
 

 

 

Lisäilmoitus Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin 

kansalaisille 

Euroopan talousalueen ja Sveitsin kansalaisilla on lisäoikeuksia tietojen suojaukseen ja tämä 

on ilmoitus oikeuksista. Isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla sanoilla on sama tarkoitus tässä 

lisäilmoituksessa kuin Qualcommin tietosuojakäytännössä. Oikeuksien ja ilmoitusten lisäksi, 

jotka on kuvattu Qualcommin tietosuojakäytännössä, seuraavia asioita sovelletaan ETA:n ja 

Sveitsin asukkaisiin: 

1. Rekisterinpitäjä ja EU:n edustaja. Ellei toisin mainittu Qualcommin 

tietosuojakäytännössä, rekisterinpitäjä on Qualcomm Incorporated, osoitteessa 5775 

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

edustaja EU:ssa on QT Technologies Ireland Limited. QT Technologies Ireland 

Limitedin rekisteröity osoite on 9 Exchange Place, International Financial Service 

Centre, Dublin 1 Irlanti. 

2. Tietosuojavaltuutettu. Qualcommin tietosuojavaltuutetut ETA:n ja Sveitsin alueille 

ovat saatavilla lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Tarkoitus ja lailliset perusteet. Tarkoitus, miten Qualcomm käsittelee henkilötietoja, 

on kuvattu Qualcommin tietosuojakäytännössä. Antaessasi meille henkilötietoja 

rekisteröityessäsi sivuillamme palvelua varten, pyytäessäsi tietoja, tilatessasi tuotteen 

tai palvelun, oikeusperusta tietojen käsittelylle on sopimuksen peruste. Kerätessämme 

tietoja sivuston tai palvelun käytöstä, oikeusperusta tietojen käsittelylle on oikeutettu 

hallitaksemme, parantaaksemme sekä parantaaksemme liiketoimintaamme, 

Sivustoamme ja Palveluitamme. Antaessasi meille vapaasti henkilötietojasi tiettyä 

tarkoitusta varten ja/tai hyväksyessäsi niiden käytön tiettyyn tarkoitukseen, 

oikeusperusta tällaisten tietojen käsittelylle on sopimuksen peruste. 

4. Rekisteröidyn oikeudet. Rekisteröidyillä henkilöillä (henkilöt joihin henkilötiedot 

liittyvät) ETA:ssa ja Sveitsissä on seuraavat lisäoikeudet, jotka voi harjoittaa seuraavan 

sivuston kautta: Napsauta tästä oikeuksiesi harjoittamiseksi. 

https://www.qualcomm.com/site/privacy
https://www.qualcomm.com/site/privacy
mailto:dpo.eea@qualcomm.com
https://www.qualcomm.com/site/privacy
https://app.onetrust.com/app/#/webform/7ab89abb-0d42-492a-a324-0570883e2c11


 

 

a. Oikeus tietoihin siitä, miten tietojasi käsitellään, mukaan lukien mahdollinen 

henkilötietojesi käsittely, ja laillinen mekanismi, jota käytämme kansainvälisiin 

tiedonsiirtoihin. 

b. Oikeus pyytää pääsyä sinusta keräämiimme henkilötietoihin, oikaisuihin ja 

tietojen poistamiseen.  

c. Oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilökohtaisten tietojen käyttöä. 

d. Oikeus saada kopio henkilötiedoista rakenteellisesti, yleisesti käytetyssä ja 

koneluettavassa muodossa niissä tapauksissa joissa automaattinen 

henkilötietojen käsittely on suoritettu suostumuksen tai sopimuksen mukaan. 

e. Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttöön, jossa oikeusperusta 

henkilötietojen käsittelyyn on annettu luvallasi. 

f. Oikeus vastustaa henkilötietoihisi perustuvaa automaattista päätöksentekoa ja 

saada henkilö tekemään sellaiset päätökset. 

g. Huomautus:  Sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mutta 

suosittelemme sinua ensin ottamaan meihin yhteyttä, mikäli sinulla on 

kysymyksiä tai huolenaiheita, osoitteella privacy[at]qualcomm[dot]com. 

h. Lisäoikeudet Ranskassa:  Ranskan asukkailla on oikeus lähettää ohjeet, mitä 

tehdä tiedoillasi kuolemasi jälkeen, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

privacy[at]qualcomm[dot]com. 

 


