
 

 

 

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii 

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mają dodatkowe prawa w 

zakresie ochrony danych i powiadomień, które zostały określone i wyjaśnione w niniejszym 

dokumencie. Słowa napisane dużą literą mają takie samo znaczenie w niniejszych Dodatkowych 

Informacjach jak w Polityce Prywatności firmy Qualcomm. Poza prawami i informacjami 

wyjaśnionymi wPolityce Prywatności firmy Qualcomm, następujące prawa mają zastosowanie 

wobec mieszkańców EOG oraz Szwajcarii: 

1. Administrator danych oraz przedstawiciel w UE. Jeśli nie wskazano inaczej, dla celów 

Polityki Prywatności Qualcomm administratorem danych jest firma Qualcomm 

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

Przedstawicielem firmy Qualcomm Incorporated w Unii Europejskiej jest firma QT 

Technologies Ireland Limited. Oficjalna siedziba firmy QT Technologies Ireland Limited 

mieści się pod adresem: 9 Exchange Place, International Financial Service Centre, 

Dublin 1 Ireland. 

2. Inspektor ochrony danych. Z inspektorem(-ami) ochrony danych firmy Qualcomm dla 

obszaru EOG oraz Szwajcarii można skontaktować się wysyłając e-mail pod 

adres: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Cel i podstawa prawna Cele, w jakich firma Qualcomm przetwarza dane osobowe są 

określone w Polityce Prywatności firmy Qualcomm. Gdy podawane są dane osobowe w 

celu rejestracji na naszej stronie lub wykonania usługi, uzyskania informacji, 

zamówienia produktu lub usługi, podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych 

jest wykonanie przedmiotu umowy. Gdy gromadzimy dane dotyczące korzystania z 

naszej Strony lub Usług, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasze 

uzasadnione zainteresowanie administracją, ulepszaniem oraz ochroną naszej 

działalności, Strony oraz Usług. Gdy dane osobowe zostają nam przekazane w sposób 

dobrowolny i w określonym celu oraz otrzymujemy zgodę na wykorzystywanie ich w 
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określonym celu, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest zgoda lub 

wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Prawa podmiotów danych osobowych Podmioty danych (osoby, do których odnoszą 

się dane osobowe) mają następujące dodatkowe prawa w EOG oraz Szwajcarii, z 

których mogą oni korzystać na następującej stronie internetowej: Kliknij tutaj, aby 

skorzystać z tych praw. 

a. Prawo do informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, tego, 

czy przetwarzamy dane osobowe oraz na temat mechanizmów prawnych, z 

których korzystamy w celu przeprowadzania transferów międzynarodowych. 

b. Prawo do wnioskowania o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych 

zgromadzonych przez nas oraz do poprawienia lub skasowania takich danych, w 

zależności od potrzeb.  

c. Prawo do sprzeciwu użytkownika wobec przetwarzania przez nas danych 

osobowych lub do uzyskania ograniczenia. 

d. Prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie stosowanym formacie odczytywanym przez urządzenia, w 

przypadkach, gdy automatyczne przetwarzanie danych osobowych 

użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub podpisanej z nami 

umowy. 

e. Prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli 

podstawą prawną takiego przetwarzania była udzielona zgoda. 

f. Prawo do sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podejmowanych w 

zautomatyzowanym procesie decyzyjnym na podstawie danych osobowych 

użytkownika oraz do zażądania, aby decyzje te były podejmowane przez osobę. 

g. Uwaga:  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, ale 

zachęcamy do uprzedniego kontaktu z nami w przypadku pytań lub obaw, 

wysyłając wiadomość e-mail pod adres: privacy[@]qualcomm[kropka]com. 

h. Dodatkowe prawa we Francji:  Mieszkańcy Francji mają prawo do wysłania nam 

szczegółowych instrukcji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika po 
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jego śmierci, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: 

privacy[@]qualcomm[kropka]com. 

 


