Գաղտնիությ ան քաղաքականությ ուն
Այ ս Գաղտնիությ ան քաղաքականությ ամբ («Քաղաքականությ ուն») մենք՝ Qualcomm Incorporated-ը և
մեր դուստր ձեռնարկությ ունները (միասնաբար՝ «մենք», «մեզ» կամ «մեր»), տեղեկությ ուններ ենք
տրամադրում այ ն մասին, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, մշակում և փոխանցում անձնական տվյ ալ ները։
Qualcomm Incorporated-ը և մեր դուստր ձեռնարկությ ունները հանդիսանում են գլ ոբալ
կազմակերպությ ուն, որը կիսում է աշխարհով մեկ մեր կողմից կառավարվող բիզնեսների (իրավաբանական
անձանց), բիզնես գործընթացների և տեղեկատվական համակարգերի տվյ ալ ները։ Հետևաբար, այ ս
քաղաքականությ ան համար մենք օգտագործում ենք «անձնական տվյ ալ ներ» տերմինը, որը տարածվում է
մեզ համար կիրառել ի բազմաթիվ գաղտնիությ ան և տվյ ալ ների պաշտպանությ ան մասին օրենքների վրա:
«Անձնական տվյ ալ ներ» նշանակում է` տեղեկատվությ ուն ֆիզիկական անձի հայ տնաբերման համար, որը
բացահայ տված է ֆիզիկական անձին կամ, որը կարող է ողջամտորեն օգտագործվել (ինքնուրույ ն կամ այ լ
տվյ ալ ների հետհամատեղ):

Շրջանակ
Սույ ն Քաղաքականությ ունը վերաբերում է մեր կայ քերին, ապրանքներին, ծառայ ությ ուններին,
ծրագրայ ին ապահովումը կամ ծրագրերը, որոնց վրամենք ուղղակիորեն կապում ենք սույ ն
Քաղաքականությ անը կամ վերաբերում ենք սույ ն Քաղաքականությ ան մեջ (միասին
«Ծառայ ությ ունները»): Այ ս Քաղաքականությ ունը վերաբերում է միայ ն այ ն տվյ ալ ներին, որոնք
հավաքագրվել են Ծառայ ությ ունների միջոցով և ոչ մի այ լ տվյ ալ ների հավաքման կամ մշակման,
ներառյ ալ , սակայ ն չսահմանափակվել ով՝ այ լ ծառայ ությ ունների տվյ ալ ների հավաքման
գործել ակերպերով, որոնք պահպանում են իրենց սեփական, առանձին գաղտնիությ ան
քաղաքականությ ունը։ Երբեմն մենք հղում ենք կատարում այ ս Քաղաքականությ անը՝
ուսումնասիրությ ունների և հատուկ նպատակներով ստեղծված ինտերնետայ ին էջերի հետկապված,
օրինակ՝ մեր Կարիերաների էջերը։ Նման պարագաներում այ ս Քաղաքականությ ունը կիրառվում է, ինչպես
այ ն փոփոխված է այ դ առանձին ծանուցման կամ համաձայ նությ ան խնդրանքի մեջ (օրինակ՝ համաձայ ն
հավաքվող տվյ ալ ների տեսակի կամ հավաքման նպատակների)։

Տվյ ալ ների տեսակներ և հավաքման մեթոդներ
Մենք հավաքում ենք անձնական տվյ ալ ների մեծ բազմազանությ ուն ստորև նկարագրված միջոցներով։
Դուք ընտրությ ուն ունեք մեր կողմից հավաքած տվյ ալ ների վերաբերյ ալ ։ Երբ Ձեզ խնդրում են

տրամադրել մեզ տվյ ալ ներ, Դուք կարող եք որոշել չ անել այ ն։ Սակայ ն, եթե հրաժարվեք տրամադրել
դրանք, համապատասխան ապրանքներ կամ ծառայ ությ ուններ օգտագործել ու Ձեր կարողությ ունը կարող է
նվազել կամ սահմանափակվել ։
Ձեր ներկայ ացրած տվյ ալ ները. Երբ Դուք տեղեկությ ուններ եք խնդրում մեզանից, գրանցվում եք,
ապրանք կամ ծառայ ությ ուն եք պատվիրում կամ այ լ կերպմիտումնավոր կերպով ուղարկում եք մեզ
տեղեկությ ուններ, մենք հավաքում ենք Ձեր անունը, էլ .փոստի հասցեն (ները), փոստայ ին հասցեն (ները),
հեռախոսահամարը (ները) և Ձեր կողմից ներկայ ացվող բիզնեսի վերաբերյ ալ տեղեկությ ուններ։ Վճարովի
ծառայ ությ ունների հետկապված, մենք նաև հավաքում ենք վճարման վերաբերյ ալ տեղեկությ ուններ
(օրինակ՝ վարկայ ին քարտի համար և համապատասխան հաստատման ամսաթիվ), հեռախոսահամար, ինչ պես նաև
հաշիվը և ապրանքը ուղարկել ու հասցեներ։
Տվյ ալ ներ որ ավտոմատկերպով հավաքում ենք մեր կայ քերից. Երբ Դուք այ ցել ում եք մեր կայ քերը, մենք
Ձեր համակարգչից կամ շարժական սարքից հավաքում ենք ընդհանուր տվյ ալ ներ, ինչպիսիք են՝ զննարկչի
տեսակը, օպերացիոն համակարգը, IP հասցեն և դոմենի անունը, որտեղից Դուք մուտք եք գործել կայ ք, իսկ
եթե Դուք մուտք եք գործում մեր կայ ք Ձեր շարժական սարքից՝ շարժական սարքի տեսակը։ Բացի այ դ, մենք
տվյ ալ ներ ենք հավաքում այ ն մասին, թե ինչպես եք Դուք օգտագործում մեր կայ քերը, ինչպես օրինակ՝
կայ քի Ձեր այ ցել ությ ան օրն ու ժամը, կայ քի տարածքներ կամ էջեր, որոնք Դուք այ ցել ել եք, որքան
երկար եք մնացել մեր կայ քում, քանի անգամ եք վերադարձել մեր կայ ք և այ լ տվյ ալ ներ։
Տեղեկանիշներ. Մենք օգտագործում ենք քուքիներ կամ նմանատիպտեխնոլ ոգիաներ՝ Ձեր կողմից մեր
կայ քերի կամ ինտերնետայ ին հավել վածների օգտագործման վերաբերյ ալ տվյ ալ ներ հավաքել ու համար։
Քուքին փոքր տեքստայ ին ֆայ լ է, որը պահվում է Ձեր կամակարգչի կամ սարքի կոշտսկավառակի վրա, երբ
Դուք մուտք եք գործում մեր կայ ք։ Մենք օգտագործում ենք քուքիները որպես օգնությ ուն մեր կայ քերը
և ծառայ ությ ունները oգտագործել ու համար, ներառյ ալ ՝ (1) հիշել ու, որպեսզի Դուք ստիպված չ լ ինեք
մուտքագրել միևնույ ն տեղեկությ ունը, երբ վերադառնաք կայ ք, (2) տրամադրել ու Ձեզ համար մշակված
բովանդակությ ուն կամ առաջարկներ կայ քում, (3) մշակել ու գումարայ ին վիճակագրությ ուն, որը կօգնի
վերահսկել կայ քի կատարողականը, իրականացնել հետազոտությ ուն, բարել ավել մեր բովանդակությ ունը
և ծառայ ությ ունները, և (4) օգնել ու պաշտպանել մեր կայ քերի և ծառայ ությ ունների
անվտանգությ ունը։
Մենք նաև թույ լ ենք տալ իս այ լ ընկերությ ուններին, ինչպիսիք են՝ վեբ վերլ ուծությ ան
գործընկերները, գովազդատուները կամ գովազդայ ին ցանցերը, տեղադրել կամ մուտք գործել իրենց
քուքիներին կամ վեբ բիքոններին (նաև կոչվում են 1x1 pixel.gifs կամ գործողությ ունների պիտակներ):
Օրինակ, մենք օգտագործում ենք երրորդ կողմի գովազդայ ին ընկերությ ունները` ինտերնետում մեր
անունից գովազդներ տեղադրել ու կամ կամ մեր կայ քում այ լ ընկերությ ունների համար գովազդներ

տեղադրել ու համար: Այ ս երրորդ կողմի գովազդայ ին ընկերությ ունները օգտագործում են քուքիները և
վեբ բիքոնները` չափել ու և բարել ավել ու իրենց հաճախորդների գովազդի արդյ ունավետությ ունը,
ներառյ ալ մեզ: Դաանել ու համար, այ դ ընկերությ ունները ժամանակի ընթացքում օգտագործում են մեր
կայ քի և այ լ կայ քերում Ձեր կատարած այ ցել ությ ունների մասին տվյ ալ ներ: Այ ս տվյ ալ ները կարող են
ներառել ՝ ցույ ց տված բաներայ ին գովազդի ամսաթիվը / ժամը, իրենց քուքիներում տեղադրված եզակի
նույ նացուցիչը և Ձեր սարքի IP հասցեն: Այ ս տվյ ալ ները կարող են օգտագործվել նաև
անհատականացնել ու գովազդները, որպեսզի ավել ի հավանական լ ինի, որ Ձեզ հետաքրքրող ապրանքների և
ծառայ ությ ունների վերաբերյ ալ գովազդը տեսնեք: Եթե ցանկանում եք ավել ի շատտեղեկությ ուններ
իմանալ այ ս պրակտիկայ ի և Ձեր ընտրությ ունը անհատականացված գովազդի մասին, այ ցել եք հրաժարման
մասին այ ս հոդվածը։
Դուք ազատեք հրաժարվել քուքիներից, բայ ց այ դպես վարվել ով, հնարավոր է, չեք կարողանաօգտագործել
կայ քի որոշ հնարավորությ ուններ կամ օգտվել մեր բոլ որ առաջարկներից: Ստուգեք Ձեր զննարկիչի
«Help» (Օգնությ ուն) մենյ ուն՝ իմանալ ու համար, թե ինչպես կարող եք փոխել Ձեր քուքիների
նախապատվությ ունը։ Հավել յ ալ տեղեկությ ունների համար խնդրում ենք կարդալ մեր Քուքիների
քաղաքականությ ունը։
Ծրագրեր և կիրառությ ուններ: Qualcomm Incorporated- ի դուստր կազմակերպությ ունները
ստեղծում են բջջայ ին սարքերի համար նախատեսված բազմաթիվ ծրագրեր և կիրառումներ, որոնք կարող են
օգնել բարել ավել բջջայ ին սարքերի կատարումը, պահպանել մարտկոցի հզորությ ունը, բարել ավել սարքի
անվտանգությ ունը կամ առաջարկել այ լ արտոնությ ուններ: Այ ս ծրագրայ ին հավել վածների միջոցով
մենք կարող ենք հավաքել տեղակայ ությ ան տվյ ալ ները, եզակի նույ նականացնողները (օրինակ `չիպսեթի
սերիական համարը կամ միջազգայ ին բաժանորդի ID), սարքի վրատեղադրված և/կամ գործարկված ծրագրերի
մասին տվյ ալ ների, կազմաձևի, մոդել ի և անլ ար տվյ ալ ների կազմաձևման տվյ ալ ները, օպերացիոն
համակարգը և տարբերակները, ծրագրակազմի կառուցվածքը և սարքի կատարման մասին տվյ ալ ներ,
ինչպիսիք են՝ չիպսեթի, մարտկոցի օգտագործման և ջերմայ ին տվյ ալ ների կատարումը: Իմացեք ավել ին
Երրորդ կողմի աղբյ ուրներ: Մենք կարող ենք նաև անձնական տվյ ալ ներ ստանալ երրորդ կողմի
աղբյ ուրներից, ինչպիսիք են՝ տվյ ալ ների բրոքերները, սոցիալ ական ցանցերը, այ լ գործընկերները կամ
հանրայ ին աղբյ ուրները:

Հավաքման նպատակները, Տվյ ալ ների օգտագործումը
Մենք Ձեր մասին անձնական տվյ ալ ներ ենք հավաքում և մշակում Ձեր համաձայ նությ ամբ և/կամ
անհրաժեշտությ ան դեպքում ապահովել ու Ձեր կողմից օգտագործվող ապրանքը, վարել ու մեր բիզնեսը,
ապահովել ու մեր պայ մանագրայ ին և իրավական պարտավորությ ունները, պաշտպանել ու մեր համակարգերի

և հաճախորդների անվտանգությ ունը կամ իրականացնել ու այ լ օրինական շահերը: Նպատակները, որոնց
համար մենք հավաքում և օգտագործում ենք տվյ ալ ները ներառում են՝


Արձագանքել մեզ ուղարկած խնդրանքին, ինչպիսին է տեղեկությ ունների վերաբերյ ալ Ձեր
խնդրանքը կամ ծառայ ությ անը բաժանորդագրվել ու կամ ապրանքի գնման վերաբերյ ալ Ձեր
խնդրանքը։



Տրամադրել , կառավարել , պահպանել և ապահով պահել Ձեր խնդրած Ծառայ ությ ունը։



Իրականացնել և բարել ավել մեր բիզնեսը, ներառյ ալ կառավարել , պաշտպանել և բարել ավել մեր
ծառայ ությ ունները և մեր համակարգերը, զարգացնել նոր ապրանքներ և ծառայ ությ ուններ և այ լ
ներքին բիզնես նպատակներով։



Ավել ի լ ավ հասկանալ մեր Ծառայ ությ ունների օգտագործողների նախասիրությ ունները, մեր
Ծառայ ությ ունների օգտագործման վերաբերյ ալ համախառն վիճակագրությ ուն կազմել և օգնել
Ձեր փորձառությ ան անհատականացմանը մեր կայ քում և ծառայ ությ ուններում։



Ձեզ տրամադրել տեղեկատվությ ուն մեր տեխնոլ ոգիաների, արտադրանքի կամ ծառայ ությ ան
թողարկումների, նորությ ունների և այ լ հաղորդումների մասին, և



Որևէ այ լ օգտագործում, մենք նկարագրել ենք այ ս Քաղաքականությ ան մեջ կամ այ ն պահին, երբ
մենք հավաքում ենք տեղեկությ ունները։

Այ ս նպատակներին հասնել ու համար և կիրառել ի օրենքների սահմաններում, մենք կարող ենք համակցել
տվյ ալ ների տարբեր տեսակները, որոնք մենք հավաքել էինք տարբեր աղբյ ուրներից։

Մենք պահում և մշակում ենք տվյ ալ ներ
Մենք պահում և մշակում ենք տվյ ալ ներ Միացյ ալ Նահանգներում և աշխարհի տարբեր սերվերներում,
ներառյ ալ , առանց սահմանափակումների, Ասիայ ում և Եվրոպական տնտեսական գոտում գտնվող: Ուր էլ որ
մենք պահենք կամ մշակենք անձնական տվյ ալ ները, համաձայ ն սույ ն Քաղաքականությ ան, մենք միջոցներ
ենք ձեռնարկում `ապահովել ու համար, որ տվյ ալ ները վերանայ վեն սույ ն քաղաքականությ ան և կիրառել ի
օրենքի համաձայ ն:
Մենք անհատական տվյ ալ ներ ենք փոխանցում Եվրոպական տնտեսական գոտուց դեպի այ լ երկրներ, որոնցից
որոշները չեն համարվել Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից որպես տվյ ալ ների պաշտպանությ ան
համարժեք մակարդակ ունեցողներ: Երբ մենք դաանում ենք, մենք օգտագործում ենք մի շարք իրավական
մեխանիզմներ` փոխանցումը իրագործել ու համար (օրինակ` Ձեր համաձայ նությ ունը կամ իրավական
պայ մանագրերը):

Անձնական տվյ ալ ների բացահայ տումներ։

Մենք մուտք ենք գործում Ձեր անձնական տվյ ալ ներին Qualcomm-ի շրջանակներում (ներառյ ալ նրա
դուստր ձեռնարկությ ունները) և տվյ ալ ներ կիսում երրորդ կողմի մատակարարի կամ ծառայ ությ ան
մատուցողների հետ, ովքեր մեր անունից մշակում են տվյ ալ ներն այ ս քաղաքականությ ան մեջ նշված
նպատակների համար: Մենք կարող ենք նաև ուսուցում կամ այ լ ծառայ ությ ուններ մատուցել մեր
աշխատակիցներին և գործարար հաճախորդների աշխատողներին։ Նման դեպքերում մենք կարող ենք կիսել
այ ն տվյ ալ ները, որոնք վերաբերում են մեր ուսուցման և այ լ ծառայ ությ ունների օգտագործմանը,
պարզված բիզնեսի հաճախորդների հետ՝ իրենց բիզնեսի օգտագործման համար: Մենք կարող ենք նաև
կիսվել ձեր տվյ ալ ներով, ինչպես պահանջվում է օրենքով կամ մեր կամ ուրիշների օրինական
իրավունքները պաշտպանել ու կամ իրականացնել ու շահերի տեսանկյ ունից, օրինակ` առանց
սահմանափակումների, իրավապահ մարմինների դիմումների հետկապված: Մենք կարող ենք կիսել կամ
փոխանցել Ձեր տվյ ալ ները հեռանկարայ ին կամ փաստացի վաճառքի, միաձուլ ման, փոխանցման կամ մեր
բիզնեսի բոլ որ կամ մասնակի այ լ վերակազմակերպման հետկապված: Վերջապես, մենք կարող ենք նաև
կիսել Ձեր անձնական տվյ ալ ները, որտեղ Դուք մեզ թույ լ ատրել եք:

Ձեր ընտրությ ունները
Մտնել /Դուրս գալ . Որոշ հանգամանքներում, օրինակ, էլ .փոստի մարքեթինգը, մենք առաջարկում ենք Ձեզ
ընտրությ ան հնարավորությ ուն ընձեռել համաձայ նել կամ մերժել որոշ տեսակի տվյ ալ ների հավաքման,
օգտագործման կամ փոխանակման համար: Նման դեպքերում մենք կհարգենք Ձեր ընտրությ ունը։
Տվյ ալ ների սուբյ եկտի իրավունքները: Որոշ երկրների կամ պետությ ունների օրենքները թույ լ են
տալ իս Ձեզ մուտք գործել , ուղղել , ջնջել , սահմանափակել կամ այ լ իրավունքներ ձեր անձնական
տվյ ալ ների նկատմամբ: Սեղմեք այ ստեղ, այ ս իրավունքների իրականացման համար.
Չհետևել . Ներկայ ումս մենք չենք արձագանքում Ձեր զննարկչից ուղարկված «Do Not Track» («DNT»)
(Մի՛ հետևիր) ազդանշաններին։ Համընդհանուր ստանդարտդեռևս չի ընդունվել `պարզել ու համար, թե
ինչպես պետք է մեկնաբանել DNT ազդանշանները և ինչ գործողությ ուններ պետք է կատարվեն կայ քերի և
դրանց ընդունող երրորդ կողմերի կողմից: Այ նուամենայ նիվ, Դուք կարող եք օգտագործել տվյ ալ ների
հավաքման և օգտագործման վերահսկման մի շարք այ լ միջոցներ, այ դ թվում, Ձեր զննարկչի
պարամետրերում քուքիների վերահսկումը և վերոհիշյ ալ Քուքիներ բաժնում նկարագրված
անհատականացված գովազդայ ին վերահսկումը:

Պահպանում
Մենք պահպանում ենք անձնական տվյ ալ ները, մինչ դեռ Ձեր հաշիվը ակտիվ է կամ, անհրաժեշտությ ան
դեպքում, ծառայ ությ ուններ մատուցել ու համար: Մենք կջնջենք անձնական տվյ ալ ները ողջամիտ

ժամկետում, երբ տվյ ալ ներն այ լ ևս անհրաժեշտչեն բիզնեսի նպատակով, որի համար հավաքվել են:
Այ նուամենայ նիվ, մենք պահպանում և օգտագործում ենք անձնական տվյ ալ ները, անհրաժեշտությ ան
դեպքում, մեր իրավական պարտավորությ ունների կատարման, վեճերի լ ուծման և մեր համաձայ նագրերի
կատարման համար:

Անվտանգությ ուն
Ինտերնետում փոխանցումները երբեք 100%-ով անվտանգ չեն կամ անսխալ ։ Այ նուամենայ նիվ, մենք
ողջամիտքայ լ եր ենք ձեռնարկում Ձեր տվյ ալ ները կորստից, չարաշահումից և չարտոնված մուտքից,
բացահայ տումից, փոփոխումից և ոչնչացումից պաշտպանել ու համար: Ձեր պատասխանատվությ ունն է
պահպանել Ձեր գաղտնաբառերը և օգտագործողի ID- ները և տեղեկացնել մեզ՝ ստորև նշված կոնտակտայ ին
եղանակներից մեկով, եթե երբևէ կասկածում եք, որ մեր Ծառայ ությ ուններից որևէ մեկի համար Ձեր
գաղտնաբառը կամ օգտվողի ID-ն գաղտնազերծվել է։ Միայ ն Դուք եք պատասխանատվությ ուն կրում Ձեր
գաղտնաբառի և օգտագործողի ID-ի միջոցով իրականացվող Ծառայ ությ ունների չարտոնված օգտագործման
համար:

Մանկական գաղտնիությ ունը
Մեր ծառայ ությ ունները նախատեսված են մեծահասակների համար։ Մենք գիտակցաբար կամ միտումնավոր
երեխաներից չ ենք հավաքում անձը բացահայ տող տեղեկությ ուններ, ինչպես սահմանված է կիրառել ի
օրենքով, և մենք խնդրում ենք, որպեսզի երեխաները մեզ որևէ անձնական տվյ ալ ներ չներկայ ացնեն:

Փոփոխությ ուններ
Մենք իրավունք ենք վերապահում ցանկացած ժամանակ փոխել ու, ձևափոխել ու, ավել ացնել ու կամ
վերացնել ու սույ ն Քաղաքականությ ան մասերը, սակայ ն զգուշացնում ենք Ձեզ, որ փոփոխությ ունները
կատարվել են՝ Քաղաքականությ ան մեջ նշել ով վերջին թարմացման ամսաթիվը: Եթե մենք փոխենք
Քաղաքականությ ունը նյ ութական ձևով, ապամենք Ձեզ համապատասխան առցանց ծանուցում կտրամադրենք
առնվազն երեսուն օր առաջ և/կամ կստանանք Ձեր արտոնյ ալ համաձայ նությ ունը՝ ըստօրենքի պահանջի:
Երբ այ ցել ում եք մեր կայ քէջերը կամ օգտվում եք մեր Ծառայ ությ ուններից, Դուք ընդունում եք սույ ն
Քաղաքականությ ան ընթացիկ տարբերակը: Խորհուրդ ենք տալ իս, որպեսզի օգտվողները վերանայ են այ ս
Քաղաքականությ ունը, ցանկացած փոփոխությ ան մասին իմանալ ու համար:

Կապվեք մեզ հետ

Մեզ հետկապվել ու համար, էլ . նամակ ուղարկեք privacy@qualcomm.com հասցեով կամ գրեք մեզ
հետևյ ալ հասցեով՝ Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121.
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