McAfees Sekretesspolicy
Gäller fr.o.m.: 4 april 2017
Den här Policyn innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, använder
och delar och om vårt åtagande att behandla de personuppgifter som vi samlar in
på ett korrekt sätt.

McAfees Sekretesspolicy Vi på McAfee, LLC och våra samarbetspartner,
som du har en affärsrelation till (”McAfee”, ”vi”, ”oss”) har ett starkt åtagande vad
gäller sekretess, säkerhet och onlinesäkerhet, vilka alla ingår som viktiga delar i vårt
främsta uppdrag: att skydda användare av våra produkter och tjänster (”du”, ”dig”)
från risken för stöld, störningar och obehörig åtkomst till onlineinformation och
aktiviteter. Denna Sekretesspolicy (”Policy”) har som syfte att informera dig om hur
vi samlar in, använder och delar din personliga information.
Sekretesspolicyn gäller för personlig information som vi inhämtar från kunder via
våra webbplatser, produkter, tjänster och webbaserade tillämpningar
(sammanfattningsvis ”Tjänsterna”). Förutom detta omfattas vissa av våra produkter
och tjänster, som vårt breda sortiment av mobilappar (”Apparna”), av en separat
sekretesspolicy. Om en separat sekretesspolicy gäller för en särskild produkt eller
tjänst, till exempel vår Sekretesspolicy för mobilappar, publicerar vi den på
vår webbplats (vår ”Webbplats”).
När du öppnar eller använder någon av våra Tjänster godkänner du att du har läst
denna Policy och förstår dess innehåll. Din användning av våra Tjänster och
eventuella tvister gällande sekretess lyder under denna Policy och vårt Licensavtal
(inklusive alla tillämpliga begränsningar för skadestånd och tvistlösningar).
Allt eftersom McAfee växer, förändras vår verksamhet och vi kan komma att
uppdatera denna Policy eller andra sekretessmeddelanden som vi lanserar för olika
produkter, när vi anser att det är rimligt att reflektera förändringarna. När
förändringarna är väsentliga publicerar vi dem här i förväg, och om förändringarna
kan påverka dig personligen försöker vi även kontakta dig direkt (t.ex. via e-post om
vi har din e-postadress). Det är viktigt att du då och då kontrollerar att du har sett
den senaste versionen av denna Policy.

Varför inhämtar vi information och data?
Vi förlitar oss på ett brett utbud av information för att genomföra vår verksamhet. I
vissa fall kan denna information inkludera data som kan användas för att
identifiera en särskild individ, vilken även benämns som Personlig information. I
denna Policy ger vi flera olika exempel på hur Personlig information som vi
inhämtar kan användas och varför den är viktig. När en konsument till exempel
köper en av våra produkter måste vi inhämta konsumentens namn, e-postadress
och betalningsinformation för att genomföra transaktionen. Vissa av anledningarna
till att vi inhämtar Personlig information inkluderar:
•
•
•

•
•
•

Tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive våra Appar och denna
Webbplats, och successivt förbättra dem;
Tillåta dig att hämta och köpa produkter och tjänster;
Anpassa och hantera vår relation till dig, inklusive att presentera produkter
eller tjänster som skulle kunna vara intressanta för dig och erbjuda dig
kundsupport;
Undersöka, svara på och hantera förfrågningar eller händelser;
Arbeta med och besvara förfrågningar från rättsvårdsmyndigheter; och
Undersöka frågor som relaterar till vår verksamhet, som säkerhetshot och
risker.

Vilken sorts Personlig information inhämtar vi?
Nedan följer exempel på den typ av Personlig information som vi kan inhämta. Den
specifika sorten av information som inhämtas beror på vilken Tjänst som används:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter (som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer);
Betalningsinformation (inklusive information om betalkort,
faktureringsadress och bankkonton);
McAfees användarhistorik för köpta produkter och tjänster;
Inloggningsuppgifter till användarkonton;
Din plats;
Dina intressen;
Demografisk information;
Fotografier, bilder, videoklipp och relaterade hash-värden; eller
Biometriska data, som fingeravtryck eller röstinspelningar.

Förutom punkterna ovan kan vi även inhämta annan information som relaterar till
hur våra användare interagerar med eller använder våra Tjänster
(”Användningsdata”). Största delen av dessa Användningsdata, till exempel
information om klickströmsdata och aggregerad användningsstatistik, kan i
allmänhet inte användas för personidentifiering. Å andra sidan kan en del av dessa
Användningsdata på egen hand eller i kombination med din Personliga information
eventuellt avslöja din identitet. I dessa fall behandlar vi dessa kombinerade data
som Personlig information. I många fall kan Användningsdata inhämtas
automatiskt via system eller tekniker som cookies (läs mer om automatiskt
inhämtad information nedan).
Nedan ges exempel på vilken typ av Användningsdata som kan samlas in av McAfee
från din webbläsare eller som relaterar till hur du interagerar med våra produkter
och tjänster:
•

Information om dina datorer, enheter, program och nätverk (inklusive IPadress, webbläsarfunktioner, enhets-ID, operativsystem och
språkpreferenser);

•

Aktiviteter på våra webbplatser och användningsmönster för produkter och
tjänster (inklusive tidigare besökta webbplatser, datum och tider för
webbplatsbesök och klickströmsdata);

•

Information om internet-, app- eller nätverksanvändning (inklusive
webbadresser eller domännamn till webbplatser som du besöker,
information om program som du försöker öppna i ditt nätverk eller
trafikdata);

•

Uppgifter om filer och kommunikation, t.ex. eventuell skadlig programvara
eller skräppost (vilket kan omfatta datorfiler, e-postmeddelanden och epostbilagor, e-postadresser, metadata och trafikdata eller delar eller
hashvärden – en hash-fil är en fil som har konverterats till en siffersträng
med en matematisk algoritm – av den här typen av information).

Hur inhämtar vi information?
Vi inhämtar information direkt från dig och även automatiskt genom din
användning av våra Tjänster och, i vissa fall, från tredje parter.

Information som du ger oss: Den information som vi inhämtar direkt från dig är
vanligtvis kontaktuppgifter, betalnings- och faktureringsuppgifter och
relationsinformation, som innehållet i kundtjänstförfrågningar som du inleder,
recensioner som du skickar in om våra produkter och svar på enkäter och
undersökningar. Du bestämmer hur mycket information du delar med oss i de
flesta fall, men om du inte delar med dig av obligatoriska uppgifter kan din
möjlighet att genomföra vissa aktiviteter begränsas, om du till exempel inte ger oss
betalningsinformation så kan du inte genomföra ett köp.
Information som inhämtas automatiskt: När du använder eller interagerar med
vår Webbplats och våra Tjänster tar vi emot och lagrar information som genereras
via dina aktiviteter, som Användningsdata och annan information som inhämtas
automatiskt från din webbläsare eller mobila enhet.Denna information kan
inkludera din IP-adress; typ och version av webbläsare; önskat språk; geografisk
plats via IP-adress eller GPS, trådlös teknik eller Bluetooth-teknik på din enhet;
operativsystem och datorplattform; inköpshistorik; fullständig URL-klickström
(Uniform Resource Locator) till, genom och från vår Webbplats, inklusive datum och
tid; produkter som du har tittat på eller sökt efter och området på vår Webbplats
som du har besökt. Vi kan även logga hur lång tid ditt besök varar och antalet
gånger som du besöker och köper eller använder Tjänsterna. Vi kan tilldela dig en
eller flera unika identifierare som hjälper oss att hålla koll på dina framtida besök.
I de flesta fall genereras informationen genom olika spårningstekniker.
Spårningsteknikerna kan inkludera ”cookies”, ”flash-LSO:er”, ”webb-beacons” eller
”webbuggar” och ”clear GIF:ar”. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och
andra spårningstekniker här och även om de val du kan göra för att begränsa hur
de används.
Läs vår Cookie-policy för mer information om cookies och andra liknande tekniker
som vi använder.
Information från andra källor: Om vi får information om dig från andra källor kan
vi lägga till den till den information som vi redan har om dig. Om vi till exempel får
en lista med prenumeranter till en publikation och vi noterar att du använder våra
produkter och även är en prenumerant kan vi kombinera den informationen.
Exempel på information som vi kan få från andra källor inkluderar uppdaterad
leverans- eller betalningsinformation som vi använder för att korrigera våra
register, inköps- eller inlösningsinformation, kundsupport eller

registreringsinformation, sidvy, söktermer och sökresultatinformation från
affärspartner samt kredit- eller identitetinformation som vi använder för att
förhindra och upptäcka bedrägeri.

Hur använder vi Personlig information?
Varje gång du startar en enhet, ansluter till ett nätverk eller öppnar en fil löper du
en avsevärd risk att utsättas för hackare, skadlig programvara, spionprogram och
andra former av obehörig åtkomst till dina data och system. Säkerhetsprodukter
och tjänster, som McAfees, har utformats för att skydda dig mot dessa risker.
Säkerhets- och hotavkänning. Genom att samla in och behandla data, inklusive
Personlig information, kan McAfee bidra till att förutse hot och skydda dig, dina
enheter och din information på ett bättre sätt.McAfee kan till exempel använda din
information till att:
•
•
•

•

Analysera data som skickas till eller från dina enheter för att isolera och
identifiera hot, risker, misstänkta aktiviteter och attacker;
Använda omdömet om en enhet eller fil för att ge dig råd om huruvida
åtkomst ska garanteras;
Delta i nätverk om hotinformation och genomföra undersökningar och
analyser, inklusive marknads- och kundundersökningar och trendanalyser;
och
Anpassa produkter och tjänster efter nya hot.

Verksamhetsanvändningar. Dessutom kan vi använda Personlig information i
andra verksamhetssyften, däribland för att:
•
•
•
•
•

•

Analysera användarnas vanor när de använder McAfees produkter och
tjänster för att anpassa inställningarna;
Starta och hantera McAfee-konton;
Samla in och bearbeta betalningar och genomföra transaktioner;
Tillhandahålla kundsupport, hantera prenumerationer och besvara
förfrågningar, frågor och kommentarer;
Kommunicera om, och administrera deltagande i, speciella evenemang,
program,
enkäter, tävlingar, lotterier och andra erbjudanden och kampanjer;
Möjliggöra inlägg på våra bloggar samt annan kommunikation;

•
•
•
•

•
•

Anpassa, mäta och förbättra våra webbplatser, produkter, tjänster och
annonser;
Analysera och utveckla nya produkter, tjänster och webbplatser;
Genomföra aktiviteter för redovisning, granskning, fakturering, avstämning
och insamling;
Motverka, upptäcka, identifiera, undersöka, besvara och skydda mot
potentiella eller faktiska anspråk, skyldigheter, förbjudna beteenden och
kriminella aktiviteter;
Efterleva och tillämpa gällande rättsliga krav, avtal och
policyer; och
Utföra andra åtgärder i enlighet med den här Policyn.

Bearbetning som del av tjänsterna. Vi bearbetar även viss information som en
viktig del av våra Tjänster. Om du installerar eller använder någon av våra
produkter eller tjänster körs programvara i bakgrunden på din dator eller i din
enhetsmiljö och utför specifika skyddsåtgärder inom säkerhet och sekretess,
inklusive:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skräppostskydd
Virusskydd;
Intrångsavkänning, intrångsförebyggande samt intrångsskydd;
Hotdetektering och förutsägelse av hot;
Nätverksskydd;
Datakryptering;
Låsning av mobila enheter; och
Åtgärder för säkerhetskopiering och återställning.

Produktuppdatering och rapportering.Våra produkter och tjänster kan också
behandla vissa data för att tillhandahålla uppdateringar och rapporter. De här
uppdateringsfunktionerna kan kontrollera ditt system och ta reda på om de filer
som hör till tjänsterna behöver uppdateras eller korrigeras. Produkter och tjänster
kan till exempel överföra rapportfiler till McAfee. De här filerna innehåller
information som omfattar antalet kontrollerade, misstänkta, infekterade eller
oönskade filer eller e-postmeddelanden, antalet infektioner, datum och hashvärden
för de identifierade infektionerna samt antalet falska negativa resultat och falska
positiva resultat. Syftet med de här rapporterna är att analysera hur ofta vissa
infektioner inträffar eller hur vanligt förekommande olika hot är. McAfee använder

även informationen för att anpassa produkten efter användarna, baserat på hur
produkten faktiskt används.
Stöd för kostnadsfria produkter och tjänster
Vi tillhandahåller kontinuerligt flera olika kostnadsfria produkter för våra kunder.
För att kunna hålla dessa produkter kostnadsfria kan vi använda information som
har inhämtats genom vissa av våra produkter, som information om webbplatser
som du besöker, för att stödja intressebaserad annonsering från oss eller våra
samarbetspartner. Vi gör detta genom att dela information med betrodda tredje
parter om din webbläsaraktivitet som inte identifierar dig som person. Dessa
företag får inte använda informationen som vi tillhandahåller dem för att identifiera
dig, och får endast använda informationen som vi tillhandahåller i enlighet med de
sekretessåtaganden som vi har gentemot dig. Våra produkter som använder data
på detta sätt inkluderar även inbyggda funktioner som tillåter att du inaktiverar
delningen.

När delar vi Personlig information?
Vi respekterar vikten av sekretess. Förutom de förekomster som anges i denna
Sekretesspolicy säljer vi inte din Personlig information eller delar den med andra
tredje parter, som använder den i eget marknadsföringssyfte, om vi inte har ditt
godkännande eller om inte lagen så kräver. I allmänhet kan vi avslöja information
som vi inhämtar, inklusive Personlig information, för att kunna tillhandahålla våra
Tjänster eller kommunicera med våra kunder (t.ex. till tjänsteleverantörer som
tillhandahåller funktioner å våra vägnar), hantera vår verksamhet, annonsera eller
marknadsföra våra Tjänster, genomföra förändringar eller överföringar inom
verksamheten, i enlighet med lagen eller med ditt godkännande.
Vi kan dela Personlig information på följande sätt:
•

•

Befintliga och framtida medlemmar i McAfee-koncernen i de syften som
beskrivs i denna Policy, exempelvis för att (i) tillhandahålla tjänster och
innehåll (som registrering, försäljning och kundsupport), (ii) bidra till att
upptäcka och förhindra olagliga handlingar och brott mot våra policyer; och
(iii) vägleda våra beslut rörande produkter, tjänster och kommunikation.
Andra användare där det ingår i den särskilda Tjänsten att du delar sådan
information, eller där du har publicerat användarinnehåll (t.ex. kommentarer

•

•

•

•

•

•

eller recensioner, inlägg i sociala medier eller foton och platser i grupper som
du skapar);
Behöriga tjänsteleverantörer som utför tjänster å våra vägnar (inklusive
molntjänster, datalagring, försäljning, marknadsföring, undersökningar,
betalningsbearbetning, kundsupport och faktureringar). Våra kontrakt med
våra tjänsteleverantörer inkluderar att de accepterar att begränsa sin
användning av Personlig information och att de efterlever standarder för
sekretess och säkerhet som är minst lika omfattande som denna
Sekretesspolicy. Kom ihåg att om du ger Personlig information direkt till en
tredje part, t.ex. via en länk på McAfees webbplats, så baseras behandlingen
av informationen i allmänhet på deras standarder (vilka inte nödvändigtvis är
desamma som McAfees);
Om vi anser att det är nödvändigt och tillämpligt att avslöja informationen
för att förhindra fysisk, ekonomisk eller annan skada eller förlust, inklusive
att skydda mot bedrägeri eller kreditrisk.
Till rättsväsendet, myndigheter eller juridiska myndigheter i enlighet med
instruktioner eller krav från dessa myndigheter eller tillämpliga lagar, eller i
relation till en juridisk aktivitet, som svar på en stämning eller vid
undersökning av misstänkt olaglig aktivitet (inklusive identifiering av dem
som använder våra tjänster för illegala aktiviteter). Vi reserverar oss rätten
att rapportera aktiviteter som vi i god tro anser vara illegala till rättsväsendet.
I anslutning till, eller under förhandlingar om, uppköp, fusion, försäljning av
tillgångar eller andra liknande verksamhetsöverföringar som involverar
praktiskt taget alla våra tillgångar eller funktioner där Personlig information
överförs eller delas som en del av verksamhetstillgångarna (förutsatt att
parten accepterar att hantera den Personliga informationen på ett sätt som
ligger i linje med denna Policy).
För att tillhandahålla marknadsföringsinnehåll och annonsinnehåll om våra
produkter eller andra produkter som kan intressera dig kan vi dela dina
Användningsdata och anonymiserad information med tredje parts
annonsnätverk, samarbetspartner inom sociala medier och liknande
tjänsteleverantörer. En mer ingående diskussion om våra relationer med
tredjepartsannonsörer hittar du under rubriken ”Tredje part-annonsering”
nedan.
Med andra endast med ditt tillstånd. Om vi vill dela annan Personlig
information än den som godkänns eller beskrivs ovan ger vi dig alternativet

att välja att inte dela din information på detta sätt och du kan ge oss
instruktioner om att inte dela informationen på detta sätt.
”Shine the Light”-lagen (Kalifornien)
McAfee delar inte din Personliga Information med något utomstående
tredjepartsföretag för deras egna marknadsföringssyften utan ditt tillstånd.

Tredje part-annonsering
Annonsering är ett sätt för McAfee att subventionera många av våra kostnadsfria
produkter och tjänster och tillhandahåller oss även med ett sätt att informera dig
om våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserade av. Vi har
avtal med de tredje part-annonsföretag som visar eller tillhandahåller dig med
annonser när du besöker vår Webbplats eller använder vissa av våra andra
produkter, t.ex. Appar. Dessa tredje part-annonsörer kan automatiskt få
Användningsdata när detta inträffar. De kan även överföra cookies till din dator
eller använda andra tekniker som JavaScript och webb-beacons (även kallade ”1x1
gif:ar” eller ”clear gif:ar”) för att mäta hur effektiva deras annonser är och anpassa
annonsinnehållet. Det gör att nätverket som annonserar känner igen datorn eller
enheten varje gång de skickar en annons. På det sättet kan de sammanställa
information om var människor som använder datorn eller webbläsaren såg deras
annonser och fastställa vilka annonser som de klickar på. Tredje part-annonsörer
kan även tillhandahålla annonser för dig på andra webbplatser, baserat på det
innehåll som de ser att du har tittat på eller interagerat med på våra Webbplatser.
Förutom det som beskrivs i denna Policy ger vi inte tredje part-annonsörer dina
kontaktuppgifter, som e-postadress, telefonnummer eller postadress, utan ditt
godkännande. Läs vår Cookie-policy för mer information om hur McAfee använder
spårningstekniker som cookies och hur du kan välja att inte ta del av sådana
tekniker och annonser. Denna Policy omfattar inte användningen av cookies eller
andra spårningstekniker som används av andra än våra annonsörer.
Om du har gett våra Appar åtkomst till din plats kan våra mobila annonspartner
använda din plats för riktade annonser som visas för dig. Du kan använda
platsfunktionerna på din enhet för att inaktivera riktade annonser.
Spåra inte avslöjanden: Vår Webbplats svarar inte på Spåra inte-signaler. Du kan
dock inaktivera viss spårning på det sätt som anges ovan (dvs. genom att inaktivera
cookies). Om du vill få mer information om Spåra inte-signaler klickar du här.

Vilka säkerhetsåtgärder har vi?
Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder
för att skydda den Personliga information som vi samlar in och behandlar. Våra
säkerhetskontroller är utformade att upprätthålla tillämplig nivå av datasekretess,
integritet och tillgänglighet. Vi testar regelbundet vår webbplats, våra datacentraler,
system och andra resurser för att upptäcka säkerhetsrisker.
McAfee hanterar betalkortsinformation på ett sätt som är förenligt med
säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). När
du till exempel gör en betalning på vår webbplats med ditt kreditkort så används
SSL-kryptering vid överföringen av kreditkortsnumret.

Vilka val har du när det gäller din Personliga information?
Vi erbjuder vissa valmöjligheter när det gäller hur vi kommunicerar med våra
användare och vilken Personlig information vi samlar in om dem. I många McAfeeprodukter kan användarna välja vilken Personlig information som ska samlas in.
•

•

•

Du kan välja att inte få marknadsföringskommunikationer från oss genom att
klicka på avprenumerationslänken eller andra instruktioner i våra
marknadsföringsmeddelanden. Öppna Mitt konto på vår webbplats, eller
kontakta oss på det sätt som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.
Många McAfee-produkter innehåller inställningar som gör att användare
eller administratörer kan styra hur produkterna samlar in information. Läs
relevant produkthandbok eller kontakta oss via lämplig kanal för teknisk
support om du behöver hjälp.
Om du vill ta bort din Personliga information från en kundberättelse på en
McAfee-webbplats kontaktar du kundtjänst.

Om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsinformation kan McAfee
fortfarande kommunicera med dig om sådant som säkerhetsuppdateringar,
produktfunktioner, svar på serviceförfrågningar eller transaktionsfrågor eller andra
administrationsrelaterade, icke-marknadsföringsrelaterade frågor.
Så här kommer du åt och rättar till felaktigheter
Om du prenumererar på McAfees produkter kommer du åt och kan korrigera den
Personliga informationen i din profil genom att gå till Mitt konto. Som ett alternativ
kan du begära åtkomst till, förändringar av eller borttagande av din Personliga
information i enlighet med tillämpliga lagar genom att kontakta oss på det sätt som

anges nedan. För vissa förfrågningar kan en administrativ avgift tas ut (om lagen så
tillåter). Vi berättar om alla tillämpliga avgifter innan vi utför din begäran.

Datalagring
Hur länge vi behåller din Personliga information beror på i vilket syfte vi använder
den. McAfee behåller din Personliga information så länge som du är registrerad
prenumerant på eller användare av våra produkter eller så länge vi har en
verksamhetsrelaterad anledning att göra så, och efter det endast under så lång tid
som är föreskrivet eller tillåtet i lag eller i McAfees Policy för bevarande av
arkivhandlingar, och som skäligen krävs för intern rapportering och avstämning
eller för att ge återkoppling eller information som du kan efterfråga. Den
information som vi samlar in kan komma att lagras och behandlas på servrar i USA
och på andra platser i världen där McAfee och våra tjänsteleverantörer bedriver
verksamhet.

Sekretess för barn
Vissa av McAfees Tjänster har säkerhetsfunktioner som kan användas för att
övervaka barns onlineaktiviteter, deras fysiska plats eller när de använder en
registrerad enhet. McAfee samlar inte medvetet in Personlig information om barn
under 13 år utan att först inhämta godkännande från föräldrarna i enlighet med
tillämpliga lagar, som lagen om barns sekretess online i USA och andra liknande
lagar i världen. För produkter som barn kan använda finns det alternativ där
föräldrarna eller målsman kan radera barnets profil när som helst när föräldern
eller målsman vill det. Vi använder inte medvetet Personlig information om barn i
något annat syfte än för att leverera produkter som är utformade att erbjuda
säkerhetstjänster för familjer och barn. Om du misstänker att vi har inhämtat
information om ditt barn på ett felaktigt sätt eller har frågor kring vår hantering av
information om barn får du gärna kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen
i avsnittet ”Kontakta oss” nedan så kommer vi att svara direkt.

Dataöverföringar
McAfee har sitt huvudkontor i USA, och vi har verksamheter, enheter och
tjänsteleverantörer i USA och över hela världen, inklusive i Indien. Därför kan vi och
våra tjänsteleverantörer överföra din personliga information till, eller använda den

i, rättsområden som kanske inte har samma nivåer av dataskydd som ditt
rättsområde. Vi vidtar åtgärder som garanterar att din personliga information får
tillräckligt skydd i de rättsområden där vi bearbetar den. Om du befinner dig i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz tillhandahåller vi
tillämpligt skydd för överföringen av Personlig information till länder utanför EES
eller Schweiz genom ett antal företagsavtal baserade på standardavtalsklausuler
godkända under EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.

Länkar till andra webbplatser
Vår Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser för att underlätta eller ge
information. Dessa
webbplatser kan hanteras av företag som inte har någon anknytning till McAfee.
Länkade webbplatser kan ha
egna sekretesspolicyer eller sekretessmeddelanden och du uppmanas att läsa
dessa om du besöker dessa webbplatser. Vi tar inget ansvar för innehållet,
sekretesspraxis eller användningen av webbplatser som inte är kopplade till
McAfee.

Kontakta oss
Om du har frågor om denna Sekretesspolicy eller skulle vilja uppdatera
informationen som vi har om dig eller dina preferenser kontaktar du oss via e-post
på privacy@mcafee.com eller på ett av följande sätt:
I USA genom att ringa oss på +1 972-963-7902 eller skriva till oss på:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024, USA
I EES genom att ringa oss på +44 (0) 1753 217 500 eller genom att skriva till oss på:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Storbritannien
I Japan genom att ringa till oss på McAfee Information Center: +81 0570-010-220
eller genom att skriva till oss på:

Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043, Japan
Tfn: (växel) 03-5428-1100

McAfees Cookie-policy
Våra Webbplatser (som definieras nedan) använder Cookies och Liknande tekniker
för att garantera att vi ger våra besökare bästa möjliga upplevelse genom att ge dig
personanpassad information, komma ihåg dina marknadsförings- och
produktpreferenser och hjälpa dig att hitta rätt information. Du kan läsa mer om
Cookies och Liknande tekniker, hur vi använder dem och hur du kontrollerar dem,
nedan.

Användning av Cookies och Liknande tekniker
Denna Policy beskriver hur McAfee (inklusive vissa av McAfees samarbetspartner
och tjänsteleverantörer) (kallas gemensamt ”vi” eller ”oss”) använder Cookies och
Liknande tekniker (som pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF:ar, JavaScript och lokal
lagring). Vi hänvisar hädanefter till dessa Cookies och Liknande tekniker som
”Spårningstekniker” i Policyn. Vi kan även beskriva vilka alternativ du har vad gäller
Spårningstekniker. Denna Policy omfattar användningen av Cookies som kan
användas i samband med McAfees webbplatser, mobila webbplatser och appar
(”Webbplatserna”).
I vissa fall kan vi använda Spårningstekniker som inhämtar information som kan
identifiera personer eller som kan identifiera personer i kombination med annan
information. I dessa fall gäller vår Sekretesspolicy i tillägg till denna Cookie-policy.

Vad är spårningstekniker?
Cookies är små filer som vanligtvis består av bokstäver och siffror, som placeras i
din dator, surfplatta, telefon eller liknande enhet när du använder enheten för att
besöka en webbplats. Cookies används i allmänhet av webbplatsägare och deras
tjänsteleverantörer eller samarbetspartner så att webbplatserna fungerar mer
effektivt samt ger analytisk information.
Dessa är de olika typerna av Cookies som används på våra Webbplatser:
•

Väsentliga Cookies. Dessa Cookies krävs för att Webbplatserna ska fungera
(de tillåter t.ex. att du loggar in på säkra områden på webbplatsen eller
använder en varukorg). Dessa Cookies gör att du kan navigera på
Webbplatserna och använda funktionerna. Om du inaktiverar dessa Cookies

•

•

•

•

påverkar du Webbplatsernas prestanda och kan göra så att funktioner och
tjänster inte kan användas.
Analytiska och anpassade Cookies. Dessa Cookies gör att vi kan analysera
aktiviteter på våra Webbplatser och på andra webbplatser där vi publicerar
innehåll för att förbättra och optimera hur våra Webbplatser fungerar. Vi kan
t.ex. använda dessa typer av Cookies för att garantera att besökare enkelt
kan hitta den information som de letar efter. Ett sätt som vi gör detta på är
att hitta och räkna antalet besökare och se hur de använder en Webbplats
när de besöker den. Analytiska cookies hjälper oss även att mäta prestandan
hos våra annonskampanjer så att vi kan förbättra våra annonskampanjer och
optimera våra Webbplatsers innehåll för de som reagerar på våra annonser.
Funktionella Cookies. Dessa Cookies används för att känna igen dig när du
återkommer till våra Webbplatser. Detta gör att vi kan anpassa innehållet
efter dig, hälsa dig med namn och komma ihåg dina preferenser (t.ex. ditt val
av språk eller område).
Annons-cookies. Dessa Cookies registrerar dina onlineaktiviteter, inklusive
dina besök på våra Webbplatser, vilka sidor du har besökt och vilka länkar
och annonser du har klickat på. Ett syfte med detta är att göra det innehåll
som visas på Webbplatserna mer relevant för dig. Ett annat syfte är att
tillhandahålla dig med annonser eller andra kommunikationer som är
utformade efter dina relevanta intressen. Tillhandahållande av
intressebaserad marknadsföring kan involvera oss, våra tjänsteleverantörer
och samarbetspartner, som utgivare, datahanteringsplattformar och
plattformar för efterfrågan. Om du t.ex. tittar på en sida på en av våra
Webbplatser kan vi visa en annons för dig, på vår Webbplats eller på andra
webbplatser, för produkter som relaterar till den sidan eller för liknande
produkter och tjänster. Vi och våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner
kan även bifoga andra data till informationen som inhämtas av dessa
Cookies, inklusive information som inhämtas från tredje part, och dela denna
information med tredje parter i syfte att tillhandahålla dig med annonser.
Flash-cookies. En Flash-cookie är en liten datafil som placeras på en dator
med Adobe Flash eller liknande teknik och som kan byggas in i datorn eller
hämtas eller installeras av dig på datorn. Vi använder dessa tekniker för att
anpassa och förbättra din onlineupplevelse, främja processerna och anpassa
och lagra dina inställningar. Flash-cookies kan hjälpa våra
webbplatsbesökare att, t.ex. ställa in volympreferenser som kopplas till en
videoupplevelse, att spela spel och genomföra enkäter. Detta hjälper oss att
förbättra våra webbplatser genom att mäta vilka områden som intresserar
våra besökare mest. De kan kännas igen av andra webbplatser eller av våra

•

marknadsförings- eller affärspartner. Flash-cookies skiljer sig från webbläsarcookies och de hanteringsverktyg för cookies som din webbläsare
tillhandahåller kanske inte tar bort Flash-cookies. Klicka här för att läsa mer
om att hantera sekretess- och lagringsinställningarna för Flash-cookies. Om
du inaktiverar Flash-cookies eller andra liknande tekniker, måste du vara
medveten om att du kanske inte får åtkomst till vissa funktioner och tjänster
som gör din onlineupplevelse effektivare och trevligare.
Webb-beacon. En Webb-beacon är en mycket liten, transparent bildfil som
används för att spåra hur du navigerar på en enstaka webbplats eller många
olika webbplatser. De kan även kallas ”webbuggar” eller ”clear Gif:ar”. Webbbeacons kan användas med cookies för att få förståelse för hur en
användare navigerar på webbplatsen.

Hur inhämtar och använder vi annan information?
Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda Spårningstekniker av många olika
anledningar, inklusive för att:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hjälpa oss och tredje parter att inhämta information om dina besök på
Webbplatserna;
Bearbeta dina beställningar;
Analysera dina besöksmönster för att förbättra våra Webbplatser;
Tillhandahålla annonser, kommunikationer och innehåll från oss och tredje
parter på våra Webbplatser och tredje parts webbplatser som är anpassade
efter dina intressen;
Komma ihåg ditt språk och andra preferenser;
Hjälpa dig att hitta den information som du letar efter;
Erbjuda en trygg och säker tjänst för onlinetransaktioner;
Mäta hur många människor som använder våra Webbplatser och hur de
använder dem;
Få våra Webbplatser att fungera på ett effektivt sätt.

Om du registrerar dig på en av våra Webbplatser eller ger oss din Personliga
information på något annat sätt kan vi koppla den informationen till annan
information som vi inhämtar från eller om dig, information om hur du använder
våra Webbplatser eller information som vi får om dig från tredje parter. Vi kan
använda dessa kombinerade data i syften som är i enlighet med vår
Sekretesspolicy, inklusive för marknadsföring.

Hur länge sparas spårningstekniker på min enhet?
Vissa Cookies sparas på din enhet mellan sessioner och upphör inte när du stänger
din webbläsare. Dessa Cookies kallas beständiga cookies. Hur länge en beständig
Cookie sparas på din enhet varierar från Cookie till Cookie. Vi och andra använder
beständiga Cookies av många olika anledningar, t.ex. för att lagra dina preferenser
så att de är tillgängliga vid ditt nästa besök och hålla bättre koll på hur ofta du
besöker våra Webbplatser, hur ofta du återkommer, hur din användning av
Webbplatserna förändras med tiden och hur effektiva annonskampanjerna är.
Andra Cookies är aktiva från det att du besöker vår Webbplats tills dess att din
webbsession avslutas. Dessa Cookies upphör och tas bort automatiskt när du
stänger webbläsaren. Dessa Cookies kallas temporära cookies (eller
sessionscookies).

Vem placerar spårningsteknik på min enhet?
Cookies kan placeras på din enhet av McAfee eller Webbplatsoperatören. Dessa
Cookies kallas första part-cookies. Vissa Cookies kan placeras på din enhet av en
annan part än McAfee. Dessa Cookies kallas tredjepartscookies. En McAfee-partner
kan t.ex. placera ut en tredjepartscookie som möjliggör för chattjänster online.
Cookies kan även användas för att låta oss och tredje part veta när du besöker våra
Webbplatser och förstå hur du interagerar med e-post, annonser och annat
innehåll. Genom Cookies kan aggregerad och annan information som inte
identifierar individuella användare (som ditt operativsystem, din webbläsarversion
och webbadressen som du kom ifrån, inklusive från e-postmeddelanden och
annonser) inhämtas och användas för att förbättra din upplevelse och förstå
trafikmönster. Tekniken räknar antalet användare som besöker en särskild tjänst
från särskilda webbannonser utanför McAfees Webbplats eller som klickade på
länkarna eller grafiken som inkluderas i nyhetsbrev via e-post från McAfee. Den kan
även användas som ett verktyg för att sammanställa aggregerad statistik över hur
McAfees Webbplatser används, utföra analyser och hjälpa oss att optimera våra
Webbplatser och hjälpa oss att ge dig annonser baserade på dina intressen, på det
sätt som beskrivs närmare nedan.

Hur använder McAfee online- och mobilannonsering?

Vi och tredje parter, inklusive teknikpartner, och tjänsteleverantörer, ägnar oss åt
intressebaserad marknadsföring för att visa annonser och personanpassat innehåll
som vi och andra annonsörer tror att du kan vara intresserad av. Om tredje partleverantörer använder Cookies för att utföra denna tjänst åt oss har McAfee ingen
kontroll över teknikanvändningen eller den information som kommer därifrån och
är inte heller ansvariga för åtgärder eller policyer som tillhör tredje part. Vi
identifierar vissa resurser i denna Policy (läs ”Hur hanterar jag
spårningstekniker” nedan) som kan hjälpa dig.
Annonser kan visas för dig baserat på dina online- eller mobilvanor (på McAfees
Webbplatser eller andra webbplatser), din sökaktivitet, dina reaktioner på våra
annonser eller e-postmeddelanden, de sidor som du besöker, din allmänna
geografiska plats eller annan information. Dessa annonser kan visas på våra
Webbplatser eller på tredje parts webbplatser. De teknikpartner som vi samarbetar
med för att göra intressebaserad marknadsföring kan vara medlemmar av
självreglerande föreningar som Network Advertising Initiative (NAI) och Digital
Advertising Alliance (DAA). För Webbplatser som riktar sig mot personer i
Europeiska unionen kan vi samarbeta med teknikpartner som är medlemmar av
European Digital Advertising Alliance (eDAA). Du kan även få se marknadsföring
från tredje parter på våra Webbplatser eller andra webbplatser eller egendomar,
baserat på dina besök till och aktiviteter på våra Webbplatser och andra
webbplatser.

Hur hanterar jag spårningstekniker?
Du kan bestämma huruvida du accepterar Cookies. Ett sätt att göra det är att
använda sig av webbläsarinställningarna. De flesta internetwebbläsare tillåter viss
kontroll av de flesta Cookies via webbläsarinställningarna. (Observera att om du
använder webbläsarinställningarna för att blockera alla Cookies kanske du inte
längre kan använda Webbplatsen till fullo.) Du kan hitta information på internet om
hur du hanterar Cookies. Följande länkar ger t.ex. information om hur du justerar
inställningarna för Cookies på några vanliga webbläsare:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Du kan även använda ett webbläsartillägg som Ghostery eller Spårningsskyddlistan
från TRUSTe. (Ett webbläsartillägg är en liten programvara som ger webbläsaren
extra kapacitet, t.ex. så att den kan spela upp videoklipp eller söka efter virus.)
Adobe Flash Player är en programvara för uppspelning av multimedia på datorer.
Webbplatser som använder Adobe Flash kan lagra Flash-cookies. Flash-cookies kan
även kallas Flash Local Shared Objects (LSO:er). McAfee kan använda Flash-LSO:er
för att tillhandahålla särskilt innehåll, som videoklipp och animationer.
Mer information om intressebaserade annonser finns på webbplatserna Digital
Advertising Alliance, Network Advertising Initiative och Interactive Advertising
Bureau (IAB) Europe. Du kan välja att inte tillåta användning av dessa Cookies som
skräddarsyr innehåll eller annonser för dig genom att besöka någon av länkarna
nedan. Observera att det inte är säkert att du får färre annonser bara för att du
väljer att inte tillåta cookies. Annonserna kan dock vara mindre relevanta med
tanke på dina intressen.
•
•

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

Hur svarar McAfee på en Spåra inte-signal?
Det finns för närvarande ingen branschstandard för hur en Spåra inte-signal ska
bemötas. För tillfället svarar inte McAfees Tjänster och Webbplatser på en Spåra
inte-signal från en användare.

Sekretess
Vi anser att god sekretesspraxis är mycket viktigt. Mer information om hur vi ser på
sekretess hittar du i vår Sekretesspolicy och Uppföranderegler.

Kontakta oss
Om du har frågor om hur vi använder Cookies kan du kontakta oss genom att
använda informationen som anges nedan. Inkludera dina kontaktuppgifter och en
detaljerad beskrivning av Cookie-problemet.
McAfee LLC

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

•
•

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

Denna Policy uppdaterar och ersätter tidigare versioner. Vi kan när som helst ändra
denna Policy. I avsnittet ”SENAST UPPDATERAD” längst ned på sidan listas när
Policyn senast reviderades. Eventuella förändringar av Policyn träder i kraft när vi
gör den reviderade Policyn tillgänglig på eller via Webbplatserna.
SENAST UPPDATERAD: 3 april 2017

Sekretesspolicy för mobilappar
Gäller fr.o.m.: 3 april 2017

McAfee, LLC och våra samarbetspartner som du har en affärsrelation med
(”McAfee”, ”vi”, ”oss”) respekterar sekretessen. Denna Sekretesspolicy för
mobilappar (”Sekretesspolicy för appar”) beskriver vår sekretesspraxis vid
inhämtning, användning och avslöjande av din personliga information genom våra
mobilappar (vår(a) ”app” eller ”appar”).
1. Vad vi inhämtar.
Information som du lämnar:
Vi kan kräva att du registrerar dig för att kunna använda apparna. Registreringen
kan kräva personlig information som din e-postadress och ditt namn och
information som ett unikt användarnamn och lösenord. I vissa fall kan du logga in
med ditt Google- eller Facebook-konto, som sedan endast används för åtkomst till
kontot och kontohantering.
Apparnas funktionalitet kan kräva viss åtkomst till personlig information för att du
ska kunna använda apparna. Detta kan inkludera kontaktuppgifter som namn,
adress, telefonnummer, e-postadress och unika inloggningsuppgifter. Apparna kan
även hämta unika nummeridentifierare som har tilldelats din enhet, som ditt
mobilannons-ID/-IDFA, Bluetooth-ID och mobil-ID.
Andra typer av information som också kan inhämtas av apparna, som:
•

ID för alla Bluetooth-enheter kopplade till din mobila enhet

•

Media som foton och videoklipp som du lagrar eller som du godkänner att ge
oss åtkomst till

•

Enhetsuppgifter som OS, enhets-ID och enhetstyp

•

Listor över andra appar på din enhet och information om programmen

•

Din plats

•

Uppgifter om din prenumeration för McAfee-produkten, som vilken produkt

som används, registreringsdata, produktnyckel och liknande
•

Information om webbplatser som du tittar på och besöker

•

Batterinivåer, enhetsstatus av/på

Åtkomst till en del av ovan nämnda information (som plats) kan begränsas av din
mobila enhets operativsystem, och ditt godkännande kan krävas innan vi kan få
åtkomst till informationen. Det är upp till dig om du ger ditt godkännande; men om
du väljer att inte göra det kan vissa funktioner inom appen begränsas.
Du kan även ha möjlighet att frivilligt erbjuda extra information då och då som inte
är obligatorisk men som förbättrar din upplevelse av appen.

Information som vi automatiskt inhämtar från din enhet och dina appar
Dessutom inhämtar apparna automatiskt annan enhetsrelaterad information och
data om appens prestanda, i tillägg till informationen som anges ovan. Detta
inkluderar kraschloggar som ger åtkomst till appens användbarhet och prestanda,
hur lång tid apparna används och annan aggregerad eller statistisk information.
Platsdata kan inhämtas automatisk, t.ex. via GPS, för att appen ska kunna erbjuda
särskilda funktioner. Dessa data överförs och lagras separat från all annan personlig
information som behandlas av apparna och innehåller ingen information som kan
användas för att identifiera dig som individ.
2. Hur vi använder din information.
Förutom att erbjuda och förbättra apparna och tillhörande tjänster använder vi din
personliga information till att kommunicera med dig, inklusive skicka meddelanden
och aviseringar, och för annonser och marknadsföring i appen (i enlighet med dina
marknadsföringspreferenser), svara på dina förfrågningar (t.ex. om teknisk support
eller kundsupport) och för forskning och analys. I tillägg till användningarna som
beskrivs i denna Sekretesspolicy för appar kan vi använda din personliga
information på andra sätt som tillåts i tillämplig lag.
Vissa appar kan använda information om webbplatserna som du besöker och
apparna som är installerade på din enhet för att visa dig mer relevanta annonser.
När vi gör så meddelar vi dig om dessa aktiviteter och ger dig möjligheten att välja

bort dem.
3. Hur vi delar din information.
Tredje part-tjänsteleverantörer och samarbetspartner
Förutom på de sätt som beskrivs i denna Sekretesspolicy för appar kommer vi inte
att sälja, hyra ut eller dela information som identifierar dig som individ, som ditt
namn, din e-postadress, ditt telefonnummer eller din adress. Vi kan behöva dela
den information som vi inhämtar genom apparna med tredje parttjänsteleverantörer för att stödja apparna, deras funktioner och tjänster, inklusive
kundtjänster och teknisk support, och med våra samarbetspartner.
Vi kan dela annonsidentifieraren som din enhet har tilldelats tillsammans med
webbplatserna som du besöker eller apparna installerade på din enhet med tredje
part-tjänsteleverantörer så att de kan använda informationen till att visa dig
annonser som är mer relevanta för dig med tanke på dina intressen. Denna
information identifierar inte dig som individ.
Vissa av våra leverantörer kan använda din information i ett format som inte direkt
identifierar dig i egna verksamhetssyften (t.ex. för att förbättra tjänsterna). Du kan
t.ex. spåra det nummer på kundsupportsamtal som krävs innan ett problem kan
lösas, vilket förbättrar lösningstiden. Våra kontrakt tillåter inte att våra tredje parttjänsteleverantörer använder din personliga information på något sätt som inte
överensstämmer med denna Sekretesspolicy för appar.
Villkor för tredje part-tjänsteleverantörer
Vissa av våra tredje part-tjänsteleverantörer kan ha ytterligare villkor och alternativ
som gäller för din information, och som vi måste tillhandahålla i enlighet med
följande:
Google Maps: Om appen använder Google Maps API, omfattas den av Googles
Sekretesspolicy. Vissa kart-API(er) lagrar och använder cookies och annan
information på slutanvändarnas enheter.
Facebook Audience Network: Vi är medlemmar av Facebook Audience Network. Det

ger företag ett sätt att visa sina annonser för Facebook-användare i appar och på
webbplatser som ingår i nätverket. Facebook hjälper till att skräddarsy annonserna
så att de är relevanta och användbara. Du kan använda Facebooks
annonspreferensverktyg för att visa, lägga till och ta bort dina preferenser, inklusive
huruvida du får dessa skräddarsydda annonser, även i dina appar. Vi uppmuntrar
dig att granska Facebooks datapolicy och sekretessregler. Annonserna i dina appar
kan även inkludera en avanmälningsikon för annonsalternativ så att du kan
avanmäla dig direkt från vår app.
Andra sätt på vilka din personliga information kan delas
Din personliga information kan även användas och delas med rättsväsendet,
myndighetsrepresentanter eller andra om lagen så kräver, i samband med inköp,
fusion eller omorganisering eller när vi tror att det är nödvändigt för att skydda våra
rättigheter, vår egendom eller säkerhet, i enlighet med rättstvister, domstolsbeslut
eller juridiska processer, t.ex. som bevisföring i tvister som vi är involverade i. Vid en
försäljning eller ett köp instruerar vi parterna som vi överför din personliga
information till att endast använda den på ett sätt som överensstämmer med denna
Sekretesspolicy för appar.
4. Dina valmöjligheter.
Du kan begära att få se, modifiera, uppdatera eller radera den personliga
informationen som vi har och som relaterar till din användning av apparna genom
att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i ”Kontakta oss” nedan.
Du kan avprenumerera från våra marknadsföringsrelaterade meddelanden när som
helst genom att följa instruktionerna för avprenumerering som inkluderas i alla
marknadsföringsrelaterade meddelanden som skickas till dig eller genom att
använda uppgifterna i ”Kontakta oss”. Vi hanterar förfrågningar inom den tidsperiod
som krävs i tillämplig lag. Observera att om du väljer att inte få
marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi ändå skicka viktiga
administrativa och transaktionsrelevanta meddelanden som relaterar till apparna
och tjänsterna (”servicemeddelanden”).
Du kan ha alternativet att begränsa användningen av informationen om din enhet
för att kunna tillhandahålla annonser riktade mot dina intressen genom
enhetsinställningarna (kallas ”Begränsa annonsspårning” på iOS-enheter och

”Avanmälan av intressebaserad annonsering” på Android-enheter).
5. Säkerhet.
Vi vidtar rimliga tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda den
personliga information som du tillhandahåller, men du måste förstå att ingen app
eller internetöverföring någonsin kan vara 100 procent säker. När insamlade
personliga data lagras på din enhet hanteras säkerheten genom enhetens egna
säkra lagerfunktion. Du bör även vara noga med att skydda säkerheten för ditt
kontos användarnamn och lösenord samt skydda den personliga information som
lagras på din enhet.
6. Internationella överföringar.
Vi är ett internationellt företag baserat i USA. Därför kan vi överföra, lagra och
bearbeta din personliga information i USA eller i något av våra koncernföretag runt
om i världen, när vi bearbetar informationen på det sätt som beskrivs i denna
Sekretesspolicy för appar. Vi kan även överföra din personliga information till en
tredje part-tjänsteleverantör som kan befinna sig i ett annat land än du.
Personlig information som vi inhämtar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och Schweiz skyddas i enlighet med tillämpliga lagkrav implementerade genom
intrakoncernavtal som inkluderar standardkontraktklausuler erkända i
europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, även kallat dataskyddsdirektivet
(”direktivet”).
7. Datalagring.
Vi lagrar kontoinformation, som ditt namn, autentiseringsuppgifter till kontot och
din e-postadress, så länge kontot är aktivt. Om du inte aktivt använder appen (vilket
bestäms av antalet inloggningsförsök) raderas kontot och alla data efter en rimlig
tidsperiod. Om dina data raderas kan du behöva öppna ett nytt konto för att kunna
använda appen igen. I vissa produkter kan data lagras lokalt på din enhet samt på
våra (eller våra tjänsteleverantörers) system. I allmänhet raderas alla data som
lagras lokalt på enheten om du raderar appen på din enhet, men data som lagras
på andra servrar kan finnas kvar. Du kan begära att vi raderar din personligt
identifierbara information på våra appservrar genom att skicka en skriftlig begäran

till oss på det sätt som anges i ”Kontakta oss” nedan. Din begäran måste innehålla
ditt namn, alla app-specifika användar-ID, e-postadresser och namnet på alla appar
som ingår i din begäran. Vi arkiverar och behåller dessa kommunikationer.
8. Minderårigas användning av tjänsterna.
Vi uppfyller kraven som ställs i den amerikanska lagen COPPA (Children’s Online
Privacy Protection Act) och motsvarande lagar i resten av världen där det är
tillämpligt för våra produkter och tjänster. Vi samlar inte medvetet in personlig
information direkt från barn utan föräldrars samtycke. Om du anser att vi har
inhämtat personlig information på ett felaktigt sätt från någon under den tillämpliga
åldersgränsen i ditt land, informerar du oss om detta på något av de sätt som anges
i ”Kontakta oss” nedan, så vidtar vi tillämpliga åtgärder för att undersöka och
åtgärda frågan så snabbt som möjligt.
9. Meddelande för boende i Kalifornien.
Avsnitt 1798.83 i Kaliforniens civillag kräver att vi meddelar att vi inte delar din
personliga information med tredje part för direktreklamsyften.
10. Uppdateringar till denna Sekretesspolicy för appar.
Vi kan emellanåt uppdatera denna Sekretesspolicy för appar och/eller vår
Sekretesspolicy av juridiska, regelmässiga och affärsmässiga skäl. Vi publicerar alla
sådana uppdateringar i denna Sekretesspolicy för appar tillsammans med det
datum då dessa uppdateringar börjar gälla i appen eller på
http://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx, i tillämpliga fall.
Om vi genomför väsentliga förändringar för sättet som vi samlar in och använder
din personliga information vidtar vi även andra rimliga åtgärder för att informera
dig (vilket kan inkludera att kontakta oss via e-post, om vi har din e-postadress). Om
så krävs i lag efterfrågar vi ditt godkännande innan sådana väsentliga förändringar
genomförs.
Förutom om lagen så förbjuder innebär din användning av apparna efter sådana
förändringar att du har läst och förstått den uppdaterade Sekretesspolicyn för
appar.

11. Kontakta oss.
Om du har frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis kan du skicka ett brev till
postadressen nedan. Inkludera dina kontaktuppgifter, namnet på Tjänsten eller
webbplatsen och en detaljerad beskrivning av din förfrågan eller sekretessfråga så
att vi kan svara på din fråga så effektivt som möjligt.
McAfee LLC

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

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

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
skriver du till:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Storbritannien
Tfn: +44 (0) 1753 217 500
E-post: privacy@mcafee.com

