
 

 

 

Kiegészítő értesítés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és 

Svájc állandó lakosai részére 

Az Európai Gazdasági Térség és Svájc állandó lakosai további adatvédelmi és értesítési 

jogokkal rendelkeznek, amelyek mibenléte és magyarázata az alábbiakban található. A 

nagybetűvel szedett szavak a jelen Kiegészítő értesítésben ugyanazt jelentik, mint a 

Qualcomm Adatvédelmi szabályzatban. A Qualcomm Adatvédelmi Szabályzatbanrészletezett 

jogok és észrevételek mellett a következők vonatkoznak az EGT tagországok és Svájc állandó 

lakosaira: 

1. Adatkezelő és EU képviselő. Ellenkező rendelkezés hiányában a Qualcomm 

Adatvédelmi szabályzat értelmezésében az adatkezelő a Qualcomm Incorporated, 5775 

Morehouse Drive, San Diego, Kalifornia, USA, 92121. A Qualcomm Incorporated 

képviselője az Európai Unióban a QT Technologies Ireland Limited. A QT Technologies 

Ireland Limited bejegyzett székhelye: 9 Exchange Place, International Financial Service 

Centre, Dublin 1, Írország. 

2. Adatvédelmi tisztviselő Az EGT és Svájc területén illetékes Qualcomm adatvédelmi 

tisztviselő(k) a következő e-mail címen érhető(k) el: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Célok és jogi alapok. AQualcomm Adatvédelmi szabályzat leírja, milyen célokból 

kezeli a Qualcomm a személyes adatokat. Amennyiben megadja személyes adatait a 

következőkkel kapcsolatban: honlapunkon, vagy valamely szolgáltatásra való 

regisztráció, információkérés, termék vagy szolgáltatás megrendelése, az ezekhez 

kapcsolódó adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Amennyiben honlapunk, vagy 

a szolgáltatások használata kapcsán végezzük az adatgyűjtést, az adatkezelés 

jogalapja üzletvitelünk, honlapunk és szolgáltatásaink használatának, fejlesztésének és 

védelmének jogos érdeke. Amennyiben önként adja meg személyes adatait egy 

meghatározott célból és/vagy beleegyezik azok konkrét célból történő felhasználásába, 

az ilyen célú adatkezelés jogalapja maga a beleegyezés vagy a szerződés teljesítése. 
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4. Az érintettek jogai. Az EGT tagországokban és Svájcban az érintettek (a személyes 

adatok birtokosai) a következő jogokkal rendelkeznek, amelyeket az alábbi honlapon 

keresztül gyakorolhatnak: A jogok gyakorlásához kattintson ide. 

a. Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatáshoz való jog, ideértve azt is, hogy 

kezeljük-e az ön személyes adatait, és milyen jogi mechanizmusokat használunk 

a nemzetközi utalások során. 

b. A birtokunkban lévő személyes adatokhoz való hozzáférés, a tárolt adatok 

helyreigazítása vagy törlése kérelmezésének joga.  

c. A személyes adatainak általunk végzett kezelésével kapcsolatos kifogásolások 

vagy korlátozások megszerzésének joga. 

d. Arra vonatkozó jog, hogy személyes adataihoz strukturált, általánosan használt 

és gép által olvasható formátumban hozzájusson, amennyiben személyes 

adatainak kezelése az Ön beleegyezése, vagy a velünk kötött szerződés alapján 

történik. 

e. Beleegyezésének visszavonására vonatkozó joga a jövőbeli adatkezelést 

illetően, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön beleegyezése volt. 

f. A személyes adatain alapuló automatikus döntéshozás kifogásolásának joga; 

joga van kérelmezni, hogy ezeket a döntéseket ember hozza meg. 

g. Megjegyzés:  Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, de kérjük, ha 

bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel, forduljon először hozzánk, és 

írjon a privacy[kukac]qualcomm[pont]com e-mail-címre. 

h. Kiegészítő jogok Franciaországban:  A francia lakosoknak joguk van konkrétan 

meghatározni, hogyan használhatjuk fel a személyes adataikat a haláluk után, 

ha e-mailt küldenek a privacy[kukac]qualcomm[pont]com e-mail-címre. 
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