
•
•
•
•
•

beskyttelse mot SPAM
virusbeskyttelse
inntrengingspåvisning, forhindring og beskyttelse;
trusselforebygging og -forutsigelse;
nettverksforsvar;
datakryptering;
mobil enhetslås; og
sikkerhetskopiering- og gjenoppretting.

Produktoppdatering og -rapportering. Produktene og tjenestene våre kan også
behandle bestemte data slik at vi kan tilby oppdateringer og rapporter. Disse
oppdateringsfunksjonene kan kontrollere systemet ditt for å se om filer som er
relatert til tjenestene, må oppdateres eller moderniseres. Produkter og tjenester
kan for eksempel sende rapportfiler til McAfee. Disse filene inneholder informasjon,
blant annet antallet kontrollerte, mistenkelige, infiserte eller uønskede filer eller epostmeldinger, antallet infeksjoner, datoen og hash-verdiene for de påviste
infeksjonene, og antallet falsk negativ/positiv. Formålet med disse rapportene er å
analysere hyppigheten av bestemte infeksjoner eller trusler. McAfee bruker også
informasjonen til å tilpasse produktene slik at de er i samsvar med
brukerpreferanser basert på faktisk bruk.
Støtte for gratis produkter og tjenester
Vi gjør en rekke gratisprodukter kontinuerlig tilgjengelig for kundene våre. For at
disse produktene skal kunne fortsette å være gratis, kan vi bruke informasjon som
samles inn gjennom noen av produktene våre, slik som informasjon om nettsteder

du besøker, for å støtte interessebasert annonsering fra oss eller partnerne våre. Vi
gjør dette ved å dele informasjon med klarerte tredjeparter, om nettleseren din og
nettleseraktivitet som ikke identifiserer deg personlig. Disse selskapene har ikke
tillatelse til å bruke informasjonen vi oppgir til dem for å identifisere deg, og de er
pålagt å kun bruke informasjonen vi oppgir, i samsvar med våre
personvernforpliktelser overfor deg. Produktene våre som bruker data på denne
måten, inkluderer også innebygde funksjoner som gjør det mulig for deg å velge
bort denne delingen.

Når deler vi personlig informasjon?
Vi vet hvor viktig personvern er. Utenom det som står oppgitt i disse retningslinjene
for personvern, selger vi ikke din personlige informasjon, ei heller deler vi den med
ikke-tilknyttede tredjeparter for bruk i deres egen markedsføring, med mindre vi
har ditt samtykke eller vi er pålagt å gjøre dette i henhold til loven. Vi kan generelt
tilkjennegi den informasjonen vi samler inn, inkludert personlig informasjon, for å
kunne gjennomføre levering av tjenestene til eller kommunikasjonene med
kundene (f.eks. til tjenesteleverandører som utfører funksjoner på våre vegne), for
å drive virksomheten vår, for å annonsere eller reklamere for tjenestene våre, for å
tilrettelegge for endringer eller overføringer av virksomheten vår, som pålagt av
loven eller med ditt samtykke.
Vi kan dele personlig informasjon på følgende måter:
•

•

•

Nåværende og fremtidige medlemmer av McAfee-familien av selskaper, for
de formålene som beskrives i denne merknaden, som for å: (i) levere
tjenester og innhold (f.eks. registrering, salg og kundestøtte); (ii) bidra til å
oppdage og forhindre ulovlige handlinger og krenkelser av retningslinjene
våre; og (iii) veilede beslutningene våre om produktene, tjenestene og
kommunikasjonene våre;
Andre brukere, der disse er en integrert del av en bestemt tjeneste hvor du
har valgt å dele slik informasjon, eller hvor du har publisert brukerinnhold
(f.eks. kommentarer og anmeldelser, innlegg på sosiale medier, bilder eller
plasseringen av grupper du oppretter);
Autoriserte tjenesteleverandører som yter tjenester for oss (inkludert
skytjenester, datalagring, salg, markedsføring, granskninger,
betalingsformidling, kundestøtte og fakturainnkreving). Kontraktene våre

•

•

•

•

•

med tjenesteleverandører inkluderer forpliktelser om at de samtykker til å
begrense bruken av personlig informasjon, og overholde personvern- og
sikkerhetsstandarder som er minst like strenge som vilkårene i denne
personvernmerknaden. Husk at dersom du oppgir personlig informasjon
direkte til en tredjepart, slik som gjennom en kobling på McAfees nettside,
baseres behandlingen vanligvis på deres standarder (som kanskje ikke er de
samme som McAfees);
Hvis vi mener bekjentgjøring er nødvendig og riktig for å hindre fysisk,
økonomisk eller annen skade, personskade eller tap, inkludert beskyttelse
mot svindel eller kredittrisiko.
Til lovlige, statlige eller juridiske myndigheter, som instruert eller pålagt av
disse myndighetene eller gjeldende lover, eller i forbindelse med en juridisk
handling, som i svar på en stevning eller etterforskning av mistenkt ulovlig
aktivitet (inkludert å identifisere de som bruker tjenestene våre til ulovlige
aktiviteter). Vi forbeholder oss retten til å rapportere aktiviteter til
rettsmyndigheter, dersom vi i god tro mener at de er ulovlige.
I forbindelse med eller under forhandlinger om en overtakelse,
sammenslåing, et salg av aktiva eller annen lignende virksomhetsoverføring
som involverer hovedsakelig alle våre aktiva eller funksjoner, der personlig
informasjon overføres eller deles som en del av virksomhetens aktiva
(forutsatt at slik part samtykker til å bruke slik personlig informasjon på en
måte som er i samsvar med denne merknaden).
For å kunne levere markedsførings- og annonseinnhold om produktene våre,
eller andre produkter som kan interessere deg, kan vi dele bruksdataene
dine, samt anonymisert informasjon med tredjeparts annonsenettverk,
sosiale medier-partnere og lignende leverandører. En mer detaljert drøfting
av forholdet vårt med tredjeparts annonsører, fremsettes nedenfor under
overskriften «Annonser fra tredjeparter».
Med andre kun etter å ha innhentet samtykke fra deg. Dersom vi ønsker å
dele personlig informasjon annet enn som tillatt og beskrevet ovenfor, vil vi
gi deg muligteten til bort slik deling, og du kan velge å instruere oss ikke å
dele informasjonen.

Dine personvernrettigheter i California – «Shine the Light»-loven
McAfee deler ikke din personlige informasjon med ikke-tilknyttede tredjeparter for
deres markedsføringsformål, uten at du har gitt tillatelse til dette.

Annonser fra tredjeparter
Annonsering er et middel McAfee bruker for å subsidiere mange av
gratisproduktene og -tjenestene våre, og til å levere informasjon til deg om
produkter og tjenester vi mener kan være av interesse for deg. Vi har avtaler med
tredjeparts annonsebyråer om å vise eller levere annonser til deg mens du er på
nettstedet vårt eller bruker noen av våre andre produkter, f.eks. apper. Disse
tredjeparts annonsørene kan automatisk motta bruksdata når dette skjer. De kan
også laste ned informasjonskapsler til datamaskinen din, eller bruke andre
teknologier, slik som JavaScript og «websignaler» (også kjent som «1x1-bilder» eller
«gjennomsiktigbilder») for å måle effekten av annonsene sine og levere personlig
tilpasset annonseinnhold. Dette gjør det mulig for annonsenettverket å gjenkjenne
datamaskinen eller enheten din hver gang de sender deg en annonse. På denne
måten kan de samle inn informasjon om hvor personer som bruker datamaskinen
eller nettleseren din ser annonsene, og fastslå hvilke annonser som klikkes på.
Tredjepartannonsører kan også levere annonser til deg på andre nettsteder, basert
på deres sporing av hvilket innhold du så på eller brukte på nettstedene våre.
Utenom det som er beskrevet i denne merknaden, gir vi ikke tredjeparts
annonsører din kontaktinformasjon, slik som e-postadresse, telefonnummer eller
adresse, uten ditt samtykke. Se vår Merknad om informasjonskapsler for å finne ut
hvordan McAfee bruker sporingsteknologier som informasjonskapsler, og hvordan
du kan velge vekk slike teknologier og annonsering. Denne merknaden dekker ikke
bruken av informasjonskapsler eller andre sporingsteknologier fra noen av
annonsørene våre.
Hvis du har gitt appene våre tilgang til posisjonen din, kan våre
mobilannonsepartnere bruke posisjonen din til å målrette annonser til deg. Du kan
bruke posisjonsfunksjonen på enheten din for å deaktivere denne målrettingen.
Ikke spor-retningslinjer: Nettstedet vårt reagerer ikke på Ikke spor-signaler. Du
kan imidlertid deaktivere enkelte sporinger, som drøftet ovenfor (f.eks. ved å
deaktivere informasjonskapsler). Du finner mer informasjon om Ikke spor-signaler
ved å klikke på her.

Hvilke sikkerhetstiltak har vi på plass?
Vi bruker administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikringstiltak for å
beskytte den personlige informasjonen vi samler inn og behandler.

Sikkerhetskontrollene våre er utformet for å opprettholde et tilstrekkelig nivå av
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for dataene. Vi tester regelmessig våre
nettsteder, datasentre, systemer og våre andre aktiva, med tanke på sikkerhetshull.
McAfee behandler betalingskortdata på en måte som er i samsvar med
betalingskortbransjens datasikkerhetsstandard (PCI-DSS). Når du for eksempel
utfører en betaling på nettstedet vårt med et kredittkort, bruker vi SSL-kryptering
når kredittkortnummeret overføres.

Hvilke valg har du når det gjelder din personlige
informasjon?
Vi tilbyr bestemte valg når det gjelder måten vi kommuniserer med brukerne på, og
hvilken personlig informasjon vi innhenter om dem. Mange McAfee-produkter gir
brukerne muligheten til å velge hvilken personlig informasjon som samles inn.
•

•

•

Du kan velge å ikke motta markedsføringsmateriale fra oss ved å klikke på
«si opp abonnement»-koblingen eller andre instruksjoner i markedsføringse-postene våre, ved å gå til Min konto-delen på nettstedet vårt, eller kontakte
oss som angitt i «Kontakt oss»-delen nedenfor.
Mange McAfee-produkter inneholder innstillinger som gjør det mulig for
brukere eller administratorer å kontrollere hvordan produktene samler inn
informasjon. Bruk den gjeldende
produkthåndboken, eller kontakt oss via passende kanal for teknisk støtte
for assistanse.
Dersom du vil fjerne din personlige informasjon fra en tilbakemelding på
McAfees nettområde, ber vi om at du kontakter kundetjenesten.

Hvis du velger å ikke lenger motta markedsføringsinformasjon, kan McAfee
fremdeles kommunisere med deg angående slike ting som
sikkerhetsoppdateringer, produktfunksjonaliteter, svar på tjenesteforespørsler eller
andre transaksjonsmessige, ikke markedsførings/administrativt relaterte formål.
Slik kan du få tilgang til og korrigere feil
Hvis du abonnerer på McAfee-produkter, kan du få tilgang til og korrigere den
personlige informasjonen i profilen din ved å gå til «Min konto». Du kan også be om
tilgang til, eller endringer eller fjerning av, den personlige informasjonen din i
samsvar med gjeldende lover, ved å kontakte oss som angitt nedenfor. Noen
forespørsler kan ilegges en administrasjonsavgift (der loven tillater det). Vi vil

informere deg om eventuelle gjeldende omkostninger før vi utfører forespørselen
din.

Databevaring
Det varierer hvor lenge vi lagrer den personlige informasjonen din, avhengig av
hvilke formål vi bruker den til. McAfee vil ta vare på din personlige informasjon så
lenge du er en registrert abonnent eller bruker produktene våre, eller så lenge vi
har et annet forretningsmål med å gjøre dette, og deretter kun så lenge det er tillatt
i henhold til lov eller etter McAfees retningslinjer for oppbevaring av dokumenter,
rimelig nødvendig for intern rapportering og avstemming eller for å kunne gi deg
tilbakemelding eller informasjon du måtte forespørre. Informasjonen vi samler inn,
kan bli lagret og behandlet på servere i USA og hvor som helst i verden der McAfee
og våre tjenesteleverandører har anlegg.

Barnas personvern
Noen av McAfees tjenester leverer sikkerhetsfunksjoner som kan brukes til å
overvåke barns aktivitet på Internett, deres fysiske posisjon eller når de bruker en
registrert enhet. McAfee samler ikke med viten og vilje inn personlig informasjon
fra barn under 13 år, uten først å ha innhentet foreldresamtykke i samsvar med
gjeldende lover, slik som Children’s Online Privacy Protection Act i USA og lignende
lover rundt om i verden. For produkter som kan brukes av barn, har foreldre eller
foresatte muligheten til å når som helst å slette barnets profil etter eget ønske. Vi
bruker ikke med viten og vilje personlig informasjon fra barn til noe som helst
formål, unntatt å levere produktene som er utformet for å tilby
beskyttelsestjenester for familier eller barn. Dersom du mener vi har samlet inn
informasjon om ditt barn ved en feil, eller har spørsmål eller bekymringer om vår
praksis når det gjelder barn, ber vi om at du melder fra til oss ved bruk av
kontaktinformasjonen nedenfor, og vi vil svare straks.

Dataoverføring
McAfee har hovedkontor i USA, og vi har operasjoner, enheter og
tjenesteleverandører i USA og over hele verden, inkludert i India. Som sådan, kan vi
og tjenesteleverandørene våre overføre din personlige informasjon til, eller få
tilgang til den i jurisdiksjoner som kanskje ikke gir tilsvarende nivåer av personvern

som i din lokale jurisdiksjon. Vi vil iverksette tiltak for å sikre at den personlige
informasjonen din får et tilstrekkelig nivå av beskyttelse i jurisdiksjonene der vi
behandler den. Dersom du befinner deg i det Europeiske økonomiske
samarbeidsområdet eller Sveits, leverer vi tilstrekkelig beskyttelse for overføring av
personlig informasjon til land utenfor EØS eller Sveits, gjennom en rekke
mellomselskapelige avtaler basert på standard kontraktsklausuler godkjent under
EUs datadirektiv 95/46/EF.

Koblinger til andre nettsteder
Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til andre nyttige og informative nettsteder.
Disse nettstedene kan drives av selskaper som ikke er tilknyttet McAfee. Koblede
nettsteder kan ha sine egne retningslinjer eller merknader for personvern, som vi
sterkt anbefaler at du ser gjennom hvis du besøker disse nettstedene. Vi har ikke
ansvar for innholdet, personvernpraksisene eller bruken av noen nettsteder som
ikke er tilknyttet McAfee.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne personvernmerknaden,
eller ønsker å oppdatere informasjonen vi har om deg eller preferansene dine, ta
kontakt på e-post privacy@mcafee.com eller ved bruk av følgende andre metoder:
I USA, ved å ringe oss på +1 972-963-7902, eller skrive til oss:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024
Innenfor EØS-området, ved å ringe oss på +44 (0) 1753 217 500, eller skrive til oss:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Storbritannia
I Japan, ved å ringe oss på McAfee Information Center: +81 0570-010-220, eller
skrive til oss:
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.

Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043
Tlf: (sentralbord) 03-5428-1100

McAfee informasjonskapselmerknad
Nettstedene våre (som definert nedenfor) bruker informasjonskapsler og lignende
teknologier for å sikre at vi gir våre besøkende den beste mulige opplevelsen, ved å
gi deg personlig tilpasset informasjon, huske dine markedsførings- og
produktpreferanser og hjelpe deg med å finne den riktige informasjonen. Nedenfor
finner du mer informasjon om informasjonskapsler og lignende teknologier,
hvordan vi bruker dem og hvordan du kan kontrollere dem.

Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier
Denne merknaden beskriver hvordan McAfee (inkludert enkelte McAfee-tilknyttede
selskaper og tjenesteleverandører) (samlet «vi» eller «oss») bruker
informasjonskapsler og lignende teknologier (som pikselmerker, websignaler,
gjennomsiktigbilder, JavaScript og lokal lagring). Vi betegner disse
informasjonskapslene og lignende teknologier ganske enkelt som
«sporingsteknologier» i resten av denne merknaden. Vi vil også beskrive hvilke
alternativer du kan ha angående sporingsteknologier. Denne merknaden dekker
informasjonskapsler som kan brukes i forbindelse med McAfees nettsteder,
mobilnettsteder og apper («nettsteder» eller «nettstedene»).
I noen tilfeller kan vi bruke sporingsteknologier til å samle inn personlig
identifiserbar informasjon, eller informasjon som kan bli personlig identifiserbar
hvis vi kombinerer den med annen informasjon. I slike tilfeller gjelder våre
retningslinjer for personvern, i tillegg til denne informasjonskapselmerknaden.

Hva er sporingsteknologier?
Informasjonskapsler er små filer – vanligvis bestående av bokstaver og tall – som
plasseres på datamaskinen, nettbrettet, telefonen eller en lignende enhet, når du
bruker enheten til å besøke et nettsted. Informasjonskapsler er i vidstrakt bruk
blant nettstedeiere og deres tjenesteleverandører eller partnere, for drifting av
nettstedet, for at det skal fungere mer effektivt og for å levere analyseinformasjon.
Dette er de forskjellige typene informasjonskapsler som brukes på nettstedene
våre:

•

•

•

•

Viktige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene er nødvendige
for driften av nettstedene våre (for eksempel for å gjøre det mulig for deg å
logge på sikre områder på nettstedene våre, eller bruke en handlekurv).
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for deg å bevege deg rundt på
nettstedet og bruke de tilgjengelige funksjonene. Dersom du deaktiverer
disse informasjonskapslene, vil det hemme nettstedets ytelse, og det kan
gjøre funksjonene og tjenestene utilgjengelige.
Informasjonskapsler for analyse og tilpasning. Disse
informasjonskapslene gjør det mulig for oss å analysere aktivitetene på
nettstedet vårt, og på andre nettsteder der vi publiserer innhold, for å
forbedre og optimere hvordan nettstedene våre fungerer. Vi kan for
eksempel bruke disse typene informasjonskapsler til å sikre at besøkende
enkelt kan finne informasjonen de leter etter. Én måte vi gjør dette på, er å
gjenkjenne og telle antallet besøkende, og se hvordan de flytter seg rundt på
et nettsted når de bruker det. Analytiske informasjonskapsler hjelper oss
også med å måle ytelsen til annonsekampanjene våre, for å hjelpe oss med å
forbedre dem og optimere innholdet på nettstedene våre for de som bruker
annonsene våre.
Funksjonelle informasjonskapsler Disse informasjonskapslene brukes til å
gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettstedene våre. Dette gjør det
mulig for oss å levere personlig tilpasset innhold til deg, ønske deg
velkommen ved navn og huske preferansene dine (for eksempel valget ditt
av språk eller område).
Informasjonskapsler for reklame. Disse informasjonskapslene registrerer
aktivitetene dine på nettet, inkludert besøk til våre nettsteder, sidene du har
besøkt og koblingene og annonsene du har klikket på. Ett formål med dette,
er å hjelpe oss med å gjøre innholdet som vises på nettstedene våre, mer
relevant for deg. Et annet formål er å muliggjøre levering av annonser eller
annen kommunikasjon til deg, som er designet for å være mer relevant til
dine antatte interesser. Levering av interessebasert reklame kan involvere
oss, våre tjenesteleverandører og partnere, som utgivere,
databehandlingsplattformer og etterspørselsideplattformer. Hvis du for
eksempel ser på en side på ett av nettstedene våre, kan vi få levert reklame
til deg på nettstedet vårt eller andre nettsteder for produkter henvist til på
den siden, eller lignende produkter og tjenester. Vi og tjenesteleverandørene
og partnerne våre kan også tilpasse andre data til informasjon innsamlet av
disse informasjonskapslene, inkludert informasjon innhentet fra
tredjeparter, og dele denne informasjonen med tredjeparter, med det formål
å levere annonser til deg.

•

•

Flash-informasjonskapsler. En flash-informasjonskapsel er en liten datafil
som plasseres på en datamaskin som bruker Adobe Flash eller lignende
teknologi, som kan bygges inn i datamaskinen din eller lastes ned eller
installeres på datamaskinen din. Vi bruker disse teknologiene for personlig
tilpasning og forbedring av nettopplevelsen din, for å muliggjøre prosesser
og for å personlig tilpasse og lagre innstillingene dine. Flashinformasjonskapsler kan hjelpe besøkende på nettsidene våre med å for
eksempel angi volumpreferanser i forbindelse med en videoopplevelse, spille
spill og gjennomføre spørreundersøkelser. De hjelper oss med å forbedre
nettstedene våre, ved å måle hvilke områder som vekker størst interesse
blant gjestene våre. De kan gjenkjennes av andre nettsteder eller av
markedsførings- eller forretningspartnerne våre. Flash-informasjonskapsler
er forskjellig fra nettleserinformasjonskapsler, og informasjonskapselverktøy
som leveres av nettleseren din, fjerner kanskje ikke flashinformasjonskapsler. Klikk her for å finne ut hvordan du administrerer
innstillinger for personvern og lagring for flash-informasjonskapsler. Hvis du
deaktiverer flash-informasjonskapsler eller lignende teknologier, må du være
oppmerksom på at du kanskje ikke får tilgang til enkelte funksjoner eller
tjenester som gjør den nettbaserte opplevelsen din mer effektiv og
fornøyelig.
Websignaler. Et websignal er en ørliten, gjennomsiktig bildefil som brukes til
å spore navigasjonen din gjennom ett enkelt nettsted, eller en rekke
nettsteder. De kan også henvises til som «sporingsbilder» eller
«gjennomsiktigbilder». Websignaler kan brukes med informasjonskapsler for
å få en forståelse av hvordan brukere av et nettsted navigerer gjennom
nettstedet.

Hvordan samler vi inn og bruker annen informasjon?
Vi og tjenesteleverandørene våre kan bruke sporingsteknologier for en rekke
formål, inkludert å:
•
•
•
•

hjelpe oss og tredjeparter med å innhente informasjon om besøkene dine på
nettstedet;
behandle bestillingene dine;
analysere besøksmønstrene dine for å forbedre nettstedene våre;
levere annonser, kommunikasjoner og innhold fra oss og tredjeparter, på
nettstedene våre og de som tilhører tredjeparter, som er spesifikk for dine
interesser;

•
•
•
•
•

huske språk og andre preferanser;
hjelpe deg med å innhente informasjon du ser etter;
levere en trygg og sikker tjeneste for nettbaserte transaksjoner;
måle hvor mange personer som bruker nettstedene våre, og hvordan de
bruker dem;
og å effektivt drive nettstedene våre.

Hvis du registrerer deg på ett av nettstedene våre, eller oppgir personlig
informasjon til oss på annet vis, kan vi knytte den informasjonen sammen med
annen informasjon vi samler inn fra eller om deg, informasjon som gjelder bruken
din av nettstedene våre, eller informasjon vi mottar om deg fra tredjeparter. Vi kan
bruke disse kombinerte dataene for formål som er i samsvar med våre
retningslinjer for personvern, inkludert for markedsføring.

Hvor lenge blir sporingsteknologier liggende på enheten min?
Enkelte informasjonskapsler blir værende på enheten din mellom surfeøktene – de
utløper ikke når du lukker nettleseren. Disse informasjonskapslene kalles
«persistente» informasjonskapsler. Hvor lenge en persistent informasjonskapsel
blir værende på enheten, varierer fra informasjonskapsel til informasjonskapsel. Vi
og andre bruker faste informasjonskapsler til en rekke formål, som å lagre
preferansene dine slik at de er tilgjengelige for neste besøk, og for å holde en mer
nøyaktig oversikt over hvor ofte du besøker nettstedet vårt, hvor ofte du kommer
tilbake, hvordan din bruk av nettstedet kan variere over tid og effektiviteten av
annonser.
Andre informasjonskapsler fungerer fra det øyeblikket du besøker nettstedet vårt
til slutten av den bestemte nettleserøkten. Disse informasjonskapslene utløper og
slettes automatisk når du lukker nettleseren. Disse informasjonskapslene kalles
«økt»-informasjonskapsler.

Hvem plasserer sporingsteknologier på enheten min?
Informasjonskapsler kan plasseres på enheten din av McAfee, som operatør av
nettstedet. Disse informasjonskapslene kalles «førsteparts»-informasjonskapsler.
Noen informasjonskapsler kan plasseres på enheten din av en annen part enn
McAfee. Disse informasjonskapslene kalles «tredjeparts»-informasjonskapsler. En
McAfee-partner kan for eksempel plassere en tredjeparts-informasjonskapsel for å
muliggjøre nettbaserte chat-tjenester.

Det kan også brukes informasjonskapsler som gjør det mulig for oss og
tredjeparter å vite når du besøker nettstedene våre, og forstå hvordan du bruker epost, annonser eller annet innhold. Gjennom informasjonskapsler er det mulig å
innhente og bruke aggregert og annen informasjon som ikke identifiserer
individuelle brukere (slik som operativsystemet ditt, nettleserversjonen din og URLadressen du kom fra, inkludert fra e-poster og annonser) for å forbedre
opplevelsen din og forstå trafikkmønstre. Denne teknologien teller antall brukere
som besøker en bestemt tjeneste fra en bestemt bannerannonse utenfor McAfeenettstedet, eller som klikket på koblinger eller grafikk inkludert i nyhetsbrev-eposter mottatt fra McAfee. Den brukes også som et verktøy for å kompilere
aggregert statistikk om hvordan McAfee-nettsteder brukes, for å utføre analyser og
hjelpe oss med å optimere nettstedene våre, og for å bidra til å levere reklame
basert på dine interesser, som beskrevet i nærmere detalj nedenfor.

Hvordan bruker McAfee nettbasert og mobil reklame?
Vi og tredjeparter, inkludert teknologipartnere og tjenesteleverandører, bruker
interessebasert reklame for å levere annonser og personlig tilpasset innhold, som
vi og andre annonsører mener vil være av interesse for deg. I den grad
tredjepartsleverandører bruker informasjonskapsler for å levere disse tjenestene
for oss, kontrollerer ikke McAfee bruken av denne teknologien eller den
resulterende informasjonen, og vi er ikke ansvarlige for noen handlinger eller
retningslinjer fra slike tredjeparter. Vi identifiserer noen ressurser i denne
merknaden (se «Hvordan behandler jeg sporingsteknologier» nedenfor) som kan
hjelpe deg.
Annonser kan leveres til deg basert på din oppførsel på nett eller mobil (på
McAfees eller andre nettsteder), søkeaktiviteten din, responsen din på én av
annonsene eller e-postene våre, sidene du besøker, hvilket geografisk område du
befinner deg i eller annen informasjon. Disse annonsene kan vises på nettstedene
våre, eller på tredjepartsnettsteder. Teknologipartnerne vi arbeider med for å
hjelpe oss med å gjennomføre interessebasert annonsering, kan være medlemmer
av selvregulerende organisasjoner som Network Advertising Initiative (NAI) og
Digital Advertising Alliance (DAA). For nettsteder rettet mot personer som
oppholder seg i EU, kan vi samarbeide med teknologipartnere som er medlemmer
av European Digital Advertising Alliance (eDAA). Du kan også se reklame for
tredjeparter på nettstedene våre eller andre nettsteder eller egenskaper, basert på
ditt besøk til og dine aktiviteter på våre nettsteder og andre nettsteder.

Hvordan administrerer jeg sporingsteknologier?
Du kan velge å enten akseptere eller ikke akseptere informasjonskapsler. Én måte
du kan gjøre dette på, er gjennom nettleserinnstillingene dine. De fleste nettlesere
tillater noe kontroll over de fleste informasjonskapsler gjennom
nettleserinnstillingene (vær oppmerksom på at hvis du bruker
nettleserinnstillingene dine til å blokkere alle informasjonskapsler, vil du ikke kunne
bruke nettstedet fullt ut). Du kan finne informasjon på Internett om hvordan du
administrerer informasjonskapsler. Koblingene nedenfor gir for eksempel
informasjon om hvordan du kan justere innstillingene for informasjonskapsler i
noen populære nettlesere:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Du kan også bruke et nettlesertillegg, som Ghostery eller Tracking Protection List
fra TRUSTe. (Et nettlesertillegg er en programvaredel som legger ekstra funksjoner
til nettleseren – for eksempel for å spille av video eller skanne etter virus.) Adobe
Flash Player er programvare for visning av multimedia på en datamaskin.
Nettsteder som bruker Adobe Flash kan lagre flash-informasjonskapsler. Flashinformasjonskapsler er også kjent som Flash Local Shared Objects (LSO-er). McAfee
kan bruke flash-LSO-er for å levere spesielt innhold, som avspilling av video og
animasjoner.
For å finne ut mer om interessebaserte annonser og alternativene du har å velge
mellom, gå til disse nettstedene: Digital Advertising Alliance, Network Advertising
Initiative og Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Du kan velge vekk bruken
av informasjonskapsler for å skreddersy innhold eller annonser til deg, ved å gå til
koblingene nedenfor. Vær oppmerksom på at hvis du velger disse vekk, vil du ikke
nødvendigvis se færre annonser. Annonsene du ser kan imidlertid være mindre
relevante i forhold til dine interesser.
•
•

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

Hvordan svarer McAfee på et «Ikke spor»-signal?

Det finnes for øyeblikket ingen samordnet respons i bransjen på et «Ikke spor»signal. På nåværende tidspunkt reagerer ikke McAfee-tjenester og -nettsteder på en
brukes «Ikke spor»-signal.

Personvern
Vi er forpliktet til god personvernpraksis. Hvis du vil ha mer informasjon om vår
tilnærming til personvern, se vår Personvernmerknad og våre Etiske retningslinjer.

Slik tar du kontakt med oss
Dersom du har spørsmål om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du
kontakte oss ved bruk av informasjonen som står oppført nedenfor. Vi ber om at
du inkluderer dine kontaktopplysninger, og en detaljert beskrivelse av bekymringen
din om informasjonskapsler.
McAfee LLC

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

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

Denne merknaden oppdaterer og erstatter tidligere versjoner. Vi kan endre denne
merknaden fra tid til annen. «SIST OPPDATERT»-delen nederst på siden viser når
denne merknaden sist ble revidert. Eventuelle endringer av denne merknaden trer i
kraft når vi gjør den reviderte merknaden tilgjengelig på eller via nettstedene.
SIST OPPDATERT: 3. april 2017

Personvernerklæring for
mobilapper
Trer i kraft dato: 3. april 2017

McAfee, LLC og våre tilknyttede selskaper som du har et forretningsforhold
til («McAfee», «vi», «oss») respekterer ditt personvern. Denne
personvernerklæringen for mobilapper («Personvernmerknad for apper»)
beskriver personvernpraksiser med hensyn på innsamling, bruk og bekjentgjøring
av din personlige informasjon gjennom mobilappene våre («appen» eller «appene»
våre).
1. Hva vi samler inn.
Informasjon du oppgir:
Vi vil kanskje kreve at du registrerer deg for å bruke appene. Registrering kan kreve
personlige opplysninger som e-postadressen din og navnet ditt, og informasjon som
et unikt brukernavn eller passord. I noen tilfeller vil du kunne logge på ved bruk av
Google- eller Facebook-kontoinformasjonen din, som da kun vil bli brukt med det
formål å få tilgang til og administrere kontoen.
Funksjonaliteten for appene kan kreve noe tilgang til personlig informasjon for at du
skal kunne bruke appene. Dette kan inkludere kontaktinformasjon, som navn,
adresse, telefonnummeret ditt, e-postadressen din og unik påloggingslegitimasjon.
Appene kan også kreve unike numeriske identifikatorer tildelt enheten din, som
mobilannonse-ID/IDFA, Bluetooth-enhet-ID og mobilenhet-ID.
Andre typer informasjon kan også samles inn av appene, som:
•

ID for eventuelle Bluetooth-enheter koblet til mobilenheten din

•

media, som bilder og videoer du lagrer eller samtykker til å gi oss tilgang til

•

enhetsopplysninger, som OS, enhets-ID og enhetstype

•

liste over andre apper på enheten din og informasjon om disse

programmene
•

din geografiske posisjon

•

opplysninger om abonnementer du har på McAfee-produkter, som brukte
produkter, registreringsdata, produktnøkkel og lignende

•

informasjon om nettsteder du viser og besøker

•

batterinivåer, på/av-status for enheten

Tilgang til noe av informasjonen ovenfor (slik som din geografiske plassering) kan
begrenses av operativsystemet på den mobile enheten din, og du vil bli bedt om
samtykke før vi får tilgang til denne informasjonen. Det er ditt valg om du vil gi
samtykke, men hvis du ikke gir samtykke, kan noe av appenes funksjonalitet
begrenses.
Du kan også fra tid til annen ha muligheten til å frivillig oppgi ytterligere informasjon
som ikke kreves av appene, men som kan forbedre opplevelsen din.

Informasjon vi samler inn automatisk fra enheten din og appene dine
I tillegg til informasjonen ovenfor, samler appene automatisk inn annen
enhetsrelatert informasjon, samt data om app-ytelse. Dette inkluderer krasjlogger
for å vurdere applikasjonens brukelighet og ytelse, hvor lang tid som brukes på
appene og annen aggregert eller statistisk informasjon. Data som gjelder geografisk
posisjon, kan samles inn automatisk, slik som av GPS, med det formål å levere
bestemte funksjoner i appene. Disse dataene overføres og lagres separat fra
eventuell personlig informasjon som behandles av appene, og inneholder ingen
informasjon som med rimelighet kan benyttes til å identifisere deg direkte.
2. Slik bruker vi informasjonen din
I tillegg til å levere og forbedre appene og tilhørende tjenester, bruker vi din
personlige informasjon til å kommunisere med deg, inkludert å sende deg
meldinger og varsler, for annonsering og markedsføring i appen (i samsvar med
dine markedsføringspreferanser), for å svare på dine forespørsler (slik som for
teknisk støtte eller kundestøtte) og til undersøkelser og analyser. I tillegg til bruken
som beskrives i denne personvernmerknaden for apper, kan vi bruke din personlige
informasjon slik det ellers er tillatt under gjeldende lov.

Noen apper kan bruke informasjon om nettstedene du besøker og appene som er
installert på enheten din, for å vise deg mer relevante annonser. Når vi gjør dette,
melder vi fra om disse aktivitetene til deg, og gir deg mulighet til å velge dem bort.
3. Slik deler vi informasjonen din
Tredjeparts tjenesteleverandører og tilknyttede selskaper
Annet enn som beskrevet i denne personvernmerknaden for apper, vil v ikke selge,
leie eller dele informasjon som identifiserer deg personlig, slik som navnet ditt, epostadressen din, telefonnummeret ditt eller adressen din. Det kan være nødvendig
for oss å dele informasjonen vi samler inn gjennom appene med tredjeparts
tjenesteleverandører, for å støtte appene, deres funksjoner og andre tjenester,
inkludert kundetjenester og teknisk støtte, og med våre tilknyttede selskaper.
Vi kan dele reklameidentifikatoren som er tilordnet enheten din – sammen med
informasjon om nettsidene du besøker eller appene som er installert på enheten
din – med tredjeparts tjenesteleverandører, slik at de kan bruke denne
informasjonen for å hjelpe til med å vise deg annonser som mest sannsynlig er
relevante for dine interesser. Denne informasjonen identifiserer ikke deg personlig.
Noen av leverandørene våre kan bruke informasjonen din i et format som ikke
direkte identifiserer deg, for sine egne forretningsformål (som å forbedre sine egne
tjenester). De kan for eksempel spore nummeret for oppringninger til kundestøtte
for å korte ned tiden før et problem løses. Kontraktene våre tillater ikke at våre
tredjeparts tjenesteleverandører bruker personlig informasjon på måter som ikke er
i samsvar med denne personvernmerknaden for apper.
Vilkår fra tredjeparts tjenesteleverandører
Noen av våre tredjeparts tjenesteleverandører kan ha ytterligere vilkår og valg som
gjelder informasjonen din, som vi er pålagt å gjøre tilgjengelig for deg, som følger:
Google Maps: Hvis appen bruker Google Maps’ API, er den underlagt Googles
personvernregler. Noen kart-API-er lagrer og får tilgang til informasjonskapsler og
annen informasjon på sluttbrukerens enheter.

Facebook Audience Network: Vi er medlem av Facebook Audience Network
(publikumsnettverk). Dette gir selskaper en måte å vise annonsene sine for
Facebook-brukere på, i apper og på nettsteder som også er en del av nettverket.
Facebook bidrar til å skreddersy annonsene, slik at de er relevante og nyttige. Du
kan bruke Facebooks verktøy for annonsepreferanser for å se, legge til og fjerne
preferansene dine, inkludert om du mottar disse skreddersydde annonsene, blant
annet i appene våre. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom Facebooks retningslinjer
for data og grunnleggende om personvern. Annonser i appene våre kan også
inkludere et ikon for annonsevalg, der du kan velge vekk annonser direkte fra
appen.
Andre måter den personlige informasjonen din kan deles på
Den personlige informasjonen din kan også brukes og deles med politiet,
representanter for statlige myndigheter eller andre hvis pålagt av loven, i
forbindelse med salg, kjøp, sammenslåing eller omorganisering, når vi mener det er
nødvendig for å beskytte rettighetene våre, eiendommen eller sikkerheten vår, eller
for å etterkomme en juridisk prosedyre, pålegg fra domstol eller rettslige prosesser
– som bevisføring i tvister vi er involvert i. I tilfelle av et salg eller kjøp vil vi instruere
enhetene vi overfører dine personlige opplysninger til, om kun å bruke dem på en
måte som er i samsvar med denne personvernmerknaden for apper.
4. Dine valg.
Du kan be om tilgang til å vise, endre, oppdatere eller fjerne den personlige
informasjonen vi har som er relatert til din bruk av appene, ved å kontakte oss via
opplysningene som står oppført i «Kontakt oss»-delen nedenfor. Du kan når som
helst si opp abonnement på markedsføringsrelaterte meldinger, ved å følge
oppsigelsesinstruksjonene som inkluderes i hver markedsføringsrelaterte melding
du mottar, eller ved bruk av opplysningene i «Kontakt oss»-delen. Vi vil etterkomme
forespørsler innen de tidsrammene som kreves av gjeldende lovverk. Vær
oppmerksom på at hvis du velger å ikke motta markedsføringsrelaterte e-poster fra
oss, kan vi fremdeles sende deg viktige administrative og transaksjonsmessige
meldinger relatert til appene og tjenestene («tjenestemeldinger»).
Du kan ha muligheten til å begrense bruken av informasjon om enheten din med

det formål å levere annonser som er målrettet mot dine interesser gjennom
innstillingene på enheten din (kalt «Begrens annonsesporing» på iOS-enheter og
«Velg vekk interessebasert reklame» på Android-enheter).
5. Sikkerhet.
Vi tar rimelige tekniske, administrative og fysiske forholdsregler for å beskytte den
oppgitte personlige informasjonen, men du må forstå at ingen apper eller Internettoverføringer noensinne kan garanteres å være 100 % sikker. Der innsamlede
personlige data lagres på enheten din, leveres sikkerheten gjennom enhetens egne
sikre lagringsplasser. Du må også være nøye med å beskytte hemmeligholdelse av
brukernavn og passord for kontoen din, og beskytte den personlige informasjonen
som lagres på enheten din.
6. Internasjonale overføringer.
Vi er et globalt selskap, med hovedkontor i USA. Som sådan kan vi overføre, lagre og
behandle den personlige informasjonen din i USA eller for hvilke som helst av
selskapene i gruppen vår globalt, når vi behandler den informasjonen i henhold til
formålene beskrevet i denne personvernmerknaden for apper. Vi kan også overføre
den personlige informasjonen din til våre tredjeparts tjenesteleverandører, som kan
befinne seg i et annet land enn deg.
Personlig informasjon som samles inn av oss fra det Europeiske økonomiske
samarbeidsområdet og Sveits, er beskyttet i samsvar med gjeldende lovfestede
krav, innført gjennom en intern gruppeordning som har innarbeidet
standardmodells kontraktklausuler godkjent under direktiv 95/46/EC fra
Europaparlamentet og -rådet, også kjent som datadirektivet («direktivet»).
7. Databevaring.
Vi lagrer kontoinformasjon, som navnet ditt, påloggingsinformasjon og e-post, så
lenge kontoen eksisterer. Hvis du ikke er en aktiv bruker av appen (som angitt av
antallet påloggingsforsøk), slettes kontoen din og alle data etter en rimelig
tidsperiode. Dersom dataene dine slettes, kan det være du må opprette en ny konto
for å begynne å bruke appen igjen. I noen produkter kan data lagres lokalt på
enheten din, samt eksternt på våre (eller våre tjenesteleverandørers) systemer. Hvis

du sletter appene på enheten din, vil som regel alle data lagret lokalt på enheten din
bli slettet. Data på servere andre steder kan imidlertid bli værende. Du kan be om at
vi sletter din personlig identifiserbare informasjon på app-serverne våre, ved å
sende en skriftlig forespørsel til oss, som instruert i «Kontakt oss»-delen nedenfor.
Forespørselen din må inneholde navnet ditt, eventuelle app-spesifikke bruker-ID-er,
e-postadresse og navnet på eventuelle apper som omfattes av forespørselen din. Vi
vil lagre denne kommunikasjonen for våre arkiveringsformål.
8. Mindreåriges bruk av tjenesten.
Vi sørger for samsvar med Children's Online Privacy Protection Act of the United
States of America (barnas lov om personvern på nettet, USA) og lignende lover
rundt om i verden, der de gjelder for våre produkter og tjenester. Vi samler ikke
bevisst inn personlig informasjon fra barn uten samtykke fra foreldre eller foresatte.
Dersom du mener at vi feilaktig har innhentet personlig informasjon fra personer
under den gjeldende samtykkealderen i ditt land, ber vi om at du melder fra til oss
om dette ved bruk av fremgangsmåtene beskrevet i «Kontakt oss»-delen, så vil vi
iverksette passende tiltak for å undersøke og løse problemet umiddelbart.
9. Merknad til bosatte i California.
Seksjon 1798.83 i Californias sivile lovgivning pålegger oss å fortelle deg at vi ikke
deler din personlige informasjon med tredjeparter for deres direkte
markedsføringsformål.
10. Oppdateringer av denne personvernmerknaden for apper.
Fra tid til annen kan vi oppdatere denne personvernmerknaden for apper og/eller
personvernmerknaden av lovmessige, myndighetspålagte eller forretningsmessige
grunner. Vi vil publisere alle slike oppdateringer av denne personvernmerknaden
for apper, sammen med datoen disse oppdateringen trer i kraft, inni appen eller på
https://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx, som relevant.
Dersom vi foretar noen materielle endringer av hvordan vi samler inn og bruker din
personlige informasjon, vil vi også iverksette rimelige tiltak for å informere deg om
dette (disse kan inkludere å kontakte deg på e-post, hvis vi har e-postadressen din).
Der loven pålegger oss det, vil vi forespørre ditt bekreftende samtykke til slike

materielle endringer.
Unntatt der det er forbudt ved lov, bekrefter din fortsatte bruk av appene etter slike
endringer at du har lest og forstått den oppdaterte personvernmerknaden for
apper.
11. Kontakt oss
Dersom du har spørsmål eller bekymringer om personvernpraksisen vår, kan du
sende oss et brev til postadressen oppført nedenfor. For å hjelpe oss med å svare så
effektivt som mulig på forespørselen din, ber vi om at du inkluderer
kontaktopplysningene dine, navnet på tjenesten eller nettsiden, og en detaljert
beskrivelse av din forespørsel eller personvernbekymring.
McAfee LLC

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

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

Hvis du bor i EØS-området, skriver du til:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Storbritannia
Telefon: +44 (0) 1753 217 500
E-post: privacy@mcafee.com

