Dodatno obvestilo prebivalcem Evropskega gospodarskega prostora
(EEA) in Švice
Prebivalci Evropskega gospodarskega prostora in Švice imajo dodatne pravice do varstva
podatkov in obvestil, ki so tukaj navedeni in pojasnjeni. Kratice imajo v tem dodatnem
obvestilu isti pomen kot v Pravilniku o zasebnosti Qualcomm. Poleg pravic in obvestil,
pojasnjenih v Pravilniku o zasebnosti Qualcomm, se uporablja za prebivalce EEA in Švice
naslednje:
1. Upravljalec in predstavnik EU. Razen če ni drugače določeno, je za namene pravilnika o
zasebnosti Qualcomm upravljalec podatkov podjetje Qualcomm Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California, ZDA, 92121. Predstavnik Qualcomm
Incorporated v Evropski uniji je podjetje QT Technologies Ireland Limited. Registrirani
sedež podjetja QT Technologies Ireland Limited je 9 Exchange Place, Center za
mednarodne finančne storitve, Dublin 1 Irska.
2. Uradna oseba za varstvo podatkov. Uradne osebe za varstvo podatkov podjetja
Qualcomm za EEA in Švico lahko kontaktirate prek e-pošte na:
dpo.eea@qualcomm.com.
3. Namen in pravna podlaga. Nameni, za katere Qualcomm obdeluje osebne podatke, so
navedeni v pravilniku o zasebnosti Qualcomm. Dokler nam posredujete svoje osebne
podatke za registracijo na naše spletno mesto ali za storitev, če potrebujete informacije
ali če naročite izdelek ali storitev, je pravna podlaga za takšno obdelovanje podatkov
pogodba. Dokler zbiramo podatke o uporabi našega spletnega mesta ali storitev, so
pravna podlaga za takšno obdelavo podatkov naši legitimni interesi v upravljanju,
izboljševanju in varovanju našega podjetja, spletnega mesta in storitev. Dokler nam
prostovoljno posredujete svoje osebne podatke za določen namen, in/ali se strinjate z
njihovo uporabo v določene namene, je pravna podlaga za takšno obdelavo soglasje ali
pogodba.
4. Pravice osebnih podatkov posameznika. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni
podatki (oseb, na katere se nanašajo osebni podatki) v EEA in Švici imajo naslednje
dodatne pravice:
a. Pravica do zahtevka za dostop osebnih podatkov ter popravka in izbrisa
takšnih podatkov, ki jih o vas hrani Qualcomm. Za zahtevek dostopa,
izpolnite naš obrazec za zahtevek dostopa
[https://www.qualcomm.com/site/access-request/contact].
b. Pravica do ugovora ali omejitve obdelave vaših osebnih podatkov.
c. Pravica do pridobitve kopije vaših osebnih podatkov v strukturiranem,
pogosto uporabljenem strojno berljivem formatu v tistih primerih, kjer naša
avtomatizirana obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju
ali pogodbi, ki smo jo sklenili z vami.

d. Pravica do preklica vašega soglasja za nadaljnjo obdelavo, kjer je bila vaša
privolitev pravna podlaga vaših osebnih podatkov.
e. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, vendar pa vam
priporočamo, da za kakršna koli vprašanja ali pomisleke najprej stopite v stik
z nami, tako da nam pošljete e-poštno sporočilo na
privacy[afna]qualcomm[pika]com.
f. Prebivalci Francije imate pravico, da nam po vaši smrti pošljete posebna
navodila glede uporabe vaših podatkov na e-pošto
privacy[afna]qualcomm[pika]com.

