Política de privacitat
En aquesta Política de privacitat (en endavant, “la Política”), nosaltres, Qualcomm
Incorporated, i les nostres empreses filials (en endavant col·lectivament “nosaltres”, “ens”,
“nos” o “nostre/a”), us proporcionem informació relativa a la nostra recollida, ús, tractament i
transferència de dades personals. A Qualcomm Incorporated i les nostres filials som una
organització global que comparteix les dades que gestionem entre empreses (persones
jurídiques), processos comercials i sistemes d’informació arreu del món. Per tant, per aquesta
Política, utilitzem el terme “dades personals” en sentit ampli per abastar les nombroses lleis de
privacitat i de protecció de dades que ens són aplicables; “dades personals” significa
informació relativa a una persona física identificada o informació que pot ser raonablement
utilitzada (per si mateixa o en combinació amb altres dades raonablement disponibles) per
identificar una persona física.

Àmbit d’aplicació
Aquesta Política és aplicable als nostres llocs webs, productes, serveis, programari o
aplicacions en què publiquem un enllaç directe a aquesta Política o als quals fem referència en
aquesta Política (en endavant col·lectivament “els Serveis”). Aquesta Política només abasta les
dades recollides a través dels Serveis i no inclou altres recollides o tractaments de dades, com
ara, a títol enunciatiu i no limitatiu, pràctiques de recollida de dades d’altres serveis que tenen
la seva política de privacitat pròpia i separada. Ocasionalment, ens referim a aquesta Política
en relació amb estudis o pàgines web amb una finalitat específica, per exemple, les nostres
pàgines web d’ocupació o contractació; en aquestes circumstàncies, aquesta Política és
aplicable d&apos;acord amb les modificacions de l’avís o la sol·licitud de consentiment
corresponent (per exemple, quant al tipus de dades recollides o les finalitats de la recollida).

Tipus de dades personals i mètodes de recollida
Recollim diversos tipus de dades personals a través dels mitjans que es descriuen a
continuació. Podeu escollir quines dades vostres voleu que recollim. Quan us demanem que
ens proporcioneu dades personals, podeu optar per no fer-ho. Però si declineu proporcionar-

nos les vostres dades, la vostra capacitat d’ús del servei o producte corresponent pot resultar
reduïda o restringida.
Dades que ens proporcioneu. Recollim el vostre nom, l’adreça o adreces de correu electrònic,
l’adreça o adreces de correu postal, el número o números de telèfon i dades relacionades amb
l&apos;empresa que representeu quan ens sol·liciteu informació, us registreu o encarregueu un
producte o servei, o bé quan ens envieu intencionadament aquesta informació. En relació amb
els serveis de pagament, també recollim informació sobre els pagaments (per exemple, el
número de targeta de crèdit i les dades de verificació relacionades), el número de telèfon i les
adreces de facturació i d’enviament.
Dades que recollim automàticament des dels nostres llocs web. Quan visiteu un dels nostres
llocs web, recollim dades generals del vostre ordinador o dispositiu mòbil, com el tipus de
navegador, el sistema operatiu, l’adreça IP i el domini des del qual heu accedit al nostre lloc
web, i, en cas que accediu al nostre lloc web des del vostre dispositiu mòbil, el tipus de
dispositiu mòbil. A més, recollim dades de l’ús que feu dels nostres llocs web, com la data i
l’hora que visiteu el web, els apartats o les pàgines del web que heu visitat, la quantitat de
temps que hi heu dedicat, el nombre de vegades que torneu a visitar el web i altres dades de
navegació.
Galetes. Utilitzem galetes, píxels invisibles o altres tecnologies semblants per recollir dades
sobre l’ús que feu dels nostres llocs web o aplicacions web. Una galeta és un arxiu de text petit
que es desa al disc dur del vostre ordinador o dispositiu mòbil quan accediu al nostre lloc web.
Utilitzem galetes per facilitar el funcionament dels nostres llocs web i serveis; entre d’altres,
per a: (1) recordar-vos com a usuari perquè no hàgiu d’introduir la mateixa informació quan
torneu a visitar el web, (2) proporcionar-vos ofertes o continguts personalitzats en el lloc web;
(3) elaborar estadístiques globals que faciliten el seguiment del rendiment del lloc web,
realitzar d&apos;estudis, millorar els nostres continguts i serveis, i (4) protegir la seguretat dels
nostres webs i serveis.
També permetem a d’altres empreses, com ara socis d’analítica web, anunciants o xarxes
publicitàries, configurar o accedir a les seves galetes o píxels invisibles (també anomenades
etiquetes d&apos;acció o GIF d’un únic píxel) del nostre lloc web. Per exemple, utilitzem
empreses de publicitat de tercers perquè publiquin anuncis en nom nostre a Internet o perquè
mostrin publicitat d’altres empreses en el nostre lloc web. Aquestes empreses de publicitat de
tercers utilitzen galetes i píxels invisibles per mesurar i millorar l’efectivitat dels anuncis per als

seus clients, entre els quals ens incloem. Per fer-ho, aquestes empreses utilitzen les dades de
les vostres visites al nostre lloc web i a d’altres llocs web en el temps. Aquestes dades poden
ser: la data/hora del bàner mostrat, l’identificador únic inclòs en la seva galeta i l&apos;adreça
IP del vostre dispositiu. Aquestes dades també es poden utilitzar per personalitzar els anuncis,
així que és més probable que se us mostrin anuncis sobre béns i serveis del vostre interès. Si
desitgeu més informació sobre aquesta pràctica i les vostres opcions de personalització de
publicitat, visiteu aquest article d’exclusió.
Podeu rebutjar les galetes, però si ho feu, és possible que no pugueu utilitzar algunes funcions
del lloc web o beneficiar-vos plenament de totes les nostres ofertes. Consulteu el menú
“Ajuda” del vostre navegador per saber com podeu canviar la vostra configuració de galetes.
Per a més informació, consulteu la nostra Política de galetes.
El programari i les aplicacions: Les filials de Qualcomm Incorporated fabriquen una gamma
diversa de programari i d’aplicacions per a dispositius mòbils que permeten millorar-ne el
rendiment, el consum de la bateria, la seguretat o que ofereixen altres beneficis. A través
d’aquestes aplicacions de programari, podem recollir dades de la ubicació; identificadors únics
(com el número de sèrie del joc de xips o l’identificador internacional per a l’abonat de mòbil);
dades sobre les aplicacions instal·lades i actives en el dispositiu; dades de configuració com la
marca, el model i l’operador mòbil, el sistema operatiu i la versió; dades de creació del
programari, i dades sobre el rendiment del dispositiu, com ara el rendiment del joc de xips, el
consum de la bateria i les dades tèrmiques. Més informació
Fonts de dades de tercers: També podem obtenir dades personals procedents de tercers com
ara agents comercials, xarxes socials, altres socis o fonts públiques de dades.

Finalitats de la recollida i ús de les dades
Recollim i tractem les vostres dades personals amb el vostre consentiment i/o que són
necessàries per proporcionar-vos els productes que utilitzeu; per fer funcionar la nostra
empresa; per complir les nostres obligacions legals i contractuals; per protegir la seguretat dels
nostres sistemes i dels nostres clients, i per satisfer altres interessos legítims. Les finalitats per
a les quals recollim i utilitzem les dades inclouen:


Respondre a una sol·licitud, per exemple, quan ens sol·liciteu informació, la subscripció
a un servei o la compra d’un producte.



Proporcionar, gestionar, procurar el manteniment i garantir el Servei o Serveis que ens
sol·liciteu.



Fer funcionar i millorar la nostra activitat empresarial, inclosa l&apos;administració, la
protecció i la millora dels nostres serveis i sistemes, el desenvolupament de nous
productes i serveis, així com altres finalitats empresarials internes.



Entendre millor les preferències dels usuaris dels nostres Serveis, recopilar
estadístiques globals sobre l’ús dels nostres Serveis, i personalitzar la vostra experiència
quan feu servir el nostre lloc web i els nostres Serveis.



Proporcionar-vos informació sobre les nostres tecnologies, el llançament de productes
o serveis, notícies i altres comunicacions.



Qualsevol altre ús descrit en aquesta Política o en el lloc des d’on recollim les dades.

Per assolir aquestes finalitats, i en la mesura permesa d&apos;acord amb la legislació aplicable,
és possible que combinem diversos tipus o categories de dades de diferents fonts.

On desem i tractem les dades
Desem i tractem les dades als Estats Units i en servidors d&apos;arreu del món, que inclouen, a
títol enunciatiu i no limitatiu, Àsia i l’Espai Econòmic Europeu. Independentment d’on desem o
tractem les dades personals de conformitat amb aquesta Política, prenem les mesures
necessàries per garantir que les dades personals es tracten d&apos;acord amb aquesta Política
i la legislació aplicable.
Transferim dades personals de l’Espai Econòmic Europeu a d’altres països, alguns dels quals la
Comissió Europea no ha establert que tinguin un nivell adequat de protecció de dades. Quan
ho fem, utilitzem diversos mecanismes legals per efectuar la transferència (com el vostre
consentiment o contractes legals).

Divulgació de les dades personals
Accedim a les vostres dades personals des de l’empresa Qualcomm (incloses les seves filials) i
compartim dades amb proveïdors de serveis o venedors tercers que tracten les dades en nom
nostre per a les finalitats establertes en aquesta Política. També és possible que oferim
formació o altres serveis als empleats i treballadors dels nostres clients d’empresa. En aquests
casos, és possible que compartim dades relatives a l’ús de la nostra formació i a d’altres serveis
amb els clients d’empresa identificats, perquè les utilitzin per a finalitats empresarials. També

és possible que compartim les vostres dades segons se’ns requereixi per llei o en l’interès de
protegir o exercir els nostres drets legals o els de tercers.Per exemple, a títol enunciatiu i no
limitatiu, en relació amb sol·licituds d’agents de l’autoritat i en relació amb processos judicials.
És possible que compartim o tractem les vostres dades en relació amb una venda, una fusió,
una transferència o una altra reorganització, potencial o real, de la totalitat o de parts de
l&apos;empresa. Finalment, també és possible que compartim les vostres dades personals en
casos en què ens hàgiu donat el vostre consentiment a aquest efecte.

Les vostres eleccions
Participar o excloure-us. En algunes circumstàncies, com en màrqueting per correu electrònic,
us oferim l’opció de participar o excloure-us de determinats tipus de recollida, ús o intercanvi
de dades. En aquestes circumstàncies, respectem la vostra elecció.
Drets subjectes a les dades. La llei d’alguns països o estats us permet sol·licitar l’accés,
correcció, eliminació, restricció o altres drets respecte de les vostres dades personal. Feu clic
aquí per exercir aquests drets.
No rastrejar. Actualment no responem als senyals de “No rastrejar” (d’ara endavant “DNT” per
les seves sigles en anglès) que envien els navegadors web. Encara no s’ha adoptat cap norma
uniforme que determini com s’han d’interpretar els senyals DNT i quines accions han
d’emprendre els llocs web i els tercers que els rebin. Tanmateix, podeu utilitzar diversos
mitjans per controla la recollida i l’ús de les vostres dades, entre d’altres, el control de les
galetes en la configuració del vostre navegador i els controls de publicitat personalitzada
descrits en l’apartat de galetes anterior.

Conservació
Conservem les dades personals mentre el vostre compte és actiu o mentre sigui necessari per
proporcionar-vos els Serveis. Eliminem les dades personals en un termini raonable un cop
aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat comercial per a la qual es van recollir.
Tanmateix, conservarem i utilitzarem algunes dades personals, en cas necessari, per complir
les nostres obligacions legals, resoldre conflictes i fer complir els nostres acords.

Seguretat

Les transmissions per Internet no són mai 100% segures ni exemptes d&apos;errors.
Tanmateix, prenem les mesures raonables per protegir les vostres dades personals de la
pèrdua; l’ús indegut; la divulgació, l’alteració o l’accés no autoritzats, i la destrucció. És
responsabilitat vostra protegir les vostres contrasenyes i identificadors d’usuari, així com ho és
notificar-nos-ho mitjançant un dels mètodes de contacte descrits a continuació si sospiteu que
la vostra contrasenya o identificador d’usuari d’algun dels nostres serveis us hagi estat
interceptat. Sou l’únic responsable de qualsevol ús no autoritzat dels nostres serveis efectuat a
través de la vostra contrasenya i identificador d’usuari.

Privacitat dels menors
Els nostres Serveis estan dissenyats per a persones adultes. No recollim intencionadament o
conscientment dades personals identificatives de menors, tal com estableix la legislació
aplicable, i us demanem que els infants no ens enviïn cap dada personal.

Modificacions
Ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar parts d&apos;aquesta Política en
qualsevol moment, però us avisarem d’aquests canvis tot indicant-vos en el text de la Política
la data de la darrera actualització. Si canviem la Política de manera significativa, us farem
arribar l&apos;avís corresponent en línia amb un mínim de trenta dies d’antelació i/o
obtindrem el vostre consentiment exprés, tal com estableix la llei. Quan visiteu els nostres llocs
web o utilitzeu els nostres Serveis, ho feu acceptant la versió actualitzada d&apos;aquesta
Política. Recomanem que els usuaris revisin aquesta Política periòdicament per estar al corrent
de qualsevol canvi.

Contacte
Per contactar amb nosaltres, ens podeu enviar un correu electrònic a
privacy[arrova]qualcomm[punt]com o escriure’ns per correu postal a Qualcomm Incorporated,
Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
Data de l’entrada en vigor: 30 d’abril, 2019
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