
 

 

 

Πρόσθετη γνωστοποίηση για κατοίκους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας 

Οι κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας έχουν πρόσθετα 

δικαιώματα στην προστασία δεδομένων και τη γνωστοποίηση, τα οποία παρουσιάζονται και 

αναλύονται στο παρόν έγγραφο. Οι λέξεις με κεφαλαία θα έχουν την ίδια σημασία στην 

παρούσα Πρόσθετη Γνωστοποίηση όπως και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων της Qualcomm. Εκτός από τα δικαιώματα και τις γνωστοποιήσεις που 

εξηγούνται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Qualcomm, για τους 

κατοίκους του ΕΟΧ και της Ελβετίας ισχύουν και τα εξής: 

1. Υπεύθυνος ελέγχου και εκπρόσωπος της ΕΕ. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό, για τους σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

της Qualcomm, ο υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων είναι η Qualcomm Incorporated, 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California, U.S.A., 92121. Ο εκπρόσωπος της 

Qualcomm Incorporated στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η QT Technologies Ireland 

Limited. Η καταστατική έδρα της QT Technologies Ireland Limited βρίσκεται στη 

διεύθυνση 9 Exchange Place, International Financial Service Centre, Dublin 1 Ireland. 

2. Αρμόδιος για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

τον(τους) αρμόδιο(ους) για την Προστασία Δεδομένων της Qualcomm για τον ΕΟΧ 

και την Ελβετία στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Σκοπός & Νομική βάση Οι σκοποί για τους οποίους η Qualcomm επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδομένα περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

Qualcomm Όπου μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα για την εγγραφή στον 

ιστότοπό μας ή για μια υπηρεσία, για να ζητήσετε πληροφορίες ή να παραγγείλετε 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων 

είναι η εκτέλεση της σύμβασης. Όπου συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν τη χρήση 

του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μας, η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία 

δεδομένων είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας στη διαχείριση, τη βελτίωση και την 

προστασία της επιχείρησης, του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας. Όπου μας 
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παρέχετε ελεύθερα τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν καθορισμένο σκοπό και/ή 

συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν για έναν καθορισμένο σκοπό, η νομική βάση για 

αυτήν την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση ή η εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων. Ως υποκείμενοι των δεδομένων 

(άτομα με τα οποία σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα) στον ΕΟΧ και την Ελβετία, 

έχουν τα εξής επιπλέον δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν μέσω της παρακάτω 

ιστοσελίδας: Κάντε κλικ εδώ για να εξασκήσετε αυτά τα δικαιώματα. 

a. Δικαίωμα στην πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας 

περιλαμβανομένου του εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

και του νομικού μηχανισμού που χρησιμοποιούμε για εσωτερικές 

μεταβιβάσεις. 

b. Δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά  σας δεδομένα που 

διατηρούνται από εμάς σχετικά με εσάς και διόρθωση ή διαγραφή αυτών των 

δεδομένων όπου είναι εφικτό.  

c. Δικαίωμα ένστασης ή περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας 

Δεδομένων από εμάς. 

d. Δικαίωμα απόκτησης ενός αντιγράφου των Προσωπικών σας Δεδομένων σε 

μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και ηλεκτρονικά αναγνώσιμη 

μορφή, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς βασίζεται στη συναίνεσή σας ή σε 

μια σύμβαση που έχουμε με εσάς. 

e. Δικαίωμα απόσυρσης της συναίνεσής σας για μελλοντική επεξεργασία, όπου 

η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ήταν η 

συναίνεσή σας. 

f. Δικαίωμα ένστασης σε οποιαδήποτε αυτόματη απόφαση με βάση τα 

προσωπικά σας δεδομένα και να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές από ένα 

πρόσωπο. 

g. Σημείωση:  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε επίσημα ένα παράπονο σε μια 

επιβλέπουσα αρχή, αλλά σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε πρώτα με εμάς 
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για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς, στέλνοντάς μας ένα email στη 

διεύθυνση privacy[παπάκι]qualcomm[τελεία]com. 

h. Επιπλέον δικαιώματα στη Γαλλία:  Οι κάτοικοι της Γαλλίας, έχουν το δικαίωμα 

να μας αποστείλουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των 

δεδομένων σας μετά τον θάνατό σας στέλνοντάς μας ένα email στη διεύθυνση 

privacy[παπάκι]qualcomm[τελεία]com. 

 


