গ োপনীয়তো নীতত
এই গ োপনীয়তো নীতততত (“নীতত&quot;) আমরো, Qualcomm Incorporated এবং আমোতের
অতিভুক্ত সংস্থোরো (যোতেরতে সোমতিেভোতব &quot;আমরো&quot;, &quot;আমোতের&quot; বো
&quot;আমোতেরতে&quot; বলো হতব), তোরো আমরো তেভোতব বযক্তক্ত ত গেটো সংিহ, বযবহোর,
প্রক্তিয়োেরণ এবং স্থোনোন্ততরত েরতি গসই সম্পতেে তথ্য গেতব। Qualcomm Incorporated এবং
আমোতের অতিভুক্ত সংস্থোরো হল এেটট তবশ্বজনীন সং ঠন যোরো তবশ্বজুত়ে আমোতের পতরচোতলত
বযবসো (আইতন সত্ত্বো), বযবসোতয়ে প্রক্তিয়ো এবং ইনফতমশন
ে তসতেম সম্পতেেত গেটো ভো েতর।
তোই, এই নীততর জনয, আমরো বযোপেভোতব আমোতের গেতে প্রতযোজয বহু গ োপনীয়তো এবং গেটো
সুরেো আইনতে অন্তভুক্ত
ে েরতত “বযক্তক্ত ত গেটো” েথ্োটট বযবহোর েরব; “বযক্তক্ত ত গেটো” মোতন
হল গেোন পতরতচত স্বোভোতবে বযক্তক্তর তথ্য বো গেোন স্বোভোতবে বযক্তক্ততে শনোক্ত েরতত
যুক্তক্তিোহযভোতব বযবহোর েরো যোয় এমন তথ্য (তনতজ গথ্তে বো যুক্তক্তিোহযভোতব উপলব্ধ অনয গেটোর
সোতথ্)।

পতিতি
এই নীততটট আমোতের ওতয়বসোইট, গপ্রোেোক্ট, পতরতেবো, সফটওয়যোর বো গয অযোপগুতলতত আমরো এই
নীততর সরোসতর গেোন তলঙ্ক গপোে েতর বো এই নীততর মতিয তোর উতেখ েরতি (যোতে সোমতিেভোতব
ৃ ীত
"পতরতেবো" বলো হতে) গসইগুতলততও প্রতযোজয। এই নীততটট শুিুমোে পতরতেবোর মোিযতম সং হ
গেটোগুতলতেই অন্তভুক্ত
ে েতর এবং অনয গেোন গেটো সংিহ বো প্রক্তিয়োেরণতে অন্ত তে েতর নো,
যোর মতিয সীমোহীনভোতব গেটো সংিতহর চচেো বো তভন্ন গ োপনীয়তো নীতত বজোয় রোখো অনযোনয গেটো
পত়ে নো। মোতেমতিয, আমরো সমীেো এবং তবতশে উতেতশয বযবহৃত ওতয়ব-পৃষ্ঠোর প্রসতেও এই
নীততটটর উতেখ েতর, গযমন, আমোতের গপশোসংিোন্ত ওতয়ব পৃষ্ঠোগুতলর গেতে; গসইরেম গেতে,
ৃ ীত
তনতেে ষ্ট গনোটটতস বো সম্মতত অনুতরোি েতর সংতশোতিত নীততটটই প্রতযোজয হতব (গযমন, সং হ
গেটোর প্রেোরতভে বো সংিতহর উতেশয গেতখ)।

গেটোি প্রকোিভেদ এবং সংগ্রভেি পদ্ধতত
আমরো তনম্নতলতখত উপোয়গুতলর মোিযতম তবতভন্ন রেতমর বযক্তক্ত ত গেটো সংিহ েতর। আমোতের
সংিহ েরো গেটোর গেতে আপনোর পিন্দ তনভের েতর। আপনোতে যখন আমোতেরতে গেটো তেতত

বলো হতব, তখন আপতন তো নোও তেতত চোইতত পোতরন। তেন্তু যতে আপতন গেটো তেতত অস্বীেোর
েতরন, তোহতল আপনোর প্রতযোজয গপ্রোেোক্ট বো পতরতেবো বযবহোর েরোর েমতো সীতমত বো হ্রোস েরো
হতত পোতর।
আপনোি জমো গদওয়ো গেটো। আমরো আপনোর নোম, ইতমল টঠেোনো (গুতল), তচটঠ গলখোর
টঠেোনো(গুতল), গটতলতফোন নম্বর(গুতল), এবং আমোতের েোি গথ্তে তথ্য চোওয়ো, গরক্তজেোর েরো,
গেোন গপ্রোেোক্ট বো পতরতেবো অেেোর েরোর সময় অথ্বো অনযথ্োয় তনতজ গথ্তে এইরেম তথ্য
পোঠোতনোর সমতয় আপনোর উপস্থোতপত বযবসো সংিোন্ত গেটো সংিহ েতর। মোশুলতযো য পতরতেবো
সম্পতেে, আমরো গপতমতের তথ্য (গযমন গিতেট েোতেের নম্বর ও সংতিষ্ট যোচোইেরতণর গেটো),
গফোন নম্বর এবং তবল েরোর ও পোঠোতনোর টঠেোনোও সংিহ েতর থ্োতে।
আমিো আমোভদি ওভয়বসোইটগুতি গেভক স্বয়ংক্রিয়েোভব গে গেটো সংগ্রে কতি। যখন
আপতন আমোতের গেোন এেটট ওতয়বসোইতট আতসন, তখন আমরো আপনোর েম্পম্পউটোর বো
গমোবোইল তেভোইস গথ্তে আপনোর ব্রোউজোতরর প্রেোর, অপোতরটটং তসতেম, IP টঠেোনো, আপতন গয
গেোতমন গথ্তে সোইতট ঢুতেতিন তোর নোম, এবং যতে আপতন গমোবোইল তেভোইস গথ্তে আমোতের
সোইতট প্রতবশ েতরন, তোহতল গমোবোইল তেভোইতসর প্রেোর তে এইরেম সোিোরণ গেটো সংিহ েতর।
তোর সোতথ্, আপতন তেভোতব আমোতের ওতয়বসোইটগুতল বযবহোর েরতিন আমরো গসই গেটোও সংিহ
েতর, গযমন আপতন গেোন সমতয় ও তোতরতখ সোইতট এতসতিন, আপতন সোইতটর গেোন গেোন অংশ বো
পৃষ্ঠোগুতলতত গ তিন, সোইটটটতত আপতন েতেণ সময় েোটটতয়তিন, আপতন েতবোর সোইতট তফতর
এতসতিন এবং অনযোনয তিে-স্ট্রীম গেটো।
কুতকজ। আমোতের ওতয়বসোইট বো ওতয়ব অযোপগুতল আপতন তেভোতব বযবহোর েরতিন গস
সম্পতেেত গেটো সংিহ েরতত আমরো েুতে, ওতয়ব বীেন বো অনুরূপ প্রযুক্তক্ত বযবহোর েতর থ্োতে।
েুতে হল এেটট গিোট গটক্সট ফোইল যো আপতন যখন সোইতট প্রতবশ েতরন তখন আপনোর
েম্পম্পউটোতরর হোেে ড্রোইতভ বো তেভোইতস সংরতেত হয়। আমরো আমোতের সোইট ও পতরতেবো
চোলনোর জনয েুতে বযবহোর েতর, যোর মতিয তনম্নতলতখতগুতস অন্তভুক্ত
ে রতয়তি: (1) আপনোতে মতন
রোখোর জনয, যোতত আপনোতে সোইতট তফতর এতলও আবোর এেই তথ্য নো তেতত হয়, (2) আপনোতে
সোইতট েোেমোইজে তবেয় বো অফোর তেতত; (3) সোইতটর েোযসম্পোেতন
ে
সোহোযয েরতত, তবেণো
চোলোতত, আমোতের তবেয় ও পতরতেবো উন্ন েরতত পতরসংখযোন গজো ো়ে েরতত, এবং (4) আমোতের
সোইট ও পতরতেবোর তনরোপত্তো রেো েরতত।
আমরো ওতয়ব অযোনোতলটটক্স পোটে নোস,ে তবজ্ঞোপনেোতো, বো অযোে গনটওয়োতেের মত অনযোনয
গেোম্পোতনতেও সোইতট তোতের েুতে বো ওতয়ব বীেন (যোতে 1x1 pixel.gifs বো অযোেশন টযো ও বলো
হয়) গসট েরতত তেই। গযমন, আমোতের হতয় ইেোরতনট জুত়ে অযোে তেতত বো সোইতট অনযোনয

গেোম্পোতনর অযোে গেখোতত আমরো তৃতীয় পতের তবজ্ঞোপনেোতো গেোম্পোতনগুতল বযবহোর েতর
থ্োতে। এই তৃতীয় পতের তবজ্ঞোপনেোতো গেোম্পোতনগুতল আমোতেরতে সতমত তোতের মতেলতের
জনয তবজ্ঞোপতনর েোযেোতরতো
ে
পতরমোপ ও উন্নত েরতত েুতে এবং ওতয়ব বীেন বযবহোর েরতত
পোতর। গসটট েরতত গ তল, এই গেোম্পোতনগুতলতে আমোতের সোইতট এবং অনযোনয ওতয়বসোইতট
সমতয়র সোতথ্ সোতথ্ আপনোর পতরেশনে সংিোন্ত গেটো বযবহোর েরতত হয়। এই গেটোর মতিয
অন্তভুক্ত
ে থ্োেতত পোতর: গেখোতনো তবজ্ঞোপতনর সময়/তোতরখ, তোতের েুতেতত থ্োেো অননয
শনোক্তেোরী, এবং আপনোর তেভোইতসর IP টঠেোনো। এই গেটোটট তবজ্ঞোপনগুতল তনতজর মত েরততও
বযবহোর েরো হতত পোতর যোতত আপতন আপনোর আিতহর পতরতেবো ও পতণযর তবজ্ঞোপনগুতলই গবতশ
গেখতত পোতরন। যতে আপতন এই চচেোটট এবং বযক্তক্ত ত তবজ্ঞোপতনর পিন্দ সম্পতেে আতরো জোনতত
চোন তোহতল, এই অতনবোচতনর
ে
তনবন্ধটট গেখুন।
আপতন েুতে খোতরজ েতর তেততই পোতরন, তেন্তু গসটট েরতল, আপতন হয়ততো সোইতটর তেিু ববতশষ্টয
বযবহোর েরতত পোরতবন নো বো আমোতের প্রস্তোতবত সব ক্তজতনতসর সম্পূণ সু
ে তবিো তনতত পোরতবন নো।
আপনোর েুতে পিন্দগুতল তেভোতব পোল্টোতত হতব তো জোনোর জনয আপনোর ব্রোউজোতরর “গহল্প”
গমনুতত গেখুন। আতরো ততথ্যর জনয, অনুিহ েতর আমোতের েুতে নীতত গেখুন।
সফটওয়যোি এবং অ্যোপ: Qualcomm Incorporated-এর অতিভুক্ত সংস্থোরো গমোবোইল তেভোইতসর
জনয তবতভন্ন িরতনর সফটওয়যোর ও অযোতিতেশন বততর েতর যো গমোবোইল তেভোইতসর েোযসম্পোেন
ে
উন্নত েরতত, বযোটোতরর পোওয়োর সংরেণ েরতত, তেভোইতসর সুরেো উন্নত েরতত বো অনযোনয
সুতবিো তেতত সোহোযয েরতত পোতর। এই সফটওয়যোর অযোতিতেশনগুতলর মোিযতম, আমরো হয়ততো
অবস্থোতনর গেটো, অননয শনোক্তেোরী (গযমন তচপতসট তসতরয়োল নম্বর বো আন্তজেোততে সেসযপতের
ID), তেভোইতস ইনেল েরো এবং/অথ্বো চলো অযোতিতেশন সম্পতেেত গেটো, ঠন, মতেল এবং
ওয়যোরতলস েযোতরয়োর, অপোতরটটং তসতেম ও সংিতণর গেটো, সফটওয়যোর তবল্ড গেটোর মত
েনতফ োতরশতনর গেটো ও তচপতসতটর েোজ েরোর েমতো, বযোটোরীর বযবহোর এবং থ্োমোল
ে গেটোর
মত তেভোইতসর েোযসম্পোেতনর
ে
গেটো সংিহ েরতত পোতর। আতরো জোনুন
তৃ তীয় পভেি উৎসসমূে: আমরো গেটো গব্রোেোর, গসোশযোল গনটওয়োেে, অনযোনয সহতযো ী, বো
প্রেোশয উৎতসর মত তৃতীয় পতের উৎস গথ্তেও বযক্তক্ত ত গেটো গজো ো়ে েরতত পোতর।

সংগ্রভেি উভেশ্য, গেটোি বযবেোি
আপতন গয গপ্রোেোক্টগুতল বযবহোর েরতিন তো তেতত, আমোতের বযবসো চোলোতত, আমোতের চুক্তক্ত ত
এবং আইতন বোিযতো পূরণ েরতত, আমোতের তসতেতমর ও িোহেতের সুরেো রেোতথ্,ে বো অনযোনয

ববি স্বোথ্ পূ
ে রতণর জনয আপনোর অনুমতত তনতয় এবং/অথ্বো গযরেম প্রতয়োজনীয় গসভোতব আমরো
আপনোর সম্পতেেত বযক্তক্ত ত গেটো সংিহ ও প্রক্তিয়োেরণ েরতত পোতর। আমরো গয েোরতণ গেটো
সংিহ ও বযবহোর েতর তোর মতিয অন্তভুক্ত
ে রতয়তি:


আপনোর েরো ততথ্যর অনুতরোি, বো গেোন পতরতেবোয় সেসযপে গনওয়ো অথ্বো গেোন
গপ্রোেোক্ট তেনতত চোওয়োর অনুতরোতির মত আপনোর পোঠোতনো অনুতরোতি সো়েো তেতে;



আপনোর অনুতরোতির পতরতেবো(গুতল) তেতত, পতরচোলনো েরতত, রেো েরতত এবং তনরোপে
রোখতত;



আমোতের পতরতেবো এবং আমোতের তসতেম প্রতয়ো , রেো এবং উন্নত েরোসহ আমোতের
বযবসো চোলোতত এবং আতরো ভোতলো েরতত, নতু ন গপ্রোেোক্ট ও পতরতেবো বতরী েরতত, এবং
অনযোনয আভযন্তরীণ বোতণক্তজযে উতেতশয;



আমোতের পতরতেবোগুতলর বযবহোরেোরীতের পিন্দ আতরো ভোতলোভোতব বুেতত, আমোতের
পতরতেবোর বযবহোর সম্পতেেত ়ে পতরসংখযোন এেক্তেত েরতত, এবং আমোতের ওতয়বসোইট
ও পতরতেবোর অতভজ্ঞতো বযক্তক্ত ত পিন্দ অনুসোতর েরোয় সোহোযয েরতত;



আপনোতেরতে আমোতের প্রযুক্তক্ত গপ্রোেোক্ট বো পতরতেবো প্রেোশ এবং গযো োতযোত র অনয তথ্য
তেতত; এবং



এই নীতততত আমরো বণনো
ে েতরতি এমন অনয গেোন বযবহোতর বো যখন আমরো গেটোটট সংিহ
েতরতি।

এই উতেশযগুতল সোিতনর জনয, এবং প্রতযোজয আইতন যতটো অনুতমোতেত, আমরো ততটোই তবতভন্ন
ৃ ীত তবতভন্ন িরতনর গেটো গমশোতনোর গচষ্টো েতর।
উৎস গথ্তে সং হ

আমিো গকোেোয় গেটো িোতি এবং প্রক্রিয়োকিণ কতি
আমরো ইউনোইতটে গেটতস এবং তবশ্বতজো়েো সোভেোতর গেটো সংরেণ ও প্রক্তিয়োেরণ েতর, যোর
মতিয সীমোহীনভোতব এতশয়ো, ও ইউতরোপীয় ইতেোনতমে এতরয়োও অন্তভুক্ত
ে রতয়তি। এই নীতত
অনুসোতর আমরো গযখোতনই বযক্তক্ত ত গেটো সংরেণ বো প্রক্তিয়োেরণ েতর নো গেন, গেটোটট যোতত
এই নীতত অনুসোতর এবং প্রতযোজয আইন গমতন প্রক্তিয়োেৃত হয় তো তনক্তিত েরতত যথ্োযথ্ বযবস্থো
তনই।
আমরো ইউতরোপীয় ইতেোনতমে এতরয়ো গথ্তে অনযোনয গেতশ বযক্তক্ত ত গেটো পোটঠতয় থ্োতে, যোর
মতিয তেিু গেতশর গেটো সুরেোর মোেো পযোপ্ত
ে নয় বতলই ইউতরোপীয়োন েতমশন তনিোরণ
ে েতরতি।

যখন আমরো এটট তে, তখন আমরো স্থোনোন্তরটট সম্পন্ন েরতত তবতভন্ন িরতনর আইতন গেৌশল (গযমন
আপনোর সম্মতত বো আইতন চুক্তক্ত) বযবহোর েতর।

বযক্রি ত গেটোি প্রকোশ্
আমরো Qualcomm (এর অতিভুক্ত সংস্থোসহ)-এর মতিয আপনোর বযক্তক্ত ত গেটোয় প্রতবশ েরতত
পোতর এবং তৃতীয় পতের তবতিতো বো পতরতেবো প্রেোনেোরীতের সোতথ্ গেটো ভো ও েরতত পোতর যোাঁরো
এই নীতততত বতণতে উতেতশযর জনয আমোতের হতয় গেটো প্রক্তিয়োেরণ েতরন। আমরো আমোতের
বোতণক্তজযে খতেরতের েমচোরী
ে
এবং েমীতের প্রতশেণ বো অনযোনয পতরতেবোও প্রেোন েরতত পোতর।
এইরেম পতরতস্থতততত, আমরো হয়ততো পতরতচত বোতণক্তজযে খতেরতের সোতথ্ তোাঁতের বযবসোতয়ে
বযবহোতরর জনয আমোতের প্রতশেণ এবং অনযোনয পতরতেবো সংিোন্ত গেটো ভো েরতত পোতর।
আমরো আইতন প্রতয়োজতন বো আমোতের অথ্বো অনযতের আইতন অতিেোর চচেো বো সুরেোর স্বোতথ্ওে
আপনোর গেটো ভো েরতত পোতর, গযমন সীমোহীনভোতব, আইন বলবৎেোরী আতিেোতরেতের
অনুতরোি ও আেোলততর তবচোতরর প্রসতে। আমরো হয়ততো আমোতের বযবসোর সম্ভোবয বো বোস্তব গসল,
তমতিতেরণ, স্থোনোন্তর অথ্বো সম্পূণ বো
ে আংতশে পুন ঠতনর
ে
সোতথ্ জত়েত আপনোর গেটো ভো
েরতত বো স্থোনোন্ততরত েরতত পোতর। গশতে, আপতন গযখোতন আমোতেরতে অনুমতত তেতয়তিন
গসখোতন আমরো হয়ততো আপনোর বযক্তক্ত ত গেটো ভো ও েরতত পোতর।

আপনোি তবকল্পগুতি
তনবোচন/অ্তনব
ব
োচন
ব
করুন। ইতমল মোতেেটটংতয়র মত তেিু পতরতস্থতততত, আমরো আপনোতেরতে
তেিু িরতনর গেটো সংিহ, বযবহোর বো ভো েরোর তবেল্প বোিোর বো তো গথ্তে গবতরতয় আসোর েমতো
গেব। এইরেম পতরতস্থতততত, আমরো আপনোর পিন্দতে সম্মোন েরব।
গেটো তবষয়ক অ্তিকোিসমূে। তেিু গেশ বো প্রতেতশর আইন আপনোতে আপনোর বযক্তক্ত ত গেটো
অযোতক্সস, সংতশোিন, গমোিো, সীমোবদ্ধ েরো বো গেটো সম্পতেত অনযোনয অতিেোরগুতল অনুতরোি
েরোর অনুমতত গেয়। ওই অতিেোরগুতল প্রতয়ো েরতত এখোতন তিে েরুন.
ট্র্যোক কিভবন নো। আমরো বতেমোতন ওতয়ব ব্রোউজোতরর পোঠোতনো “েু নট ট্র্যোে” (“DNT”)
তস নযোলগুতলতত সো়েো তেই নো। তেএনটট তস নযোল তেভোতব বযোখযো েরো যোতব এবং গসগুতল িহণ
েরো ওতয়বসোইট এবং তৃতীয় পতের দ্বোরো তে পেতেপ গনওয়ো হতব তো তনিোরণ
ে েরোর জনয এখতনো
গেোন অতভন্ন মোন অবলম্বন েরো হয়তন। যোইতহোে, আপতন গেটো সংিহ ও বযবহোর তনয়ন্ত্রণ েরোর

অনযোনয তবতভন্ন পদ্ধতত বযবহোর েরতত পোতরন যোর মতিয আপনোর ব্রোউজোর গসটটংতস েুতে েতরোল
এবং উপতরর েুতে তবভোত গেওয়ো বযক্তক্ত ত তবজ্ঞোপতনর তনয়ন্ত্রণ বযবহোর েরোও অন্তভুক্ত
ে রতয়তি।

তেয সঞ্চয়
আপনোর অযোেোউে সক্তিয় থ্োেোর সময়, আপনোতে পতরতেবো তেতত গযরেম প্রতয়োজনীয় আমরো
গসরেমভোতব বযক্তক্ত ত গেটো গরতখ গেব। গয বোতণক্তজযে েোরতণর জনয গেটোটট সংিহ েরো হতয়তিল
গসটটর আর েরেোর নো থ্োেতল আমরো যুক্তক্তসেত সমতয়র পতর বযক্তক্ত ত গেটো মুতি গেব।
যোইতহোে, আমরো আমোতের আইতন বোিযতো পোলন েরতত, সংঘোত গমটোতত এবং আপনোতের
চুক্তক্তগুতল বলবৎ েরতত প্রতয়োজন অনুসোতর বযক্তক্ত ত গেটো গরতখ গেব এবং বযবহোর েরব।

তনিোপত্তো
ইেোরতনতট গপ্ররতণর বযোপোরটট েখতনোই 100% তনরোপে বো তররুটটমুক্ত নয়। যোইতহোে, আপনোর
গেটো যোতত নো হোরোয়, অপবযবহৃত নো হয়, এবং অননুতমোতেত প্রতবশোতিেোর, প্রেোশ, পতরবতেন এবং
নষ্ট হওয়োর হোত গথ্তে আপনোর গেটো বোাঁচোতত আমরো যথ্োযথ্ পেতেপ তনই। আপনোর পোসওয়োেে
এবং ইউজোর আইতে সুরতেত রোখোর এবং যতে আপনে গেোন সময় সতন্দহ েতরন গয আমোতের
গেোন পতরতেবোর জনয আপনোর পোসওয়োেে বো ইউজোর আইতে তনতয় আতপোে েরো হতয়তি তোহতল
নীতচ গেওয়ো গযো োতযোত র পদ্ধততর গয গেোনটটতত আমোতের জোনোতনোর েোতয়ত্ব আপনোর। আপনোর
পোসওয়োেে এবং ইউজোর আইতের মোিযতম আমোতের পতরতেবোর অননুতমোতেত বযবহোতরর জনয
আপতনই েোয়ী হতবন।

তশ্শুভদি গ োপনীয়তো
আমোতের পতরতেবোগুতল প্রোপ্তবয়স্কতের জনয লতেত। আমরো আইতন তনিোতরত
ে
অনুসোতর ইেোপূবে
ে
বো জ্ঞোতসোতর তশশুতের গথ্তে বযক্তক্ত তভোতব শনোক্ততযো য তথ্য সংিহ েতর নো এবং এটোরও
অনুতরোি েরতি যোতত তশশুরো আমোতের েোতি গেোন বযক্তক্ত ত গেটো জমো নো গেয়।

সংভশ্োিনী
আমরো গয গেোন সমতয় এই নীততটটর অংশতবতশে পতরবতেন, সংতশোিন, গযো বো অপসোরণ েরোর
অতিেোর রোতখ, তেন্তু গশে আপতেট হওয়োর তোতরখটট নীতততত তেতয় আমরো আপনোতে পতরবতেন
সম্পতেে সতচতন েতর গেব। যতে আমরো বোস্ততব নীততটটর পতরবতেন েতর, তোহতল আমরো আপনোতে

অন্ততঃ তততরশ তেতন আত আপনোতে যথ্োযথ্ তলতখত গনোটটস গেব এবং আপনোর স্পষ্ট সম্মতত গনব
যো আইতনভোতব প্রতয়োজনীয়। যখন আপতন আমোতের ওতয়বসোইতট আসতবন বো আমোতের পতরতেবো
বযবহোর েরতবন, তখন আপতন এই নীততটটর বতেমোন সংস্করণ স্বীেোর েরতবন। আমরো প্রস্তোব গেব
গয বযবহোরেোরীরো গযন মোতেমতিয গেোন পতরবতেন হতয়তি তেনো গেখতত এই নীততটট গেতখ যোন।

আমোভদি সোভে গেো োভেো করুন
আমোতের সোতথ্ গযো োতযো েরতত আমোতেরতে privacy[at]qualcomm[dot]com-এ ইতমল েরুন
বো এই টঠেোনোয় তলখুন Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive,
San Diego, CA 92121.
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