
 

 

 

Aviso adicional aos residentes do Espaço Económico 

Europeu (EEE) e da Suíça 

Os residentes do Espaço Económico Europeu e da Suíça têm os direitos adicionais de 

notificação e proteção de dados dispostos no presente documento. As palavras em maiúsculas 

constantes na presente Notificação Adicional terão o mesmo significado que lhes é atribuído 

na Politica de Privacidade da Qualcomm. Para além dos descritos na Politica de Privacidade da 

Qualcomm, os seguintes direitos e notificações aplicam-se aos residentes do EEE e da Suíça: 

1. Controlador e representante da UE. Salvo indicação em contrário, para efeitos da 

Política de Privacidade da Qualcomm, o controlador de dados é a Qualcomm 

Incorporated, sita em 5775 Morehouse Drive, San Diego, Califórnia, EUA, 92121. O 

representante da Qualcomm Incorporated na União Europeia é a QT Technologies 

Ireland Limited. A sede social da QT Technologies Ireland Limited tem situa-se em: 9 

Exchange Place, International Financial Service Centre, Dublin 1 Irlanda. 

2. Responsável pela proteção de dados. O responsável/Os responsáveis pela proteção de 

dados da Qualcomm para o EEE e a Suíça podem ser contactados por e-mail, 

para: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Finalidade e base jurídica. As finalidades do tratamento de dados pessoais por parte 

da Qualcomm  encontram-se estabelecidas na Politica de Privacidade da Qualcomm. 

Quando nos fornece os seus dados pessoais para se registar no nosso website ou para 

prestar um serviço, solicitar informações, encomendar um produto ou solicitar um 

serviço, a base jurídica de tal tratamento de dados é a execução do contrato. Quando 

recolhemos dados relativos à utilização do nosso website ou dos nossos serviços, a base 

jurídica de tal tratamento de dados é o nosso interesse legítimo em administrar, 

melhorar e proteger o nosso negócio, o nosso website e os nossos serviços. Quando nos 

fornece deliberadamente os seus dados pessoais para uma finalidade específica e/ou 

aceita que os mesmos sejam utilizados para uma finalidade específica, a base jurídica 

do tratamento de dados é o consentimento ou a execução do contrato. 
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4. Direitos do Titular dos Dados. Os titulares dos dados (as pessoas a que respeitam os 

dados pessoais) no EEE e na Suíça têm os seguintes direitos adicionais, que podem 

exercer na seguinte página web: Clique aqui para exercer esses direitos. 

a. O direito à informação acerca do tratamento dos seus dados, incluindo sobre se 

tratamos os seus dados pessoais e que mecanismos legais utilizamos para 

transferências internacionais. 

b. O direito de pedir acesso aos seus dados pessoais na posse da Qualcomm e de 

retificar ou eliminar tais dados, conforme aplicável.  

c. O direito de contestar ou restringir o tratamento que fazemos dos seus dados 

d. O direito de obter uma cópia dos seus dados pessoais num formato estruturado, 

de utilização comum e de leitura ótica, sempre que o tratamento automatizado 

que fizermos dos seus dados pessoais se baseie no seu consentimento ou num 

contrato que tenhamos celebrado consigo. 

e. O direito de revogar o seu consentimento em relação a um futuro tratamento, 

sempre que a base jurídica do tratamento dos seus dados pessoais tenha sido o 

seu consentimento. 

f. O direito de contestar qualquer tomada de decisão automática com base nos 

seus dados pessoais e de requerer que todas as decisões com base nos seus 

dados pessoais sejam tomadas por uma pessoa. 

g. Notificação:  Tem o direito de apresentar queixa junto de uma autoridade de 

supervisão, mas instamo-lo a que nos contacte primeiro, caso nos queira colocar 

quaisquer questões ou preocupações, enviando-nos um e-mail para: 

privacy@qualcomm.com. 

h. Direitos adicionais em França:  Os residentes em França têm o direito de nos 

enviar instruções específicas relativamente à utilização dos seus dados, após a 

sua morte, enviando-nos um e-mail para: privacy@qualcomm.com. 
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