Политика за защита на личните данни
В настоящата Политика за защита на личните данни (“Политиката”) ние, Qualcomm
Incorporated и нашите дъщерни дружества (обобщено “ние”, “нас” или “нашите”) се
предоставя информация относно това как ние събираме, използваме, обработваме и
прехвърляме лични данни. Qualcomm Incorporated и нашите дъщерни дружества
представляват глобална организация, която споделя данните, които управляваме в
различни бизнеси (юридически лица), бизнес процеси и информационни системи по
целия свят. Ето защо, за тази Политика, ние използваме термина „лични данни“ като
цяло, за да обхванем многото закони за защита на личните данни и защитата на данните,
приложими за нас; „Лични данни“ означава информация, свързана с идентифицирано
физическо лице, или която може разумно да бъде използвана (сама по себе си или в
комбинация с други данни, които са разумно налични) за идентифициране на физическо
лице.

Обхват
Тази политика се отнася за нашите уеб сайтове, продукти, услуги, софтуер или
приложения, в които публикуваме директна връзка към тази Политика или се
позоваваме в рамките на тази Политика (заедно "Услугите"). Настоящата Политика
покрива само данните, събрани чрез Услугите, а не чрез други услуги за събиране или
обработка на данни, включително, без ограничение, практики за събиране на данни от
други услуги, които поддържат свои собствени отделни политики за защита на личните
данни. Понякога се позоваваме на настоящата Политика във връзка с проучвания и уеб
страници със специално предназначение, например уеб страниците ни Кариери; при
такива обстоятелства, настоящата Политика се прилага, както е изменена в конкретното
известие или искане за съгласие (напр. по отношение на видовете събрани данни или
целите на събирането).

Видове данни и методи за събиране
Събираме различни лични данни чрез средствата, описани по-долу. Имате право на
избор относно данните, които събираме. Когато ви бъде поискано да ни предоставите

данни, можете да изберете да не го направите. Но ако откажете да предоставите данни,
възможността ви да използвате съответния продукт или услуга може да бъде намалена
или ограничена.
Данни, които изпращате Ние събираме вашето име, имейл адрес(и), пощенски адрес(и),
телефонен номер(а) и данни, свързани с бизнеса, който представлявате, когато
изисквате информация от нас, регистрирате се, поръчвате продукт или услуга или в
друго отношение ни изпращате умишлено такава информация. Във връзка с платени
услуги ще събираме и информация за плащането (например номер на кредитна карта и
свързаните с нея данни), телефонен номер, адрес за фактуриране и доставка.
Данни, които автоматично събираме от уеб сайтовете ни. Когато посещавате някой от
уебсайтовете ни, ние събираме общи данни от компютъра или от мобилното ви
устройство, като например типа на браузъра, операционната система, IP адреса и името
на домейна, откъдето сте осъществили достъп до сайта, и ако посещавате нашия сайт с
мобилното си устройство, вида на мобилното устройство. Освен това събираме данни за
начина, по който използвате нашите уеб сайтове, като например датата и часа, в които
посещавате сайта, секциите или страниците на сайта, които посещавате, времето, което
прекарвате в преглеждане на сайта, колко пъти се връщате към сайта и други данни за
посещенията.
Бисквитки. Използваме “бисквитки”, уеб маяци или сходни технологии за събиране на
данни за вашето използване на уеб сайтовете или уеб приложенията. “Бисквитката”
представлява малък текстов файл, който се съхранява на твърдия диск на вашия
компютър или устройство, когато осъществявате достъп до уеб сайта. Ние използваме
“бисквитки”, за да спомогнат при експлоатацията на нашите уеб сайтове и услуги,
включително: (1) за да ви запомним, така че да не се налага да въвеждате същата
информация, когато се върнете на уеб сайта, (2) за да ви предоставим персонализирано
съдържание или оферти на уеб сайта; (3) за да разработим обобщена статистика, която
да помогне за наблюдението на ефективността на сайта, за да провеждаме изследвания,
за да подобряваме съдържанието и услугите ни и (4) за да спомагат за защитата на
сигурността на нашите уеб сайтове и услуги.
Ние също така позволяваме на други компании като например партньори за уеб анализи,
рекламодатели или рекламни мрежи да задават или да осъществяват достъп до своите
бисквитки или уеб маяци (наричани още 1x1 прозрачни GIF файлове или тагове за

действие) на уеб сайта. Например, използваме рекламни компании от трети страни, за да
показват реклами от наше име в интернет или за да показваме реклами за други
компании на нашия уеб сайт. Тези рекламни компании от трети страни използват
бисквитки и уеб маяци, за да измерват и подобряват ефективността на рекламите за
своите клиенти, включително и нас. За целта тези компании използват данни за
посещенията ви в нашия сайт и други уебсайтове с течение на времето. Тези данни могат
да включват: дата/час на показване на банерната реклама, уникален идентификатор,
съдържащ се в тяхната “бисквитка”, и IP адреса на вашето устройство. Тези данни могат
да се използват и за персонализиране на рекламите, така че е по-вероятно да виждате
реклами за стоки и услуги, които представляват интерес за вас. Ако искате да получите
повече информация за тази практика и избора си за персонализирана реклама, посетететази

статия за отписване.
Можете свободно да отхвърлите “бисквитките”, но като го направите, може да не
можете да използвате някои от функциите на сайта или да се възползвате пълноценно от
всички наши предложения. Проверете менюто “Помощ” на браузъра си, за да научите
как да промените предпочитанията си за “бисквитките&quot;. За повече информация,
моля, разгледайте Политиката ни за “бисквитките”.
Софтуер и приложения: Дъщерните дружества на Qualcomm Incorporated създават
разнообразие от софтуер и приложения за мобилни устройства, които могат да помогнат
за подобряване производителността на мобилните устройства, за запазване на
енергията на батерията, за подобряване на сигурността на устройствата или да
предложат други ползи. Чрез тези софтуерни приложения можем да събираме данни за
местоположението, уникални идентификатори (например сериен номер на чипсета или
международен идентификационен номер на абоната), данни за инсталираните и/или
изпълнявани на устройството приложения, данни за конфигурацията като например
марката, модела и оператора на мобилната връзка, данни за операционната система и
версията, данни за версията на софтуера и данни за производителността на
устройството, като например производителност на чипсета, използване на батерията и
температурни данни. Научете повече
Източници от трети страни: Също така може да получаваме лични данни от източници от
трети страни, като например брокери на данни, социални мрежи, други партньори или
обществени източници.

Цели на събирането, използване на данни
Ние събираме и обработваме лични данни за вас с вашето съгласие и/или при
необходимост да предоставяме продуктите, които използвате, да извършваме
дейността си, да изпълняваме нашите договорни и правни задължения, да защитаваме
сигурността на нашите системи и нашите клиенти или да изпълняваме други законни
интереси. Целите, за които събираме и използваме данни, включват:


За да отговорим на искането, което сте ни изпратили, като например заявката ви
за информация или заявката ви за абониране за дадена услуга или за закупуване
на даден продукт;



За да предоставим, управляваме, поддържаме и защитавате Услугата(ите), която
заявявате;



За да извършваме и подобряваме нашия бизнес, включително да
администрираме, защитаваме и подобряваме нашите услуги и нашите системи, да
разработваме нови продукти и услуги и за други вътрешни бизнес цели;



За да разберем по-добре предпочитанията на потребителите на нашите Услуги, за
да съставяме обобщени статистически данни за използването на нашите Услуги и
за да спомогнем да персонализираме преживяването ви на нашия уебсайт и
Услуги;



За да ви предоставим информация за пускане на пазара, новини и други
съобщения за нашите технологии, продукти или услуги; и



Всяка друга употреба, която описваме в настоящата Политика или в момента, в
който събираме данните.

За да постигнем тези цели и в степента, позволена от приложимото законодателство,
можем да комбинираме различните видове данни, които събираме от различни
източници.

Къде съхраняваме и обработваме данните
Ние съхраняваме и обработваме данните в Съединените щати и на сървъри по целия
свят, включително, без ограничение, Азия и Европейското икономическо пространство.
Навсякъде където съхраняваме или обработваме лични данни съгласно настоящата
Политика, ние предприемаме мерки, за да гарантираме, че данните се обработват в
съответствие с настоящата Политика и в съответствие с приложимото законодателство.

Ние прехвърляме лични данни от Европейското икономическо пространство до други
държави, някои от които не са определени от Европейската комисия като осигуряващи
адекватно ниво на защита на личните данни. Когато го правим, използваме различни
правни механизми, за да извършим прехвърлянето (например вашето съгласие или
правни договори).

Оповестяване на лични данни
Осъществяваме достъп до вашите лични данни в рамките на Qualcomm (включително
дъщерните й дружества) и споделяме данни с доставчици от трети страни или
доставчици на услуги, които обработват данните от наше име за целите, посочени в
настоящата Политика. Можем също да предложим обучение или други услуги на
служителите и работниците на нашите бизнес клиенти. В такива случаи можем да
споделяме данни, свързани с използването на нашите услуги за обучение и други услуги
с идентифицираните бизнес клиенти за тяхната бизнес употреба. Можем също така да
споделим вашите данни, както по изискване от страна на закона, така и в интерес на
защитата или упражняването на нашите или други законни права, например, без
ограничение, във връзка с искания от служители на правоприлагащите органи и във
връзка със съдебни производства. Ние можем да споделяме или прехвърляме вашите
данни във връзка с бъдеща или действителна продажба, сливане, прехвърляне или друга
реорганизация на целия или на части от нашия бизнес. И накрая, можем да споделяме
вашите лични данни, когато сте ни дали разрешение.

Вашите възможности за избор
Опция В/Навън При някои обстоятелства, като например имейл маркетинг, ви
предлагаме възможността да се абонирате или да се отпишете от някои видове
събиране, използване или споделяне на данни. При такива обстоятелства ние ще уважим
вашия избор.
Права на субекта на данните Законите на някои държави или щати ви позволяват да
поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване или други права по отношение
на личните ви данни. Щракнете тук за да упражните тези права.
Не следи Понастоящем не отговаряме на сигнали от тип “Не проследявай” (“DNT”),
изпратени от уеб браузъри. Все още не е приет единен стандарт, за да се определи как

трябва да се интерпретират DNT сигналите и какви действия трябва да се предприемат
от уебсайтовете и трети страни, които ги получават. Можете обаче да използвате
различни други средства за контролиране на събирането и използването на данни,
включително средствата за управление на “бисквитките” в настройките на браузъра ви и
персонализираните средства за управление на рекламирането, описани в секцията
“Бисквитки” по-горе.

Съхранение
Запазваме лични данни, докато профилът ви е активен или когато е необходимо, за да
ви предоставим услуги. Ще изтрием личните данни в разумен срок, след като данните
вече не са необходими за бизнес целите, за които са били събрани. Ние обаче ще
запазим и използваме личните данни, в случай на необходимост, за да се съобразим с
нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приведем в действие нашите
споразумения.

Сигурност
Предаванията на данни по интернет никога не са 100% сигурни или без грешки. Въпреки
това, ние предприемаме разумни стъпки, за да защитим вашите данни от загуба,
неправилна употреба и неоторизиран достъп, оповестяване, промяна и унищожаване.
Ваше задължение е да защитите паролите си и идентификационните номера на
потребителите и да ни уведомите, като използвате някой от долупосочените методи за
контакт, ако някога сте подозирали, че вашата парола или идентификационен номер на
потребителя за една от нашите услуги са били компрометирани. Вие сте единствено
отговорни за всяка неразрешена употреба на услугите ни, извършена чрез вашата парола
и идентификационен номер на потребителя.

Поверителност на децата
Услугите ни са предназначени за възрастни. Ние не събираме умишлено или съзнателно
информация, позволяваща установяване на самоличността от деца в съответствие с
определеното от приложимото законодателство, и молим децата да не ни изпращат
никакви лични данни.

Изменения

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме, добавяме или премахваме
части от настоящата Политика по всяко време, но ще ви предупредим, че са направени
промени, като посочим върху Политиката датата, на която тя е била последно
актуализирана. Ако променим Политиката в значителна степен, ние ще ви предоставим
подходящо предупреждение онлайн най-малко тридесет дни предварително и/или ще
получим изричното ви съгласие, както се изисква от законодателството. Когато
посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите услуги, вие приемате текущата
версия на настоящата Политика. Препоръчваме на потребителите при удобен случай да
преразгледат настоящата Политика, за да се осведомят за всички изменения.

Свържете се с нас
За да се свържете с нас, изпратете ни имейл на privacy@qualcomm.com или ни пишете
писмо на адрес Qualcomm Incorporated, на вниманието на Съвета за защита на личните
данни, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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