
 

 

 

Aanvullende Kennisgeving aan Inwoners van de Europese 

Economische Ruimte (EER) en Zwitserland 

Inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben aanvullende rechten 

op gegevensbescherming en kennisgeving die hier worden uiteengezet en uitgelegd. Woorden 

met hoofdletters hebben in deze Aanvullende Kennisgeving dezelfde betekenis als in 

hetQualcomm Privacybeleid. Naast de rechten en kennisgevingen die worden uitgelegd in het 

Qualcomm Privacybeleid, geldt het volgende voor ingezetenen van de EER en Zwitserland: 

1. Beheerder en EU-vertegenwoordiger. Tenzij anders vermeld, is in het kader van het 

privacybeleid van Qualcomm, de gegevensbeheerder Qualcomm Incorporated, 5775 

Morehouse Drive, San Diego, California, V.S., 92121. Qualcomm Incorporated’s 

tegenwoordiger in de Europese Unie is QT Technologies Ireland Limited. De 

maatschappelijke zetel van QT Technologies Ireland Limited is 9 Exchange Place, 

International Financial Service Centre, Dublin 1 Ierland. 

2. Functionaris voor Gegevensbescherming. De Functionaris(sen) voor 

Gegevensbescherming van Qualcomm voor de EER en Zwitserland kan (kunnen) 

worden bereikt door een e-mail te sturen naar: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Doeleinde & Wettelijke Basis. De doeleinden waarvoor Qualcomm persoonsgegevens 

verwerkt zijn bepaald in het Qualcomm privacybeleid. Wanneer u ons uw 

persoonsgegevens verstrekt om u te registreren op onze website of voor een service, 

om informatie op te vragen of om een product of service te bestellen, is de rechtsgrond 

voor dergelijke gegevensverwerking  uitvoering van de overeenkomst. Waar wij 

gegevens verzamelen over het gebruik van onze website of Services, is de rechtsgrond 

van dergelijke gegevensverwerking ons rechtmatige belang bij het beheren, verbeteren 

en beschermen van onze onderneming, Website en Services. Waar u uw 

persoonsgegevens voor een bepaald doel aan ons verstrekt en/of ermee instemt dat 

deze voor een bepaald doel worden gebruikt, is de rechtsgrondslag voor dergelijke 

gegevensverwerking toestemming of uitvoering van de overeenkomst. 
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4. Rechten van Betrokkene. De betrokkenen (de mensen waarop de persoonsgegevens 

betrekking hebben) in de EER en Zwitserland hebben de volgende aanvullende rechten 

die zij kunnen uitoefenen op de volgende webpagina: Klik hier om deze rechten uit te 

oefenen. 

a. Recht op informatie over de verwerking van uw gegevens, inclusief of wij uw 

persoonsgegevens verwerken en het juridische mechanisme dat wij gebruiken 

voor internationale overdrachten. 

b. Recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door ons worden 

bewaard en rectificatie of verwijdering van dergelijke gegevens indien van 

toepassing.  

c. Recht om bezwaar te maken tegen of een beperking te verkrijgen van onze 

verwerking van uw Persoonsgegevens. 

d. Recht op het verkrijgen van een kopie van uw Persoonsgegevens in een 

gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, in die 

gevallen waarbij onze geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens 

is gebaseerd op uw toestemming of een overeenkomst die wij met u hebben. 

e. Het recht om uw toestemming voor toekomstige verwerking in te trekken, 

waarbij de rechtsgrond voor het verwerken van uw Persoonsgegevens uw 

toestemming was. 

f. Het recht om bezwaar te maken tegen automatische besluitvorming op basis 

van uw persoonsgegevens en dergelijke beslissingen door een persoon te laten 

nemen. 

g. Kennisgeving:  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit, maar wij raden u aan om eerst contact met ons op 

te nemen als u vragen of opmerkingen heeft, door ons een e-mail te sturen naar 

privacy[at]qualcomm [dot]com. 

h. Aanvullende Rechten in Frankrijk:  Inwoners van Frankrijk hebben het recht om 

ons na uw overlijden specifieke instructies te sturen met betrekking tot het 

gebruik van uw gegevens door ons een e-mail te sturen naar 

privacy[at]qualcomm[dot]com. 
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