
 

 

 

Supplerende meddelelse til borgere i det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz 

Borgere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz har yderligere 

rettigheder til databeskyttelse og ret til at blive underrettet, der er beskrevet og forklaret her. 

Ord med store bogstaver har den samme betydning i denne supplerende meddelelse som i 

Qualcomms Privatlivspolitik. Ud over de rettigheder og meddelelser, der er forklaret i 

Qualcomms Privatlivspolitik gælder det følgende for borgere i EØS og Schweiz: 

1. Databeskyttelsesansvarlig og EU repræsentant. Medmindre andet er angivet, er den 

databeskyttelsesansvarlige i forbindelse med Qualcomms Privatlivspolitik, Qualcomm 

Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, U.S.A., 92121. Qualcomm 

Incorporated&apos;s repræsentant i EU er QT Technologies Ireland Limited. QT 

Technologies Ireland Limited har registreret kontor på 9 Exchange Place, International 

Financial Service Centre, Dublin 1, Irland. 

2. Databeskyttelsesansvarlig. Qualcomm’s databeskyttelsesansvarlige for EØS og 

Schweiz kan kontaktes via e-mail på: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Formål & juridisk grundlag. Formålet med Qualcomms behandling af 

personoplysninger er beskrevet i Qualcomms Privatlivspolitik. Hvor du giver os dine 

personlige oplysninger for at registrere på vores hjemmeside eller for at få en service, 

for at anmode om oplysninger, eller bestille et produkt eller en tjenesteydelse, er 

retsgrundlaget for sådan databehandling udførelse af kontrakt. Hvor vi indsamler data 

vedrørende brugen af vores websted eller tjenester, er retsgrundlaget for sådan 

databehandling vores legitime interesser i administration, forbedring og beskyttelse af 

vores forretning, websted og tjenester. Hvor du frivilligt giver os dine personlige 

oplysninger til et bestemt formål og/eller accepterer at de bliver brugt til et bestemt 

formål, er retsgrundlaget for sådan databehandling samtykke eller udførelse af 

kontrakt. 
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4. Enkeltpersoners rettigheder. Enkeltpersoner (de personer, hvis personoplysninger det 

vedrører) i EØS og Schweiz har følgende yderligere rettigheder, som de kan udøve på 

den følgende webside: Klik her for at udøve de rettigheder. 

a. Ret til information om behandling af dine data, inklusive om vi behandler dine 

personlige data og de juridiske mekanismer, vi anvender, for internationale 

overførsler. 

b. Ret til at anmode om adgang til personlige data, som vi har, og rettelse eller 

sletning af sådanne data, som det er relevant.  

c. Ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse vores behandling af dine 

personlige data. 

d. Ret til at få en kopi af dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt 

og maskinlæsbart format i de tilfælde, hvor vores automatiske behandling af 

dine personlige data er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, vi har med dig. 

e. Ret til at inddrage dit samtykke til fremtidig behandling, hvor retsgrundlaget for 

behandlingen af dine personlige data var dit samtykke. 

f. Ret til at gøre indsigelse mod automatisk træfning af beslutning, baseret på dine 

personlige data, og have sådanne beslutninger truffet af en person. 

g. Bekendtgørelse:  Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, men vi 

opfordrer dig til først at kontakte os, med eventuelle spørgsmål eller 

bekymringer, ved at sende os en e-mail på privacy@qualcomm.com. 

h. Yderligere rettigheder i Frankrig:  Beboere i Frankrig har ret til at sende os 

specifikke instruktioner vedrørende brugen af dine data, efter din død, ved at 

sende os en e-mail på privacy@qualcomm.com. 
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