Məxfilik Siyasəti
Bu Məxfilik Siyasətində (“Siyasət”) biz, yəni Qualcomm Incorporated və filiallarımız (birlikdə
“biz”, “bizə” və ya “bizim”) şəxsi məlumatları necə toplamağımız, istifadə etməyimiz, emal
etməyimiz və ötürməyimiz haqqında məlumat veririk. Qualcomm Incorporated və filiallarımız
idarə etdiyimiz məlumatları şirkətlər (hüquqi şəxslər və müəssisələr), biznes prosesləri və
dünyanın informasiya sistemləri ilə paylaşan qlobal təşkilatdır. Buna görə də, bu Siyasət ilə bağlı
olaraq bizə tətbiq olunan bir çox məxfilik və məlumatların qorunması qanunlarını geniş şəkildə
əhatə edəcək "şəxsi məlumatlar" terminindən istifadə edirik; "şəxsi məlumat" müəyyən fiziki
şəxslər ilə bağlı və ya fiziki şəxsi müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilən (tək və ya digər
əlçatan müvafiq məlumatlar ilə birlikdə) informasiya deməkdir.

Əhatə dairəsi
Bu Siyasət veb-saytlarımıza, məhsullarımıza, xidmətlərimizə, proqram təminatı və ya
tətbiqlərimizə aid edilir, onlarda bu Siyasətə birbaşa keçid yerləşdiririk və ya bu Siyasət
nəzdində ona istinad edirik (birlikdə “Xidmətlər”). Bu Siyasət yalnız Xidmətlər ilə bağlı toplanan
məlumatlara şamil edilir, öz şəxsi və ya ayrıca məxfilik siyasəti olan digər xidmətlərin məlumat
toplama təcrübələri də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq heç bir digər məlumat
toplama və emaletmə prosesini əhatə etmir. Bəzən sorğular və xüsusi məqsəd daşıyan veb
səhifələr ilə bağlı işə görə bu Siyasətə istinad edirik, məsələn, Karyera veb səhifəsi; belə hallarda
bu Siyasət xüsusi bildiriş və ya razılıq tələbinə əsasən dəyişiklik edilmiş formada tətbiq olunur
(məsələn, toplanan məlumatların növü və ya toplanma məqsədləri ilə bağlı olaraq).

Məlumat Növləri və Toplama Üsulları
Biz aşağıda təsvir edilən vasitələr ilə müxtəlif növdə məlumatlar toplayırıq. Topladığımız
məlumatlar ilə bağlı olaraq seçimləriniz var. Sizə məlumatları bizə təqdim etməyiniz üçün
müraciət edildikdə bundan imtina edə bilərsiniz. Lakin siz məlumat təqdim etmədikdə müvafiq
məhsul və ya xidmətdən istifadə imkanınız ləğv oluna və ya məhdudlaşa bilər.
Təqdim etdiyiniz məlumatlar. Bizdən məlumat tələb etdiyinizdə, qeydiyyatdan keçdikdə,
məhsul və ya xidmət sifariş etdikdə və ya məlumatları könüllü şəkildə bizə göndərdikdə adınız,

e-poçt ünvan(lar)ınız, poçt ünvan(lar)ınız, telefon nömrəniz və işiniz ilə əlaqədar
məlumatlarınızı toplayırıq. Ödənişli xidmətlərdən istifadə etdiyiniz zaman biz, həmçinin ödəniş
məlumatları (məsələn, kredit kartı nömrəsi və müvafiq təsdiqetmə məlumatları), telefon
nömrəsi, faktura və çatdırılma ünvanları kimi məlumatları təqdim etməyinizi tələb edirik.
Veb-saytlarımızdan avtomatik topladığımız məlumatlar. Veb-saytlarımızdan hər hansısa
birinə daxil olduğunuzda saytımıza daxil olduğunuz kompüter və ya mobil cihazınızdan brauzer
növü, əməliyyat sistemi, IP ünvanı və domen adı kimi ümumi məlumatları və mobil cihaz ilə
daxil olduqda mobil cihazın növü kimi məlumatları toplayırıq. Bundan əlavə, biz saytı ziyarət
etdiyiniz tarix və zaman, saytda baxdığınız bölmələr və səhifələr, sayta baxmağa sərf etdiyiniz
zaman, sayta neçə dəfə geri döndüyünüz və digər klik-yayım məlumatları kimi veb-saytdan
istifadəniz haqqında məlumatları da toplayırıq.
Kukilər. Veb-sayt və ya veb proqramlarımızdan istifadəniz haqqında məlumatları toplamaq
üçün kukilər, veb-bekonlar və oxşar texnologiyalardan istifadə edirik. Kuki sayta daxil
olduğunuz zaman kompüter və ya cihazın sərt diskində saxlanılan kiçik mətn faylıdır.
Kukilərdən sayt və xidmətlərimizin idarə edilməsində və həmçinin aşağıdakı məqsədlərlə istifadə
edirik: (1) sizi xatırladığı üçün sayta geri döndükdə eyni məlumatı daxil etmənizə ehtiyac qalmır,
(2) saytda sizin üçün fərdiləşdirilmiş məzmun və təkliflər təqdim edir; (3) saytın işinə nəzarət
etməyə, araşdırma aparmağa, məzmun və xidmətləri yaxşılaşdırmağa kömək edəcək ümumi
statistika yaradır və (4) sayt və xidmətlərimizin təhlükəsizliyini qorumağa kömək edir.
Biz, həmçinin veb analitik partnyorlar, reklamçılar və ya reklam şəbəkələri kimi digər şəbəkələrə
saytda kukilər və ya veb-bekonlar (eyni zamanda 1x1 pixel.gifs və ya əməliyyat teqləri kimi də
istinad edilə bilər) yaratmağa və ya onlara daxil olmağa imkan veririk. Məsələn, internetdə
bizim adımızdan reklamlar təqdim etmək və ya saytımızda digər şirkətlərin reklamlarını
nümayiş etdirmək üçün üçüncü tərəf reklam şirkətlərindən istifadə edirik. Bu üçüncü tərəf
reklam şirkətləri biz də daxil olmaqla müştəriləri üçün reklamların effektivliyini ölçmək və
yaxşılaşdırmaq məqsədilə kuki və veb-bekonlardan istifadə edir. Bunu etmək üçün bu şirkətlər
zamanla saytımıza və digər veb-saytlara etdiyiniz ziyarətlər barədə məlumatlardan yararlanır.
Bu məlumatlara daxildir: banner reklamın göstərilmə tarixi/vaxtı, kukilərində olan unikal
identifikator və cihazınızın IP ünvanı. Bu məlumatlardan həmçinin reklamları fərdiləşdirmək
üçün də istifadə oluna bilər, belə ki, bu halda sizi maraqlandıran mal və xidmətlər barədə
reklamları görmə ehtimalınız daha çox olur. Bu təcrübə və fərdiləşdirilmiş reklam üzrə
seçimləriniz barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu imtina bəndinə daxil olun.

Siz kukiləri ləğv etməkdə sərbəstsiniz, lakin belə etməklə saytda bəzi funksiyalardan istifadə edə
bilməyəcəksiniz və ya bütün təkliflərimizdən tam şəkildə yararlanmaq imkanınız olmayacaq.
Kuki seçimlərini necə dəyişəcəyinizi öyrənmək üçün brauzerinizin "Kömək" menyusuna baxın.
Daha ətraflı məlumat üçün Kuki Siyasətimizi oxuyun.
Proqram təminatı və proqramlar: Qualcomm Incorporated şirkətinin törəmə müəssisələri
mobil cihazın məhsuldarlığını yaxşılaşdırmağa, batareya enerjisinə qənaət etməyə, cihazın
təhlükəsizliyini artırmağa kömək edə və ya digər üstün xüsusiyyətlər təklif edə bilən müxtəlif
proqram təminatı və proqramlar yaradır. Bu proqram təminatı tətbiqləri vasitəsilə biz məkan
məlumatlarını, unikal identifikatorları (çipset seriya nömrəsi və ya beynəlxalq abunəçi ID-si),
cihaza quraşdırılan və/və ya işləyən tətbiqlər barədə məlumatları, marka, model və simsiz
operator kimi konfiqurasiya məlumatlarını, əməliyyat sistemi və versiya məlumatlarını,
proqram təminatının versiya məlumatlarını və çipsetin işi, batareya istifadəsi və termal
məlumatlar kimi cihazın işi ilə bağlı məlumatları toplayırıq. Ətraflı Məlumat
Üçüncü tərəf mənbələri: Biz, həmçinin məlumat brokerləri, sosial şəbəkələr, digər partnyorlar
və ya ictimai mənbələr kimi üçüncü tərəf mənbələrdən şəxsi məlumatlar əldə edə bilərik.

Məlumatların Toplanma Məqsədi və istifadəsi
Biz şəxsi məlumatlarınızı sizin razılığınızı alaraq və/və ya istifadə etdiyiniz məhsulları təqdim
etmək, işimizi həyata keçirmək, müqavilə üzrə və hüquqi öhdəliklərimizi yerinə yetirmək,
sistemlərimizin və müştərilərimizin təhlükəsizliyini qorumaq və ya digər qanuni maraqları təmin
etmək lazım gəldikdə toplayır və emal edirik. Məlumatları toplama məqsədlərimizə və onlardan
istifadəyə daxildir:


Məlumat alma, xidmətə abunə olma və ya məhsul satın alma kimi sorğularınıza cavab
vermək;



Tələb etdiyiniz Xdmətləri təmin etmək, idarə etmək, saxlamaq və qorumaq;



İşimizi həyata keçirmək və yaxşılaşdırmaq, o cümlədən xidmət və sistemlərimizi idarə
etmək, qorumaq və təkmilləşdirmək, yeni məhsul və xidmətlər yaratmaq və digər
müəssisə daxili məqsədlər üçün;



Xidmətlərimizdən istifadə edən şəxslərin seçimlərini daha yaxşı anlamaq, Xidmətlərdən
istifadə barədə ümumi statistika yaratmaq və bizim veb-sayt və Xidmətlər ilə bağlı
təcrübənizi fərdiləşdirməyə kömək etmək;



Sizi texnologiyalar, məhsul və ya xidmət buraxılışları, xəbərlər barədə məlumatlar və
digər kommunikasiyalar ilə təmin etmək; və



Bu Siyasətdə və ya məlumat toplanılan yerdə göstərilən hər hansı digər istifadə üçün.

Bu məqsədlərə çatmaq üçün biz müvafiq qanun çərçivəsində müxtəlif mənbələrdən
topladığımız fərqli məlumatları birləşdirə bilərik.

Məlumatların Saxlanıldığı Yer və Onların Emalı
Biz məlumatları Asiya və Avropa İqtisadi Zonası da daxil olmaqla, lakin bununla
məhdudlaşmayaraq Birləşmiş Ştatlarda və dünyanın hər yerində olan serverlərdə saxlayırıq.
Şəxsi məlumatların bu Siyasətə uyğun saxlanıldığı və emal olunduğu hər yerdə biz məlumatların
bu Siyasətə və müvafiq qanuna uyğun şəkildə təmin olunması üçün tədbirlər görürük.
Biz şəxsi məlumatları Avropa İqtisadi Zonasından digər ölkələrə ötürürük, onların bəziləri üçün
Avropa Komissiyası tərəfindən məlumatların qorunması ilə əlaqədar adekvat səviyyənin olması
müəyyən edilməyib. Biz bu prosesi icra etmək üçün fərqli hüquqi mexanizmlərdən istifadə edirik
(sizin razılığınız və ya hüquqi müqavilələr kimi).

Şəxsi Məlumatların Açıqlanması
Biz Qualcomm (onun filialları da daxil olmaqla) vasitəsilə sizin şəxsi məlumatlarınıza daxil olur
və bu Siyasətdə nəzərdə tutulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün onları bizim adımızdan
emal edən üçüncü tərəf satıcıları və ya xidmət təminatçıları ilə paylaşırıq. Bizimlə iş görən
müştərilərimizin əməkdaşlarına və işçilərinə təlim və ya digər xidmətlər də təklif edə bilərik. Belə
hallarda biz təlim və digər xidmətlərin istifadəsi ilə bağlı məlumatları biznes məqsədləri üçün
bizimlə iş görən müəyyən müştərilərimiz ilə paylaşırıq. Biz, həmçinin məlumatlarınızı qanunla
tələb olunduğu halda və yaxud bizim və ya digərlərinin qanuni hüquqlarının qorunması və ya
icra olunması baxımından, məsələn, hüquq-mühafizə orqanlarından gələn sorğuya və məhkəmə
icraatına əsasən paylaşa bilərik. Məlumatlarınızı gələcək və ya real satış, birləşmə, ötürmə və ya
işimizin tamamilə və ya bir hissəsinin yenidən təşkil olunması ilə bağlı olaraq paylaşa və ya
köçürə bilərik. Son olaraq, şəxsi məlumatlarınızı bizə icazə verdiyiniz yerlərdə də paylaşa bilərik.

Seçimləriniz

Seçmə/İmtina. Bəzi hallarda, məsələn, e-poçt marketinqi kimi məsələlərdə biz sizə məlumatın
toplanılması, istifadəsi və ya paylaşılması ilə bağlı seçim etmə və ya imtina imkanı veririk. Bu
cür hallarda seçiminizə hörmətlə yanaşacağıq.
Məlumat subyektinin hüquqları. Bəzi ölkələrin və dövlətlərin qanunları şəxsi
məlumatlarınızdan istifadə etmək, onlara daxil olmaq, düzəliş etmək, silmək və ya onlar ilə
bağlı digər hüquqları verir. Bu hüquqlardan istifadə etmək üçün buraya klikləyin.
İzləməyin. Biz hal-hazırda veb brauzerlər tərəfindən göndərilən "İzləməyin" (Do Not TrackDNT) siqnallarına cavab vermirik. DNT siqnallarının necə şərh olunması və veb-saytların və
onları qəbul edən üçüncü tərəflərin buna qarşı hansı tədbirlər görməsi barədə hələ ki vahid bir
standart qəbul olunmayıb. Buna baxmayaraq, brauzer tənzimləmələrində kukilərə nəzarət və
yuxarıda Kukilər bölməsində göstərilən fərdiləşdirilmiş reklama nəzarət də daxil olmaqla
məlumat toplanılmasına və istifadəsinə nəzarət etmək üçün müxtəlif digər vasitələrdən istifadə
edə bilərsiniz.

Saxlama
Biz hesabınız aktiv olduğu zaman və ya lazımı xidmətləri təmin etmək üçün şəxsi
məlumatlarınızı saxlayırıq. Məlumat biznes məqsədləri üçün daha yararsız hesab olunarsa,
uyğun bir vaxtda şəxsi məlumatlarınız silinəcək. Lakin lazım gəldikdə hüquqi öhdəliklərə əməl
etmək, mübahisəli məsələləri həll etmək və müqavilələri həyata keçirmək üçün şəxsi
məlumatları saxlayacaq və istifadə edəcəyik.

Təhlükəsizlik
İnternet üzərindən göndərmələr heç vaxt 100% təhlükəsiz və ya xətasız ola bilməz. Lakin biz
sizin məlumatlarınızı itkidən, sui-istifadədən, icazəsiz girişdən və onların açıqlanmasından,
dəyişdirilməsindən və məhv edilməsindən qorumaq üçün müvafiq addımlar atırıq. Parolunuzu
və İstifadəçi ID-nizi qorumaq və Xidmətlərimizdən biri üçün lazım olan parol və İstifadəçi IDsinin ələ keçirildiyindən şübhələndiyiniz halda aşağıda sadalanan əlaqə üsullarının birindən
istifadə edərək bizimlə əlaqə yaratmaq öhdəliyini siz daşıyırsınız. Parol və İstifadəçi ID-si ilə
həyata keçirilən Xidmətlərimizdən hər hansı icazəsiz istifadəyə görə də yalnız siz məsuliyyət
daşıyırsınız.

Uşaqlar üçün Məxfilik

Xidmətlərimiz yetkin şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Müvafiq qanuna əsasən uşaqlardan qəsdən
və ya bilərəkdən şəxsiyyəti müəyyən edən məlumatlar toplamırıq və uşaqlardan bizə hər hansı
şəxsi məlumatlar göndərməməsini tələb edirik.

Düzəlişlər
İstənilən zaman bu Siyasəti dəyişmək, düzəltmək, ona nəsə əlavə etmək və ya hər hansı hissəni
çıxarmaq hüququmuz var, lakin sizə son yeniləmə tarixini göndərərək bu Siyasətə edilən
dəyişikliklər barədə məlumat verəcəyik. Siyasətə mühüm dəyişiklik edilərsə, sizə ən azı otuz gün
əvvəl onlayn xəbərdarlıq göndərəcəyik və/və ya qanunla nəzərdə tutulduğu şəkildə razılığınızı
alacağıq. Veb-saytımızı ziyarət etdiyiniz və ya bizim Xidmətlərimizdən istifadə etdiyiniz zaman
siz bu Siyasətin son versiyasını qəbul etmiş olursunuz. İstifadəçilərə hər hansı dəyişikliklərdən
xəbərdar olmaq üçün vaxtaşırı bu Siyasətə nəzər yetirməyi tövsiyə edirik.
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