
 

 

 

Dodatočné oznámenie pre obyvateľov Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska 

Obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska majú ďalšie práva týkajúce sa 

ochrany údajov a platí pre nich tu uvedené a vysvetlené oznámenie. Výrazy uvedené veľkými 

písmenami majú v tomto Dodatočnom oznámení rovnaký význam ako v dokumente Zásady 

ochrany súkromia Qualcomm. Okrem práv a oznámení, ktoré sú špecifikované v dokumente Zásady 

ochrany súkromia, sa obyvateľov EHP a Švajčiarska týka nasledovné: 

1. Kontrolór a zástupca pre EÚ. Ak nie je uvedené inak, pre účely Zásady ochrany 

súkromia Qualcomm je kontrolór údajov spoločnosť Qualcomm Incorporated, 5775 

Morehouse Drive, San Diego, California, USA., 92121. Zástupcom spoločnosti 

Qualcomm Incorporated v Európskej únii je spoločnosť QT Technologies Ireland 

Limited. Registrované zastúpenie spoločnosti QT Technologies Ireland Limited sídli na 

adrese 9 Exchange Place, International Financial Service Centre, Dublin 1, Írsko. 

2. Zástupca pre ochranu údajov. Zástupcov pre ochranu údajov v spoločnosti Qualcomm 

pre EHP a Švajčiarsko je možné kontaktovať odoslaním e-mailu na 

adresu: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Účely a právny základ.  Spoločnosť Qualcomm spracováva osobné údaje na účely uvedené v 

dokumente Zásady ochrany súkromia. Keď nám poskytnete svoje osobné údaje na 

registráciu na našej stránke alebo na službu, na vyžiadanie si informácií alebo na 

objednanie produktu alebo služby je právnym základom takéhoto spracovania údajov 

plnenie zmluvy. Keď zhromažďujeme údaje týkajúce sa využívania našich Stránok alebo 

Služieb, právnym základom takéhoto spracovania údajov sú naše legitímne záujmy pri 

správe, zlepšovaní a ochrane našej firmy, Stránok a Služieb. V prípade, že nám 

slobodne poskytnete svoje osobné údaje na konkrétny účel a/alebo súhlasíte s tým, že 

budú použité na určený účel, právnym základom takéhoto spracovania údajov je súhlas 

alebo plnenie zmluvy. 
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4. Práva dotknutých osôb. Dotknuté osoby (ľudia, ku ktorým sa osobné údaje vzťahujú) v 

EHP a Švajčiarsku majú nasledujúce ďalšie práva, ktoré si môžu uplatniť na nasledovnej 

internetovej stránke: Ak si chcete uplatniť tieto práva, kliknite sem. 

a. Právo na informácie o spracovávaní vašich údajov, vrátane informácie o tom, či 

spracovávame vaše osobné dáta, a právne mechanizmy, ktoré využívame na 

medzinárodné prevody. 

b. Právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom uchovávaným našou 

spoločnosťou a nápravu alebo vymazanie takýchto údajov.  

c. Právo vzniesť námietky voči nášmu spracovaniu vašich osobných údajov alebo 

získať obmedzenie. 

d. Právo na získanie kópie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojom čitateľnom formáte v tých prípadoch, keď je naše 

automatizované spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom 

súhlase alebo zmluve, ktorú s vami máme. 

e. Právo na odstúpenie od súhlasu s budúcim spracovaním, ak bol právnym 

základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas. 

f. Právo vzniesť námietky voči akémukoľvek automatickému rozhodovaniu, ktoré 

je založené na vašich osobných údajoch a právo na to, aby tieto rozhodnutia 

vykonala reálna osoba.  

g. Oznámenie:  Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ale odporúčame 

vám, aby ste nás najprv kontaktovali s akýmikoľvek otázkami alebo obavami na 

adrese privacy@qualcomm.com. 

h. Ďalšie práva vo Francúzsku:  Občania Francúzska majú právo poslať nám 

konkrétne pokyny týkajúce sa použitia vašich údajov po smrti odoslaním e-mailu 

na adresu privacy@qualcomm.com. 

 

https://app.onetrust.com/app/#/webform/7ab89abb-0d42-492a-a324-0570883e2c11

