
 

 

 

Επιπρόσθετη Ειδοποίηση προς Κάτοικους της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και Ελβετίας 

Οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετίας έχουν επιπρόσθετα 

δικαιώματα στην προστασία δεδομένων και ειδοποίησης τα οποία ορίζονται και 

επεξηγούνται εδώ. Οι λέξεις με κεφαλαία έχουν την ίδια έννοια σε αυτή την Επιπρόσθετη 

Ειδοποίηση με αυτή στην Qualcomm Privacy Policy. Επιπρόσθετα από τα δικαιώματα και 

ειδοποιήσεις που επεξηγούνται στην Qualcomm Privacy Policy, τα ακόλουθα ισχύουν για τους 

κατοίκους της ΕΟΚ και της Ελβετίας: 

1. Χειριστής και αντιπρόσωπος ΕΕ Για τους σκοπούς της πολιτικής Qualcomm Privacy 

Policy, ο χειριστής δεδομένων είναι η Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, 

San Diego, California, U.S.A., 92121, εκτός στις περιπτώσεις όπου σημειώνεται 

διαφορετικά. Ο αντιπρόσωπος της Qualcomm Incorporated στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η QT Technologies Ireland Limited. Τα εγγεγραμμένα γραφεία της QT 

Technologies Ireland Limited βρίσκονται στο 9 Exchange Place, International Financial 

Service Centre, Dublin 1 Ireland. 

2. Λειτουργοί Προστασίας Δεδομένων Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους 

Λειτουργούς Προστασίας Δεδομένων της Qualcomm στέλνοντας email 

στο: dpo.eea@qualcomm.com 

3. Σκοπός και Νόμιμη Βάση Οι σκοποί για τους οποίους η Qualcomm επεξεργάζεται 

προσωπικά δεδομένα ορίζονται στην Πολιτική Qualcomm Privacy Policy Όπου μας 

παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για εγγραφή στην ιστοσελίδα μας ή για μια 

υπηρεσία, για απαίτηση πληροφοριών, ή παραγγελία ενός προϊόν ή υπηρεσίας, η 

νομική βάση για αυτού του είδους δεδομένα είναι εκτέλεση σύμβασης. Όπου 

συλλέγουμε δεδομένα σε σχέση με τη χρήση  της Σελίδας ή των Υπηρεσιών μας, η 

νομική βάση για αυτού του είδους επεξεργασίας δεδομένων είναι το νόμιμο 

ενδιαφέρον μας για διαχείριση, βελτίωση και προστασία της επιχείρησης, Σελίδας 

και Υπηρεσιών μας. Όπου μας παρέχετε ελεύθερα τα προσωπικά σας δεδομένα για 

ένα συγκεκριμένο σκοπό και/ή συμφωνείτε να χρησιμοποιούνται για ένα 
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συγκεκριμένο σκοπό, η νομική βάση για τέτοιου είδους επεξεργασίας δεδομένων 

είναι συγκατάθεση ή εκτέλεση σύμβασης. 

4. Δικαιώματα Δεδομένων Υποκείμενων  Τα Δεδομένα Υποκείμενων (τα άτομα με τα 

οποία σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα) στην ΕΟΚ και Ελβετία έχουν τα 

ακόλουθα επιπλέον δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκήσουν στην ακόλουθη 

ιστοσελίδα: Click here to exercise those rights. 

a. Δικαίωμα στις πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας 

περιλαμβανομένου και του αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας 

και το νομικό μηχανισμό που χρησιμοποιούμε για τις διεθνείς μεταφορές. 

b. Δικαίωμα αίτησης για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που 

κατέχουμε και τη διόρθωση ή διαγραφή τέτοιων δεδομένων ανάλογα με την 

περίπτωση.  

c. Δικαίωμα ένστασης ή λήψης περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών 

σας Δεδομένων. 

d. Δικαίωμα απόκτησης αντίγραφου Προσωπικών Δεδομένων σε δομημένη, 

ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή στις 

περιπτώσεις όπου η αυτόματη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων 

βασίζεται στην συγκατάθεση σας ή στο συμβόλαιο που έχουμε μαζί σας. 

e. Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης σας για μελλοντική επεξεργασία, 

όπου η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων ήταν η 

συγκατάθεση σας. 

f. Δικαίωμα ένστασης σε οποιαδήποτε αυτόματη λήψη αποφάσεων βασισμένη 

στα προσωπικά σας δεδομένα και οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται από 

ένα άτομο. 

g. Ειδοποίηση:  Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο με εποπτική αρχή, 

αλλά σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας με οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις ή ανησυχίες στέλνοντας μας email στο 

privacy[at]qualcomm[dot]com 

https://app.onetrust.com/app/#/webform/7ab89abb-0d42-492a-a324-0570883e2c11


 

 

h. Επιπρόσθετα Δικαιώματα στη Γαλλία:  Οι κάτοικοι Γαλλίας έχουν το δικαίωμα 

να μας στείλουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων 

σας μετά το θάνατο σας στέλνωντας μας email στο 

privacy[at]qualcomm[dot]com 

 


