
 

 

 

Viðbótartilkynning til íbúa Evrópska efnahagssvæðisins 

(EES) og Sviss 

Íbúar Evrópska efnahagssvæðisins og Sviss eiga rétt á viðbótarréttindum vegna gagnaverndar 

og tilkynningar sem sett eru fram og útskýrð hér. Orð rituð með stórum staf fremst skulu hafa 

sömu þýðingu í þessari viðbótartilkynningu og í Persónuverndarstefnu Qualcomm. Til viðbótar 

við þau réttindi og tilkynningar sem útskýrð eru í Persónuverndarstefnu Qualcomm, gildir 

eftirfarandi um íbúa EES og Sviss: 

1. Ábyrgðaraðili og fulltrúi ESB. Ef annað er ekki tekið fram, í tilgangi 

persónuverndarstefnu Qualcomm, þá er ábyrgðaraðili gagna Qualcomm Incorporated, 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California, U.S.A., 92121. Fulltrúi Qualcomm 

Incorporated í Evrópusambandinu er QT Technologies Ireland Limited. Skráð skrifstofa 

QT Technologies Ireland Limited er 9 Exchange Place, Alþjóðlega 

fjármálaþjónustumiðstöðin, Dublin 1 Írland. 

2. Gagnaverndarfulltrúi. Hægt er að ná í gagnaverndarfulltrúa Qualcomm fyrir EES og 

Sviss með því að senda tölvupóst á: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Tilgangur og lagalegur grunnur. Tilgangur vinnslu Qualcomm á persónuupplýsingum er 

settur fram í Persónuverndarstefnu Qualcomm. Þar sem þú veitir okkur 

persónuupplýsingar til að skrá þig á svæði okkar eða fyrir þjónustu, biðja um 

upplýsingar, eða panta vöru eða þjónustu, þá er lagalegur grundvöllur slíkrar 

gagnavinnslu samningsefndir. Þar sem við söfnum gögnum varðandi notkun Svæðis 

okkar eða Þjónustu, þá er lagalegur grundvöllur slíkrar gagnavinnslu lögmætir 

hagsmunir okkar við að stjórna, bæta og vernda fyrirtæki okkar, Svæði og Þjónustu. Þar 

sem þú af fúsum og frjálsum vilja veitir okkur persónuupplýsingar í ákveðnum tilgangi, 

og/eða samþykkir að þær séu notaðar í ákveðnum tilgangi, þá er lagalegur grundvöllur 

slíkrar gagnavinnslu er samþykki eða samningsefndir. 

4. Réttur aðilans sem upplýsingarnar eiga við um. Aðilar sem upplýsingarnar eiga við 

um í EES og Sviss hafa rétt á eftirfarandi viðbótarréttindum: Smelltu hér til að nýta 

réttindin. 
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a. Rétt til að fá upplýsingar um vinnslu upplýsinganna, þar á meðal hvort við 

vinnum með persónuupplýsingarnar og þá lagalegu aðferð sem við notum til 

alþjóðlegra sendinga. 

b. Rétt til að biðja um aðgang að persónuupplýsingum í vörslu Qualcomm um þig 

og leiðréttingu eða eyðingu slíkra gagna eftir því sem við á.  

c. Rétt til að mótmæla, eða láta takmarka, vinnslu okkar á Persónuupplýsingum 

þínum. 

d. Rétt til að fá afrit af Persónuupplýsingum þínum á skipulegu, almennt notuðu og 

véltæku formi í þeim tilfellum sem vinnsla með Persónuupplýsingar þínar eru 

byggðar á samþykki þínu eða samningi okkar við þig. 

e. Rétt til að draga til baka samþykki þitt fyrir vinnslu í framtíðinni, þar sem 

lagalegur grundvöllur vinnslu Persónuupplýsinga þinna var samþykki þitt. 

f. Rétt til að hafna allri sjálfvirkri ákvarðanatöku sem byggist á persónulegum 

upplýsingum um þig og láta starfsmann taka slíkar ákvarðanir. 

g. Athugið:  Þú hefur rétt til að leggja fram kvörtun til eftirlitsyfirvalds, en við 

hvetjum þig að hafa fyrst samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar 

eða áhyggjur með því að senda okkur tölvupóst á 

privacy[at]qualcomm[dot]com. 

h. Viðbótarréttindi í Frakklandi:  Íbúar Frakklands eiga rétt á því að senda okkur 

sérstök fyrirmæli varðandi notkun gagna eftir andlát með því að senda okkur 

tölvupóst á privacy[at]qualcomm[dot]com. 

 


