
 

 

 

Dodatečné oznámení pro obyvatele Evropského 

hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska 

Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska mají další práva na ochranu údajů 

a upozornění, která jsou zde uvedena a vysvětlena. Slova začínající velkými písmeny mají 

stejný význam v tomto dodatku jako v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti 

Qualcomm. Kromě práv a upozornění vysvětlených v Zásadách ochrany osobních údajů 

společnosti Qualcomm platí pro obyvatele EHP a Švýcarska následující: 

1. Správce a zástupce v EU. Není-li uvedeno jinak, pro účely Zásad ochrany osobních 

údajů společnosti Qualcomm je správcem dat společnost Qualcomm Incorporated, 5775 

Morehouse Drive, San Diego, Kalifornie, USA, 92121. Zástupcem společnosti 

Qualcomm Incorporated v Evropské unii je společnost QT Technologies Ireland 

Limited. Sídlo společnosti QT Technologies Ireland Limited je na adrese: 9 Exchange 

Place, International Financial Service Center, Dublin 1, Irsko. 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů 

společnosti Qualcomm pro EHP a Švýcarsko lze kontaktovat e-mailem na 

adrese: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Účel a právní základ. Účely, za kterými společnost Qualcomm zpracovává osobní 

údaje, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Qualcomm. Pokud 

nám poskytnete vaše osobní údaje pro registraci na našich stránkách nebo pro službu, 

požadavek na informace nebo objednání výrobku nebo služby, je právním základem pro 

takové zpracování údajů plnění smlouvy. Pokud shromažďujeme údaje o využívání 

našich webových stránek nebo služeb, je právním základem takového zpracování údajů 

náš oprávněný zájem o správu, zlepšování a ochranu našeho podnikání, stránek a 

služeb. Pokud nám svobodně poskytnete své osobní údaje k určenému účelu a/nebo 

souhlasíte s tím, že budou používány k určenému účelu, je právním základem pro 

takové zpracování údajů souhlas nebo plnění smlouvy. 
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4. Práva subjektů údajů. Subjekty údajů (osoby, k nimiž se osobní údaje vztahují) v EHP a 

Švýcarsku mají tato dodatečná práva, která by mohly uplatňovat na následujícím webu: 

Pro uplatnění těchto práv klikněte zde. 

a. Právo na informace o zpracování vašich údajů, včetně toho, zda vaše osobní 

údaje zpracováváme, a právní mechanismus, který používáme pro mezinárodní 

převody. 

b. Právo žádat o přístup k vašim osobním údajům, které máme k dispozici, a 

případně o opravu nebo vymazání těchto údajů.  

c. Právo získat omezení nebo vznést námitky proti našemu zpracování vašich 

osobních údajů. 

d. Právo na získání kopie osobních údajů v strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu v případech, kdy je naše automatizované zpracování 

vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě, kterou s vámi 

máme uzavřenou. 

e. Právo odvolat svůj souhlas s budoucím zpracováním, kdy byl právním základem 

pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas. 

f. Právo vznést námitky proti automatickému rozhodování na základě vašich 

osobních údajů a mít taková rozhodnutí učiněná osobou. 

g. Poznámka:  Právo podat stížnost u dozorčího orgánu, ale doporučujeme, abyste 

nás nejprve kontaktovali s jakýmikoli otázkami nebo obavami, a to zasláním e-

mailu na adresu privacy@qualcomm.com. 

h. Další práva ve Francii:  Jste-li občany Francie, máte právo zaslat nám konkrétní 

pokyny týkající se používání vašich osobních údajů po vaší smrti zasláním e-

mailu na adresu privacy@qualcomm.com. 
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