
 

 

 

Ytterligere kunngjøring til beboere i det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits 

Beboere i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits har ytterligere rettigheter 

til personvern som er framstilt og forklart her. Kapitaliserte ord skal ha samme betydning i denne 

tilleggsbeskrivelsen som i"Qualcomm Privacy Policy. I tillegg til de rettigheter og merknader som er 

forklart i Qualcomm Privacy Policy, gjelder  

1. Kontrollør og EU representant. Med mindre annet er notert, for formålet med denne 

personvernpolitikken, er dataansvarlig Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, 

San Diego, California, U.S.A., 92121. Qualcomm Incorporateds representant i den 

europeiske union er QT Technologies Ireland Limited. QT Technologies Ireland 

Limiteds registrerte adresse er 9 Exchange Place, International Financial Service 

Centre, Dublin 1 Ireland. 

2. Personvernansvarlig. Qualcomms  personvernansvarlige i EØS og Sveits kan 

kontaktes ved å sende epost til: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Formål og juridisk grunnlag. Qualcomms formål med å  behandle personopplysninger for, er 

beskrevet i Qualcomm Privacy Policy. Når du  deler dine personopplysninger med oss for 

å registrere deg på vår hjemmeside eller for en tjeneste, for å be om informasjon, eller 

bestille et produkt eller en tjeneste, er det juridiske grunnlaget for en slik 

informasjonsbehandling oppfyllelsen av  kontrakt. Når vi samler inn opplysninger som 

gjelder bruken av vår hjemmeside eller tjenester, er det juridiske grunnlaget for en slik 

informasjonsbehandling vår legitime interesse i å administrere, forbedre og beskytte 

vår bedrift, hjemmeside og tjenester. Når  du frivillig deler dine personopplysninger 

med oss i en spesifikk hensikt, og/eller gir samtykke til at det kan brukes i  en spesifikk 

hensikt, er det juridiske grunnlaget for en slik informasjonsbehandling samtykke eller 

oppfyllelsen av kontrakt. 

4. Datasubjekt rettigheter. Datasubjekter (personene som personopplysningene gjelder) 

i EØS og Sveits har følgende tilleggsrettigheter som de kan utøve på følgende nettside: 

Klikk her for å bruke rettighetene. 

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. Rett til informasjon om behandling av dine data, inkludert om vi behandler dine 

personopplysninger og den juridiske mekanismen vi bruker til internasjonale 

overføringer. 

b. Rett til å be om tilgang til dine personopplysninger som oppbevares av oss og 

rett til å korrigere eller slette slike data.   

c. Retten til å motsette seg, eller begrense vår behandling av dine 

personopplysninger. 

d. Retten til å erverve en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, 

brukervennlig og maskinlesbart format når vår automatiske behandling av dine 

personopplysninger er basert på ditt samtykke eller på en kontrakt vi har med 

deg. 

e. Rett til å trekke tilbake samtykket for fremtidig behandling, der det juridiske 

grunnlaget for behandling av dine personopplysninger var ditt samtykke. 

f. Rett til å motsette seg automatiske beslutningsprosesser basert på dine 

personlige data og får slike beslutninger gjort av en person. 

g. Merk:  Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, men vi 

oppfordrer deg til først å kontakte oss med spørsmål eller bekymringer ved å 

sende oss en e-post på privacy [alfakrøll] qualcomm [dot] com. 

h. Tilleggsrettigheter i Frankrike:  Beboere i Frankrike har rett til å sende oss 

spesifikke instruksjoner angående bruken av dataene dine etter din død ved å 

sende oss en e-post til privacyt [alfakrøll] qualcomm [dot] com. 

 


