
 

 

 

Papildu paziņojums Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un 

Šveices pastāvīgajiem iedzīvotājiem 

Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir papildu tiesības uz datu 

aizsardzību un paziņojumu, kas ir izklāstīti un izskaidroti šeit. Kapitalizētajiem vārdiem šajā 

papildu paziņojumā ir tāda pati nozīme kā Qualcomm Konfidencialitātes politikā. Papildus 

tiesībām un paziņojumiem, kas paskaidroti Qualcomm Konfidencialitātes politikā, EEZ un 

Šveices pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piemērots: 

1. Kontrolieris un ES pārstāvis. Ja vien nav norādīts citādi, datu kontrolieris Qualcomm 

Konfidencialitātes politikas vajadzībām  ir Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse 

Drive, San Diego, Kalifornija, ASV., 92121. Qualcomm Incorporated pārstāvis Eiropas 

Savienībā ir QT Technologies Ireland Limited. QT Technologies Ireland Limited 

juridiskā adrese ir 9 Exchange Place, International Financial Service Centre, Dublin 1, 

Īrija. 

2. Datu aizsardzības inspektors. Ar Qualcomm datu aizsardzības inspektoru(-iem) EEZ 

un Šveicē iespējams sazināties, nosūtot e-pasta ziņojumu: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Nolūks un juridiskais pamats. Nolūki, kuriem Qualcomm apstrādā personas datus, ir 

izklāstīti Qualcomm Konfidencialitātes politikā. Vietās, kur jūs sniedzat mums savus 

personas datus, lai reģistrētos mūsu vietnē vai pakalpojumā, pieprasītu informāciju vai 

pasūtītu produktu vai pakalpojumu, šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma 

izpilde. Kur mēs apkopojam datus par mūsu Vietnes vai Pakalpojumu izmantošanu, 

šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses uzņēmuma, 

Vietnes un Pakalpojumu administrēšanā, uzlabošanā un aizsargāšanā. Ja jūs brīvi 

sniedzat savus personas datus mums noteiktā nolūkā un/vai piekrītat tos izmantot 

noteiktā nolūkā, šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana vai līguma izpilde. 

4. Datu subjekta tiesības. Datu subjektiem (personām, uz kurām attiecas personas dati) 

EEZ un Šveicē ir šādas papildu tiesības, kuras viņi var izmantot tālāk norādītajā tīmekļa 

vietnē: Noklikšķiniet šeit, lai izmantotu šīs tiesības. 

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. Tiesības saņemt informāciju par jūsu datu apstrādi, tostarp par to, vai mēs 

apstrādājam jūsu personas datus, un juridisku mehānismu, ko mēs izmantojam 

pārsūtīšanai uz citām valstīm. 

b. Tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, un šādu datu 

labošanu vai dzēšanu.  

c. Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi vai iegūt apstrādes 

ierobežojumu. 

d. Tiesības iegūt personas datu kopiju strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā 

formātā tajos gadījumos, kad jūsu personas datu automatizētā apstrāde ir 

balstīta uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgtu līgumu. 

e. Tiesības atsaukt savu piekrišanu turpmākai apstrādei, ja jūsu personas datu 

apstrādes juridiskais pamats bija jūsu piekrišana. 

f. Tiesības iebilst pret jebkādu automatizētu lēmumu pieņemšanu, balstoties uz 

jūsu personas datiem, un pieprasīt, lai šādus lēmumus pieņemtu persona. 

g. Paziņojums:  Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, taču mēs 

mudinām jūs vispirms sazināties ar mums saistībā ar jebkādiem jautājumiem vai 

bažām, sūtot mums e-pasta ziņojumu uz privacy[at]qualcomm[punkts]com. 

h. Papildu tiesības Francijā:  Francijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir tiesības 

nosūtīt mums konkrētus norādījumus par datu izmantošanu pēc nāves, sūtot 

mums e-pasta ziņojumu uz privacy[at]qualcomm[punkts]com. 

 


