
 

 

 

Täiendav teatis Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Šveitsi 

elanikele 

Euroopa Majanduspiirkonna elanikele ja Šveitsile on täiendavad andmekaitse ja teavitamise 

õigused, mis on siinkohal välja toodud ja selgitatud. Suurte tähtedega sõnade tähendus on 

selles lisateates sama tähendusega nagu Qualcommi Privaatsuspoliitikas. Lisaks Qualcommi 

Privaatsuspoliitikas kirjeldatud õigustele ja teadetele kehtivad EMP ja Šveitsi residentide suhtes 

järgmised sätted: 

1. Vastutav töötleja ja Esindaja ELis. Kui ei ole teisiti märgitud, on Qualcommi 

privaatsuspoliitika tähenduses vastutavaks töötlejaks ettevõte Qualcomm 

Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, Ameerika Ühendriigid 

92121. Qualcomm Incorporated esindaja Euroopa Liidus on QT Technologies Ireland 

Limited. QT Technologies Ireland Limited registrisse kantud asukoht on 9 Exchange 

Place, International Financial Service Center, Dublin 1 Iirimaa. 

2. Andmekaitseametnik. Qualcommi EMP ja Šveitsi andmekaitseametnikuga saab 

ühendust e-posti aadressil: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Eesmärk ja õiguslik alus. Qualcommi poolt isikuandmete töötlemise eesmärgid on 

sätestatud Qualcommi privaatsuspoliitikas. Kui esitate oma isikuandmeid meie 

veebilehel või teenusele registreerimiseks, teabe taotlemiseks või toote või teenuse 

tellimiseks, on sellise andmetöötluse õiguslik alus lepingu täitmine. Kui me kogume 

andmeid veebilehel või teenuste kasutamise kohta, on sellise andmetöötluse 

õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvid meie ettevõtte, veebilehe ja teenuste 

haldamisel, täiustamisel ja kaitsmisel. Kui annate oma isikuandmeid meile kindla 

eesmärgiga ja/või nõustute, et seda kasutatakse kindlaksmääratud eesmärgil, on sellise 

andmetöötluse õiguslikuks aluseks lepingu sõlmimine või nõusolek. 

4. Andmesubjekti õigused. Andmesubjektid (isikutel, keda isikuandmed puudutavad) on 

EMP-is ja Šveitsis järgmised täiendavad õigused, mida saab kasutada järgmise 

veebisaidi kaudu: nende õiguste kasutamiseks klõpsake siin. 
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a. Õigus saada teavet enda andmete töötlemise kohta, muu hulgas see, kas me 

teie isikuandmeid töötleme ja milliseid õiguslikke meetmeid rakendame 

andmete piiriülesel edastamisel. 

b. Õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida teie isikuandmete kohta 

hoiame, ning õigus vajadusel parandada või kustutada selliseid andmeid.  

c. Õigus oma isikuandmeid töödelda või seda piirata. 

d. Õigus saada oma isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja 

masinloetavas vormingus nendel juhtudel, kui teie isikuandmete 

automatiseeritud töötlemine põhineb teie nõusolekul või teiega sõlmitud 

lepingul. 

e. Õigus saada teie nõusoleku edaspidiseks töötlemiseks, kui teie isikuandmete 

töötlemise õiguslik alus oli teie nõusolek. 

f. Õigus esindada vastuväited isikuandmete alusel tehtavatele automaatseetele 

otsustele ja õigus nõuda, et sellised otsused teeks inimene. 

g. Märkus:  teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kuid me soovitame 

teil kõigepealt küsimuste või muredega pöörduda meie poole, saates meile e-

kirja aadressil privacy[at]qualcomm[dot]com. 

h. Täiendavad õigused Prantsusmaal:  Prantsuse residentidel on õigus saata meile 

konkreetseid juhiseid enda andmete kasutamise kohta pärast andmesubjekti 

surma. Sellised juhised tuleb saata e-kirjaga aadressil 

privacy[at]qualcomm[dot]com. 

 


