
 

 

 

Avviż Addizzjonali għar-Residenti taż-Żona Ekonomika 

Ewropea (ŻEE) u l-Iżvizzera 

Residenti taż-Żona Ekonomika Ewropea u l-Iżvizzera għandhom drittijiet addizzjonali għall-

protezzjoni tad-dejta u avviż kif ġew stabbiliti u spjegati hawnhekk. Kliem miktub b’ittri kbar 

għandhom ikollhom l-istess tifsira f’dan l-Avviż Addizzjonali bħal fil-Politika dwar il-Privatezza ta’ 

Qualcomm. Barra mid-drittijiet u l-avviżi spjegati fil-Politika dwar il-Privatezza ta’ Qualcomm, 

dan li ġej għandu japplika għar-residenti taż-Żona Ekonomika Ewropea u l-Iżvizzera: 

1. Kontrollur u rappreżentant tal-UE. Sakemm mhux innutat mod ieħor, għall-iskopijiet 

tal-Politika dwar il-Privatezza ta’ Qualcomm, il-kontrollur tad-dejta huwa Qualcomm 

Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, l-Istati Uniti tal-Amerka, 

92121. Ir-rappreżentant ta’ Qualcomm Incorporated fl-Unjoni Ewropea huwa QT 

Technologies Ireland Limited. L-uffiċċju reġistrat ta’ QT Technologies Ireland Limited 

huwa 9 Exchange Place, Internatinal Financial Service Centre, Dublin 1 l-Irlanda 

2. Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta. L-Uffiċjal(i) tal-Protezzjoni tad-Dejta ta’ Qualcomm 

għaż-Żona Ekonomika Ewropea u l-Iżvizzera jista’/jistgħu jintlaħaq/jintlaħqu billi 

tibgħat email lil: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Skop u Bażi Legali. L-iskopijiet għal xiex Qualcomm tipproċessa dejta personali huma 

stabbiliti fil-Politika dwar il-Privatezza Qualcomm. Fejn tipprovdilna dejta personali 

sabiex tirreġistra fuq is-sit web tagħna jew għal servizz, jew biex titlob l-informazzjoni, 

jew tordna xi prodott jew servizz, il-bażi legali għal dan l-ipproċessar tad-dejta huwa t-

twettiq ta’ kuntratt. Fejn niġbru dejta rigward l-użu tas-Siti Web jew Servizzi tagħna, il-

bażi legali ta’ dan l-ipproċessar tad-dejta huwa l-interessi leġittimi fl-amministrazzjoni, 

it-titjib u l-protezzjoni tan-negozju, is-Sit Web u s-Servizzi tagħna. Fejn tipprovdilna d-

dejta personali tiegħek b’mod ħieles għal skop speċifiku, u/jew taċċetta li tintuża għal 

skop speċifiku, il-bażi legali għall-ipproċessar tad-data huwa l-kunsens jew it-twettiq ta’ 

kuntratt. 

4. Drittijiet tas-Suġġett tad-Dejta. Is-suġġetti tad-dejta (il-persuni li tirrelata għalihom 

id-dejta personali) fiż-Żona Ekonomika Ewropa u l-Iżvizzera għandhom id-drittijiet 
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addizzjonali li ġejjin li jistgħu jeżerċitaw fil-paġna web li ġejja: Agħfas hawn biex 

teżerċita dawk id-drittijiet. 

a. Dritt għall-informazzjoni dwar l-ipproċessar tad-dejta tiegħek jinkludi jekk 

nipproċessawx id-dejta personali tiegħek u l-mekkaniżmu legali li nużaw għat-

trasferimenti internazzjonali. 

b. Dritt sabiex titlob aċċess għad-dejta personali tiegħek miżmuma minna u r-

retifika jew tħassir ta’ din id-dejta kif applikabbli.  

c. Dritt li toġġezzjona għal, jew ikun hemm restrizzjoni għall-ipproċessar tagħna 

tad-Dejta Personali tiegħek. 

d. Dritt li jkollok kopja tad-Dejta Personali tiegħek f’format strutturat, 

komunement użat u li jinqara minn magna f’dawk l-istanzi fejn l-ipproċessar 

awtomatizzat tad-Dejta Personali tiegħek huwa bbażat fuq il-kunsens tiegħek 

jew il-kuntratt li għandna miegħek. 

e. Dritt li tirtira l-kunsens tiegħek għall-ipproċessar fil-futur, fejn il-bażi legali għall-

ipproċessar tad-Dejta Personali kien il-kunsens tiegħek. 

f. Dritt li toġġezzjona għal kwalunkwe teħid awtomatiku ta’ deċiżjoni bbażat fuq 

id-dejta personali tiegħek u li dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu minn persuna. 

g. Avviż:  Inti għandek id-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità superviżorja, iżda 

ninkoraġġuk biex l-ewwel tikkuntattja lilna bi kwalunkwe mistoqsija jew tħassib 

billi tibagħtilna email fuq privacy[at]qualcomm[dot]com. 

h. Drittijiet Addizzjonali fi Franza:  Ir-residenti ta’ Franza għandhom id-dritt li 

jibagħtulna istruzzjonijiet speċifiċi rigward l-użu tad-dejta tiegħek wara litmut 

billi jibagħtulna email fuq privacy[at]qualcomm[dot]com. 
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