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Harmony  
Ta aplikacja zawiera sekcję Inteligentne ustawienia. Zawarte w niej opcje automatycznie 
konfigurują funkcje systemowe, np. Paper Display (optymalizuje kolory ekranu pod 
kątem jak najwygodniejszego czytania). Ponadto aplikacja wyświetla rekomendacje 
popularnych aplikacji, których można używać w trybach namiotu, podstawki, tabletu i 
laptopa. 

Informacje przekazywane do Lenovo 

Informacje anonimowe, takie jak:  

• Typ i model komputera 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Kraj, w którym komputer jest używany 
• Opcje klikane przez użytkownika 
• Tryby i ustawienia  



Zalety przekazywania informacji do Lenovo  

Informacje o tym, jak korzystasz z optymalizacji systemu, pomagają nam projektować 
najlepsze rozwiązania dla różnych trybów. 

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji 

1. Otwórz pulpit nawigacyjny aplikacji Harmony, a zobaczysz jej ustawienia. 
2. W ustawieniu Statystyki użytkowania zaznacz opcję Wyłączone. 

Lenovo Companion 3.0  
Ta aplikacja umożliwia wgląd w informacje gwarancyjne, sprawdzanie stanu systemu, 
otwieranie podręczników użytkownika, korzystanie z informacji pomocy dotyczących 
konkretnego urządzenia oraz regularne uaktualnianie urządzenia za pomocą funkcji 
Aktualizacja systemu. Lenovo Companion 3.0 zawiera także różne artykuły i materiały 
przybliżające najnowsze technologie oraz podpowiada ciekawe aplikacje. Artykuły są 
stale zmieniane i odświeżane, tak aby przekazywały najbardziej aktualne treści. 

Informacje przekazywane do Lenovo  

Dane anonimowe, takie jak: 

• Typ, model i marka urządzenia 
• Kraj, w którym urządzenie jest używane 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Wyświetlane artykuły  

Zalety przekazywania informacji do Lenovo 

Na podstawie zbieranych informacji aplikacja Companion przystosowuje wyświetlane 
treści konkretnie dla Ciebie, pobiera odpowiednie artykuły i aktualizacje 
oprogramowania (dla funkcji Aktualizacja systemu) oraz pokazuje odnośne informacje w 
sekcji Wsparcie techniczne. 

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji  

Przekazywanie anonimowych statystyk do firmy Lenovo można wyłączyć za 
pośrednictwem aplikacji Lenovo Settings lub Lenovo Companion 3.0. 

W aplikacji Lenovo Settings  

1. Otwórz aplikację Lenovo Settings. 
2. Przejdź do sekcji Użycie aplikacji. 
3. W formancie Statystyki użytkowania zaznacz opcję Wyłączone.  



W aplikacji Lenovo Companion 3.0 

1. Otwórz aplikację Lenovo Companion 3.0. 
2. Przejdź do funkcji Ustawienia aplikacji. 
3. W formancie Statystyki użytkowania zaznacz opcję Wyłączone.  

Lenovo Customer Engagement Service  
Lenovo wykorzystuje gromadzone informacje do wyciągania statystycznych wniosków o 
jak największej grupie klientów. Na podstawie tych wniosków decyduje o ulepszeniach, 
jakie należy wprowadzić w urządzeniach i interfejsach użytkownika.  

Informacje przekazywane do Lenovo   

Anonimowe dane o wykorzystywaniu elementów sprzętowych, takich jak procesor, dysk 
twardy, pamięć, połączenia USB, czytnik kart, jasność ekranu, akumulator i 
preinstalowane aplikacje.  

Zalety przekazywania informacji do Lenovo  

Lenovo wykorzystuje gromadzone informacje do wyciągania statystycznych wniosków o 
jak największej grupie klientów. Na podstawie wniosków tych decyduje o ulepszeniach, 
jakie należy wprowadzić w produktach i interfejsach użytkownika.  

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji   

1. W oknie Panel sterowania -> Wszystkie pozycje Panelu sterowania zaznacz 
opcję Wyświetl małe ikony. 

2. Zaznacz opcję (CCSDK) i w formancie Usługa oceny aktywności klientów Lenovo 
wyłącz gromadzenie informacji.  

Lenovo Experience Improvement (tylko w urządzeniach z systemem 
Windows 8)  
To narzędzie anonimowo informuje o usunięciu przez klienta aplikacji preinstalowanych 
przez Lenovo w ciągu pierwszych 90 dni użytkowania. Po 90 dniach aplikacja sama się 
odinstalowuje.   

Informacje przekazywane do Lenovo  

Informacje anonimowe, takie jak: 

• Typ i model urządzenia 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Kraj, w którym urządzenie jest używane 



• Stan instalacji wybranych preinstalowanych aplikacji  

Ponadto do Lenovo są przekazywane wszystkie informacje, które samodzielnie 
wprowadzasz na stronach Lenovo w trakcie konfigurowania systemu Windows. 

Zalety przekazywania informacji do Lenovo 

Korzystanie z określonych aplikacji albo sama chęć pozostawienia ich zainstalowanych 
na urządzeniu sugeruje, że są one dla Ciebie wartościowe. Lenovo wykorzystuje 
gromadzone informacje do wyciągania statystycznych wniosków o jak największej 
grupie klientów. Na podstawie tych wniosków decyduje o tym, które aplikacje 
uaktualniać i ulepszać, a które usunąć.  

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji  

Aby wyłączyć funkcję udostępniania danych w tej aplikacji, należy usunąć aplikację. 
Instrukcje znajdują się poniżej. 

1. Otwórz Panel sterowania. 
2. Otwórz aplet Programy i funkcje. 
3. Odinstaluj aplikację Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (tylko na urządzeniach z systemem Windows 8) 
To narzędzie odczytuje wartości pól wyboru w oprogramowaniu Lenovo zaznaczane w 
trakcie konfigurowania tych programów po raz pierwszy, a następnie anonimowo 
przekazuje te informacje do Lenovo podczas pierwszej sesji łączności z Internetem. Po 
wysłaniu informacji narzędzie samo się odinstalowuje. Jeżeli aplikacja nie jest w stanie 
wykryć połączenia z Internetem, co pozwoliłoby jej wysłać dane i się automatycznie 
odinstalować, można ją odinstalować ręcznie z Panelu sterowania za pomocą apletu 
Programy i funkcje. 

Informacje przekazywane do Lenovo  

Informacje anonimowe, takie jak:  

• Typ i model urządzenia 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Kraj, w którym urządzenie jest zarejestrowane 

Ponadto są gromadzone i przekazywane do Lenovo wszystkie informacje, które 
samodzielnie wprowadzasz na stronach Lenovo w trakcie konfigurowania systemu 
Windows. Obejmuje to również informacje umożliwiające osobistą identyfikację. 



Zalety przekazywania informacji do Lenovo  

Lenovo wykorzystuje gromadzone informacje do wyciągania statystycznych wniosków o 
jak największej grupie klientów. Na podstawie wniosków tych decyduje o ulepszeniach, 
jakie należy wprowadzić w produktach i interfejsach użytkownika.  

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji   

Aplikacja Lenovo Registration Data odinstalowuje się po nawiązaniu połączenia 
z Internetem po raz pierwszy. Aby odinstalować aplikację przed wysłaniem informacji, 
wykonaj następujące czynności po pierwszym uruchomieniu urządzenia, ale przed 
nawiązaniem połączenia z Internetem:  

1. Otwórz Panel sterowania i przejdź do apletu Programy i funkcje. 
2. Odinstaluj aplikację Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Ta aplikacja umożliwia centralny dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji 
sprzętowych urządzenia, a także do opcji sterowania zasilaniem, ekranem, kamerą, 
dźwiękiem, sieciami bezprzewodowymi, klawiaturą, myszą i rysikiem.  

Informacje przekazywane do Lenovo  

Informacje anonimowe, takie jak: 

• Typ, model i marka urządzenia 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Kraj, w którym urządzenie jest używane 
• Opcje klikane przez użytkownika  

Zalety przekazywania informacji do Lenovo  

Zbierane przez nas informacje mają bezpośredni wpływ na decyzje o konstrukcji i 
funkcjonalności urządzeń mające poprawić jakość użytkowania. 

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji   

1. Na urządzeniu otwórz aplikację Lenovo Settings. 
2. Przejdź do sekcji Użycie aplikacji. 
3. W formancie Statystyki użytkowania zaznacz opcję Wyłączone.  



Lenovo Solution Center  
Ta aplikacja umożliwia wykonywanie testów diagnostycznych na komputerze, dzięki 
czemu dział Lenovo Support może później szybciej wykryć usterki sprzętu.  

Informacje przekazywane do Lenovo  

Informacje anonimowe, takie jak:  

• Typ i model urządzenia 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Kraj, w którym urządzenie jest używane 
• Używane funkcje aplikacji 

Zalety przekazywania informacji do Lenovo  

Zbierane przez nas informacje mają bezpośredni wpływ na decyzje poprawiające jakość 
użytkowania, a nam ułatwiają świadczenie pomocy technicznej. 

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji   

1. Otwórz aplikację Lenovo Solution Center. 
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Ustawienia. 
3. Wyczyść pole wyboru Wyślij do firmy Lenovo anonimowe statystyki dotyczące 

użytkowania. 
4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Lenovo System Update (tylko urządzenia z systemami Windows 7 i 
Windows 8) 
Ta samodzielna aplikacja przekazuje informacje o stanie na potrzeby aktualizacji oraz 
pomaga utrzymać aktualność oprogramowania na urządzeniu poprzez automatyczne 
pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji i systemu BIOS. 

Informacje przekazywane do Lenovo  

Dane anonimowe, takie jak: 

• Typ i model urządzenia 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Kraj, w którym urządzenie jest używane 
• Nazwa produktu  
• Uprzednio zainstalowane aktualizacje  
• Stan ustawień automatycznej aktualizacji 



• Zdarzenia w aplikacjach, takie jak uruchomienie/uaktualnienie/wyjątki, 
sprawdzanie dostępności/instalowanie aktualizacji  

 
Zalety przekazywania informacji do Lenovo  
Dzięki zbieranym informacjom możemy dostarczać aktualizacje dla określonej 
konfiguracji sprzętu i oprogramowania, w tym poprawki w zakresie wydajności 
i użyteczności. 

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji  

1. Otwórz aplikację Lenovo System Update. 
2. Otwórz pomoc Help (kliknij ikonę znaku zapytania). 
3. Otwórz okno Ustawienia.  
4. Wyczyść pole wyboru Wyślij do firmy Lenovo anonimowe statystyki dotyczące 

użytkowania. 

Funkcja Lenovo System Update w aplikacji Lenovo Companion 3.0  
Funkcja Lenovo System Update zawarta w aplikacji Companion 3.0 przekazuje 
informacje o stanie aktualizacji oraz pobiera aktualizacje odpowiednie dla komputera, 
na którym jest zainstalowana.  

Informacje przekazywane do Lenovo  

Dane anonimowe, takie jak: 

• Typ, model i marka urządzenia 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Kraj, w którym urządzenie jest używane 
• Nazwa produktu  
• Uprzednio zainstalowane aktualizacje  
• Stan ustawień automatycznej aktualizacji 

Zalety przekazywania informacji do Lenovo 

Dzięki zbieranym informacjom możemy dostarczać aktualizacje dla określonej 
konfiguracji sprzętu i oprogramowania. 

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji  

Przekazywanie anonimowych statystyk do firmy Lenovo można wyłączyć za 
pośrednictwem aplikacji Lenovo Settings lub Lenovo Companion 3.0 zainstalowanej na 
urządzeniu. 

 



W aplikacji Lenovo Settings  

1. Otwórz aplikację Lenovo Settings. 
2. Przejdź do sekcji Użycie aplikacji. 
3. W formancie Statystyki użytkowania zaznacz opcję Wyłączone.  

W aplikacji Lenovo Companion 3.0 

1. Otwórz aplikację Lenovo Companion 3.0. 
2. Przejdź do funkcji Ustawienia aplikacji. 
3. W formancie Statystyki użytkowania zaznacz opcję Wyłączone.  

WRITEit  
Ta aplikacja jest adresowana do użytkowników posiadających urządzenia obsługujące 
rysiki. Umożliwia pisanie niemal w każdym polu tekstowym i aplikacji, nawet jeżeli 
twórcy nie przewidzieli pierwotnie tej funkcjonalności. 

Informacje przekazywane do Lenovo  

Informacje anonimowe, takie jak: 

• Funkcje używane w aplikacji (np. wstawienie tekstu jako pisma odręcznego lub 
obrazu)  

• Typ i model urządzenia 
• Wersja i język systemu operacyjnego 
• Rodzaj urządzenia rysika 

Zalety przekazywania informacji do Lenovo 

Zbierane przez nas informacje mają bezpośredni wpływ na decyzje o ulepszeniu lub 
usunięciu funkcji zawartych w aplikacji. 

Wyłączanie anonimowego udostępniania informacji  

1. Otwórz aplikację Lenovo Settings. 
2. Przejdź do sekcji Użycie aplikacji. 
3. W formancie Statystyki użytkowania zaznacz opcję Wyłączone.  
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