
 

 

 

Допълнително известие до жителите на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария 

Жителите на Европейското икономическо пространство и Швейцария имат 

допълнителни права за защита на данните и уведомление, които са изложени и обяснени 

тук. Думите с главни букви имат същото значение в това допълнително известие, както 

вПолитиката за поверителност на Qualcomm. В допълнение към правата и обясненията, 

обяснени вПолитиката за поверителност на Qualcomm, следното се отнася за жителите на 

ЕИП и Швейцария: 

1. Контрольор и представител на ЕС. Освен ако не е посочено друго, за целите на 

Политиката за защита на личните данни на Qualcomm операторът на лични данни 

е Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, САЩ, 92121. 

Представителят на Qualcomm Incorporated в Европейския съюз е QT Technologies 

Ireland Limited. Седалището на QT Technologies Ireland Limited е 9 Exchange Place, 

International Financial Service Center, Dublin 1 Ирландия. 

2. Служител по защита на данните. Можете да се свържете с упълномощеното лице 

по защита на личните данни на Qualcomm за ЕИП и Швейцария на имейл на 

адрес: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Цел и правна основа Целите, за които Qualcomm обработва личните данни, са изложени 

вПолитиката за поверителност на Qualcomm Когато ни предоставяте вашите 

лични данни, за да се регистрирате на нашия уеб сайт или за дадена услуга, да 

заявите информация или да поръчате продукт или услуга, правното основание за 

тази обработка на данни е изпълнението на договора. Когато събираме данни за 

използването на нашия уеб сайт или услуги, правното основание за обработката 

на такива данни са нашите законни интереси при администрирането, 

подобряването и защитата на нашия бизнес, уеб сайт и услуги. Когато 

предоставяте свободно вашите лични данни на нас за определена цел и/или се 

съгласявате да ги използваме за определена цел, правното основание за такава 

обработка на данни е съгласието или изпълнението на договора. 
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4. Права на субекта на данните. Субектите на данни (лицата, за които се отнасят 

личните данни) в ЕИП и Швейцария имат следните допълнителни права, които 

могат да упражняват на следната уеб страница: Щракнете тук за да видите 

правата. 

a. Право на информация за обработката на вашите данни, включително дали 

обработваме личните ви данни и правния механизъм, който използваме за 

международни трансфери. 

b. Право да поискаме достъп до Вашите лични данни с които разполагаме, 

както и да коригираме или изтрием такива данни.  

c. Право да се противопоставите на или да получите ограничения за нашата 

обработка на вашите лични данни. 

d. Право да получавате копие от личните ви данни в структуриран, често 

използван и машинно четим формат в случаите, когато автоматизираната 

обработка на вашите лични данни се основава на вашето съгласие или 

договор, който имаме с вас. 

e. Право на оттегляне на вашето съгласие за бъдеща обработка, когато 

правното основание за обработка на вашите лични данни е вашето 

съгласие. 

f. Право да възразявате срещу всяко автоматично вземане на решения въз 

основа на вашите лични данни и да вземете такива решения от лице. 

g. Забележка:  Имате право да подадете жалба до надзорен орган, но ние Ви 

препоръчваме първо да се свържете с нас с всякакви въпроси или 

притеснения, като ни изпратите имейл на privacy@qualcomm.com. 

h. Допълнителни права във Франция:  Жителите на Франция имат право да 

ни изпратят конкретни инструкции относно използването на данните им 

след смъртта, като ни изпратят имейл до privacy@qualcomm.com. 
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