
 

 

 

Ytterligare tillkännagivande för invånarna i Europeiska 

Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och Schweiz 

Invånare i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Schweiz har ytterligare rättigheter 

till dataskydd och tillkännagivande som anges och förklaras här. Ord som börjar med stor 

bokstav ska ha samma betydelse i detta Tilläggsmeddelande som i Qualcomms 

Integritetspolicy Qualcomm Integritetspolicy. Utöver de rättigheter och meddelanden som 

förklaras i Qualcomm Integritetspolicyska, ska följande gälla för invånare i EES och Schweiz: 

1. Personuppgiftsansvarig och EU-representant. Om inte annat anges, i enlighet med 

Qualcomm Integritetspolicy, är Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San 

Diego, Kalifornien, USA, 92121, personuppgiftsansvarig. Qualcomm Incorporateds 

representant i Europeiska Unionen är QT Technologies Ireland Limited. QT 

Technologies Ireland Limited har sitt säte på 9 Exchange Place, International Financial 

Service Center, Dublin 1, Irland. 

2. Dataskyddsombud. Qualcomms Dataskyddsombud för EES och Schweiz kan nås 

genom att skicka ett mail till: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Syfte och rättslig grund  Syftet med vilket Qualcomm behandlar personuppgifter 

framgår av Qualcomm Integritetspolicy. Om du ger oss dina personuppgifter för att 

registrera dig på vår webbplats eller för en tjänst, för att begära information, eller 

beställa en produkt eller tjänst, är den rättsliga grunden för en sådan databehandling 

utförande av kontrakt. När vi samlar in uppgifter vid användning av vår Webbplats eller 

Tjänster är den rättsliga grunden för sådan databehandling vårt legitima intresse att 

administrera, förbättra och skydda vår verksamhet, Webbplats och Tjänster. Om du 

fritt tillhandahåller dina personuppgifter för ett visst syfte och/eller godkänner att de 

används för ett visst syfte, är den rättsliga grunden för sådan databehandling samtycke 

eller utförande av kontrakt. 

4. De registrerades rättigheter. Registrerade (de personer som personuppgifterna gäller) 

i EES och Schweiz har följande tillkommande rättigheter vilka de kan åberopa på 

följande webbsida: Klicka här för att åberopa rättigheterna. 

https://www.qualcomm.com/site/privacy
https://www.qualcomm.com/site/privacy
mailto:dpo.eea@qualcomm.com
https://www.qualcomm.com/site/privacy
https://app.onetrust.com/app/#/webform/7ab89abb-0d42-492a-a324-0570883e2c11


 

 

a. Rätt till information om behandlingen av dina uppgifter, inklusive om vi 

behandlar dina personuppgifter och den rättsliga mekanismen vi använder för 

internationella överföringar. 

b. Rätt att begära tillgång till personuppgifter som Qualcomm innehar om dig och 

rätta till eller radera sådana uppgifter enligt vad som är tillämpligt.  

c. Rätt att invända mot eller få en begränsning av vår behandling av dina 

personuppgifter. 

d. Rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter i ett strukturerat, vanligt 

använt och maskinläsbart format i de fall där vår automatiska behandling av 

dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke eller ett avtal vi har med dig. 

e. Rätt att återkalla ditt samtycke till framtida behandling, där rättslig grund för 

behandlingen av dina Personuppgifter var ditt samtycke. 

f. Rätt att göra invändningar mot varje automatiskt beslutsfattande baserat på 

dina personuppgifter och ha sådana beslut fattade av en person. 

g. Observera:  Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, men 

vi uppmuntrar dig att först kontakta oss med eventuella frågor eller vid oro 

genom att skicka oss ett e-postmeddelande till privacy@qualcomm.com. 

h. Ytterligare rättigheter i Frankrike:  För invånare i Frankrike, du har rätt att skicka 

oss specifika instruktioner angående användningen av dina personuppgifter 

efter din död genom att skicka oss ett e-postmeddelande till 

privacy@qualcomm.com. 

 


