
 

 

 

Notificări Adiționale către Rezidenți ai Spațiului Economic 

European (EEA) și Elveția 

Rezidenți ai Spațiului Economic European și Elveția au drepturi suplimentare de protecție a 

datelor cu caracter personal și notificare ce sunt stabilite și explicate aici. Cuvintele cu literă 

majusculă vor avea același înțeles în această Notificare Adițională ca în Politia de 

Confidențialitate a Qualcomm. În plus față de drepturile și notificările explicate în Politica de 

Confidențialitate a Qualcomm, urătoarele vor fi aplicabile rezidenților EEA și 

Elveției:Switzerland: 

1. Operator și reprezentant European. Dacă nu se stipulează altfel, în scopul Politicii de 

Confidențialitate a Qualcomm, operatorul datelor cu caracter personal este Qualcomm 

Incorporated, Morehouse Drive nr. 57755 San Diego, California, S.U.A., 92121. 

Reprezentantul Qualcomm Incorporated in Uniunea Europeană este QT Technologies 

Ireland Limited. Sediul QT Technologies Ireland Limited este în Dublin 1, Irlanda, Str. 

Xchange Place nr. 9. 

2. Responsabilul cu Protecția Datelor. Responsabilul(ii) cu Protecția Datelor al(ai) 

Qualcomm pentru EEA si Elveția  poate fi contactat prin transmiterea unui e-mail 

către: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Scop & Temei Legal Scopurile în care Qualcomm prelucrează datele cu caracter 

personal sunt stipulate în  Politica de Confidențialitate a Qualcomm. Când ne furnizezi 

datele date cu caracter personal pentru a te înregistra pe pagina web sau pentru un 

serviciu, pentru a solicita informații sau pentru a comanda un produs sau un serviciu, 

temeiul leal pentru o astfel de prelucrare este executarea contractului. Când colectăm 

date privind utilizarea Site-ului nostru sau a Serviciilor, temeiul legal al unei astfel de 

prelucrări este interul nostru legitim în administrarea, îmbunătățirea și protejarea 

afacerii noastre, Site-ul și Serviciile. Când ne furnizezi liber datele tale cu caracter 

personal pentru un scop specific și/sau ești de acord să îți fie folosite pentru un scop 

anume temeiul legal pentru o astfel de prelucrare a datelor este consimțământul pentru 

executarea contractului. 
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4. Drepturile Persoanei Vizate. Persoanele vizate (persoanele cărora aparțin datele) în 

EEA și în Elveția au următoarele drepturi adiționale pe care le pot exercita pe următorul 

portal: Apasă aici pentru a exercita acele drepturi. 

a. Dreptul la informare despre prelucrarea datelor tale incluzând dacă prelucrăm 

datele tale cu caracter personal și mecanismul legal pe care îl utilizăm pentru 

transferurile internaționale. 

b. Dreptul de a solicita accesul la datele tale cu caracter personal deținute de către 

noi și rectificare sau ștergerea unor astfel de date, după caz.  

c. Dreptul de a te opune, sau de a obține restrângerea, prelucrării Datelor tale cu 

Caracter Personal de către noi. 

d. Dreptul de a obține o copie a Datelor tale cu Caracter Personal într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și redabil în format mecanic în acele cazuri în 

care prelucrarea Datelor tale u Caracter Personal de către Noi se face în baza 

consimțământului sau a unui contract pe care îl avem  cu tine. 

e. Dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru prelucrări  viitoare, când temeiul 

legal al prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal a fot consimțământul tău. 

f. Dreptul de a te opune oricărei decizii automate adoptată e baza datelor tale cu 

caracter personal și de a solicita efectuarea  acelor decizii de către o persoană. 

g. Aviz:  Ai dreptul de a înregistra o plângere la o autoritate de supraveghere, dar 

te încurajăm ca în primă instanță să ne contactezi pentru orice întrebări sau 

temeri prin transmiterea  unui e-mail la adresa 

privacy[at]qualcomm[punct]com. 

h. Drepturi adiționale în Franța:  Rezidenții din Franța au dreptul de a ne transmite 

instrucțiuni specifice cu privire la utilizarea datelor tale după decesul tău, prin 

transmiterea unui e-mail la privacy[at]qualcomm[punct]com. 
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