Zásady ochrany osobních údajů
V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“), my společnost Qualcomm Incorporated
a naše dceřiné společnosti (společně „my“ nebo „naše“) poskytujeme informace o tom, jak
shromažďujeme, používáme, zpracováváme a předáváme osobní údaje. Qualcomm
Incorporated a naše dceřiné společnosti jsou globální organizace, které sdílí údaje, které
spravujeme mezi podniky (právnickými osobami), obchodními procesy a informačními systémy
po celém světě. Proto v případě těchto zásad používáme výraz „osobní údaje“ široce, abychom
pokryli mnoho zákonů o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují; „Osobními údaji“ se
rozumí informace týkající se identifikované fyzické osoby nebo které lze přiměřeně použít
(samostatně nebo v kombinaci s jinými dostupnými údaji) k identifikaci fyzické osoby.

Rozsah
Tyto Zásady se vztahují na naše webové stránky, produkty, služby, software nebo aplikace, ve
kterých zveřejňujeme přímý odkaz na tyto Zásady nebo na které odkazujeme v rámci těchto
Zásad (společně „Služby“). Tyto Zásady se vztahují pouze na údaje shromážděné
prostřednictvím Služeb a nikoliv na jiný sběr nebo zpracování údajů, což zahrnuje mimo jiné i
postupy shromažďování údajů jiných služeb, které si zachovávají své vlastní samostatné zásady
ochrany osobních údajů. Příležitostně odkazujeme na tyto Zásady ve vztahu k průzkumům a
účelovým webovým stránkám, například na našich webových stránkách o kariérách; za
takových okolností se tyto zásady aplikují tak, jak je upraveno v konkrétním oznámení nebo
žádosti o souhlas (např. s ohledem na druhy shromážděných údajů nebo účely sběru).

Druhy údajů a metody jejich shromažďování
Shromažďujeme různé osobní údaje prostřednictvím níže popsaných prostředků. Máte na
výběr ohledně shromažďování údajů. Pokud budete požádáni o poskytnutí údajů, můžete
odmítnout. Pokud však odmítnete poskytnout údaje, může být snížena nebo omezena
možnost používat příslušný produkt nebo službu.
Poskytnuté údaje. Shromažďujeme údaje jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní
adresa (adresy), telefonní číslo (čísla) a údaje týkající se podnikání, které zastupujete, když si od

nás vyžádáte informace, zaregistrujete se, objednáte si produkt nebo službu nebo nám
záměrně tyto informace odešlete. V souvislosti s nabízenými službami shromažďujeme také
platební údaje (např. číslo kreditní karty a související ověřovací údaje), telefonní číslo,
fakturační a dodací adresu.
Údaje, které automaticky shromažďujeme z našich webových stránek. Když navštívíte
některou z našich webových stránek, shromažďujeme obecné údaje z vašeho počítače nebo
mobilního zařízení, jako je typ prohlížeče, operační systém, adresa IP a název domény,
prostřednictvím které jste na webové stránky vstoupili, a pokud přistupujete k našemu webu
pomocí mobilního telefonu, typ mobilního zařízení. Kromě toho shromažďujeme údaje o tom,
jak používáte naše webové stránky, například datum a čas, kdy stránky navštívíte, oblasti nebo
stránky webu, které navštívíte, množství času stráveného prohlížením webu, kolikrát jste se na
stránku vrátili a další údaje o množství kliknutí.
Soubory cookie.. Ke shromažďování údajů o vašem používání našich webových stránek nebo
webových aplikací používáme soubory cookies, webové majáky nebo podobné technologie.
Soubor cookie je malý textový soubor, který je uložen na pevném disku vašeho počítače nebo
zařízení při vstupu na webovou stránku. Cookies používáme k tomu, aby nám pomáhali
provozovat naše stránky a služby, včetně: (1) pamatovat si vás, abyste nemuseli při návratu k
webu zadávat stejné informace, (2) poskytovat vám na stránkách přizpůsobený obsah nebo
nabídku; (3) vytvářet souhrnné statistiky, které pomohou monitorovat výkonnost webu,
provádět výzkum, zlepšovat obsah a služby a (4) pomáhat chránit bezpečnost našich stránek a
služeb.
Dále umožňujeme dalším společnostem, jako jsou partneři pro webovou analytiku, inzerenti
nebo reklamní sítě, nastavit nebo přistupovat k jejich souborům cookies nebo webovým
majákům (označovaným také jako 1x1 pixel.gif nebo značky akce) na našich stránkách.
Například využíváme reklamní společnosti třetích stran k zobrazování reklam v našem
zastoupení na internetu nebo k zobrazování reklam pro jiné společnosti na našich stránkách.
Tyto reklamní společnosti třetích stran využívají cookies a webové majáky, které měří a zlepšují
efektivitu reklam pro své klienty, včetně nás. Za tímto účelem tyto společnosti používají v
průběhu času údaje o vašich návštěvách našich webových stránek a jiných webových stránek.
Tyto údaje mohou zahrnovat: datum/čas zobrazené bannerové reklamy, jedinečný
identifikátor obsažený v jejich souboru cookie a adresu IP vašeho zařízení. Tyto údaje mohou
být také použity k přizpůsobení reklam, takže je pravděpodobnější, že uvidíte reklamy o zboží

a službách, které vás zajímají. Chcete-li získat více informací o této praxi a vašich možnostech
ohledně personalizované reklamy, navštivte tento článek odhlášení.
Můžete soubory cookies odmítnout, ale v takovém případě nebudete moci používat některé
funkce na našich webových stránkách nebo plně využít všech našich nabídek. V prohlížeči
přejděte na nabídku „Nápověda“ a zjistěte, jak změnit předvolby souborů cookies. Další
informace naleznete v našich Zásadách používání cookies.
Software a aplikace: Dceřiné společnosti společnosti Qualcomm Incorporated vytvářejí řadu
softwarových aplikací a aplikací pro mobilní zařízení, které mohou pomoci zlepšit výkon
mobilních zařízení, šetřit energii baterie, zvýšit bezpečnost zařízení nebo nabídnout další
výhody. Prostřednictvím těchto softwarových aplikací můžeme shromažďovat údaje o poloze,
jedinečné identifikátory (například sériové číslo čipové sady nebo mezinárodní ID
předplatitele), údaje o aplikacích nainstalovaných a/nebo spuštěných v zařízení, konfigurační
údaje, jako jsou značka, model a poskytovatel sítě, operační systém a údaje o verzi softwaru a
údaje o výkonu zařízení, jako je výkon čipové sady, použití baterie a tepelná data. Další
informace
Zdroje třetích stran: Můžeme také získávat osobní údaje ze zdrojů třetích stran, jako jsou
zprostředkovatelé dat, sociální sítě, další partneři nebo veřejné zdroje.

Účel sběru, využití dat
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje o vás s vaším souhlasem a/nebo v případě
potřeby poskytovat produkty, které používáte, provozovat naše podnikání, plnit naše smluvní
a právní závazky, chránit bezpečnost našich systémů a našich zákazníků nebo plnit jiné
oprávněné zájmy. Důvody, proč údaje shromažďujeme a používáme, zahrnují:


Odpovědět na požadavek, který jste nám zaslali, jako je vaše žádost o informace nebo
na váš požadavek na odběr služby nebo nákup produktu;



Poskytovat, spravovat, udržovat a zabezpečovat požadované služby;



Provozovat a zlepšovat naše podnikání, včetně správy, ochrany a zlepšování našich
služeb a našich systémů, vyvíjení nových produktů a služeb a pro další interní obchodní
účely;



Lépe porozumět preferencím uživatelů našich služeb, sestavit souhrnné statistiky o
využívání našich služeb a pomoci personalizovat vaše zkušenosti s našimi webovými
stránkami a službami.



Poskytovat informace o našich technologiích, produktech a službách, zprávách a další
komunikaci; a



Jakékoli jiné použití, které popisujeme v těchto zásadách nebo v místě, kde
shromažďujeme údaje.

K dosažení těchto cílů a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy můžeme
kombinovat různé druhy údajů, které shromažďujeme z různých zdrojů.

Kde ukládáme a zpracováváme údaje
Uchováváme a zpracováváme údaje ve Spojených státech a na serverech po celém světě,
mimo jiné v Asii a Evropském hospodářském prostoru. Kdekoli ukládáme nebo zpracováváme
osobní údaje, činíme tak podle těchto zásad, přijímáme opatření, která zajistí, že údaje budou
zpracovávány v souladu s těmito zásadami a v souladu s platnými právními předpisy.
Přenášíme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru do jiných zemí, kde pro některé
z nich Evropská komise nestanovila dostatečnou úroveň ochrany údajů. Pokud tak učiníme,
používáme k provedení přenosu různé právní mechanismy (například souhlas nebo právní
smlouvy).

Zveřejňování osobních údajů
K vašim osobním údajům přistupujeme v rámci společnosti Qualcomm (včetně jejích dceřiných
společností) a sdílíme údaje se třetími dodavateli nebo poskytovateli služeb, kteří zpracovávají
údaje v našem zastoupení pro účely uvedené v těchto zásadách. Můžeme také nabízet školení
nebo jiné služby zaměstnancům a pracovníkům našich obchodních zákazníků. V takových
případech můžeme sdílet údaje týkající se používání našich školení a dalších služeb s
identifikovanými obchodními zákazníky pro jejich obchodní využití. Můžeme také sdílet vaše
údaje na základě zákonů nebo v zájmu ochrany nebo výkonu zákonných práv našich nebo
jiných, např. bez omezení, v souvislosti s žádostmi orgánů činných v trestním řízení a v
souvislosti se soudním řízením. Můžeme sdílet nebo předávat vaše údaje v souvislosti s
potenciálním nebo skutečným prodejem, fúzí, převodem nebo jinou reorganizací všech nebo
části našeho podnikání. Nakonec můžeme také sdílet vaše osobní údaje, pokud jste nám udělili
svolení.

Vaše možnosti

PřijmutíOdmítnutí. Za určitých okolností, jako je například e-mailový marketing, nabízíme
možnost přijmout nebo odmítnout některé druhy shromažďování, používání nebo sdílení
údajů. Za takových okolností budeme respektovat vaši volbu.
Práva subjektu údajů. Zákony některých zemí nebo států umožňují požadovat přístup,
opravu, vymazání, omezení nebo jiná práva s ohledem na vaše osobní údaje. Pro uplatnění
těchto práv klikněte zde.
Nesledování. V současné době nereagujeme na požadavky „Nesledovat“ („DNT“) odesílané
webovými prohlížeči. Jednotná norma ještě nebyla přijata, aby se určilo, jak by měly být
interpretovány požadavky DNT (nesledovat) a jaké kroky by měly být podniknuty
prostřednictvím webových stránek a třetích stran, které je dostávají. Můžete však použít řadu
dalších prostředků pro kontrolu shromažďování a používání dat, včetně nastavení souborů
cookies v nastavení prohlížeče a personalizovaných reklamních prvků popsaných výše v sekci
Soubory cookies.

Uchovávání osobních údajů
Osobní údaje uchováváme, pokud je Váš účet aktivní, nebo podle potřeby, abychom vám mohli
poskytovat služby. Osobní údaje odstraníme v přiměřené lhůtě poté, co údaje již nebudou
potřebné pro obchodní účel, pro který byly shromážděny. Budeme však uchovávat a používat
osobní údaje podle potřeby, abychom vyhověli našim právním závazkům, vyřešili spory a
prosazovali naše dohody.

Zabezpečení
Internetové přenosy nejsou nikdy 100% bezpečné nebo bezchybné. Přijmeme však přiměřené
kroky k ochraně vašich údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem,
zveřejněním, změnami a zničením. Je vaší povinností chránit vaše hesla a ID uživatele a
upozornit nás pomocí jedné z níže uvedených kontaktních metod, pokud budete mít někdy
podezření, že vaše heslo nebo ID uživatele pro naši službu byly ohroženy. Jste výhradně
zodpovědní za jakékoli neoprávněné použití našich služeb prováděné prostřednictvím vašeho
hesla a ID uživatele.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služby jsou určeny pro dospělé. Záměrně ani vědomě neshromažďujeme osobní údaje od
dětí, jak je definováno platnými zákony, a my požadujeme, aby nám děti neposkytovaly žádné
osobní údaje.

Změny
Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto zásad,
ale upozorníme vás na to, že změny byly provedeny tím, že k nim přidáme datum, kdy byly
naposledy aktualizovány. Pokud zásadně změníme zásady, poskytneme vám příslušné
upozornění na internetu nejméně třicet dní předem a/nebo obdržíme váš výslovný souhlas, jak
vyžaduje zákon. Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše služby, přijímáte
aktuální verzi těchto zásad. Doporučujeme, aby se uživatelé občas vraceli k těmto zásadám,
aby se dozvěděli o změnách.

Kontaktujte nás
Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám e-mail na privacy@qualcomm.com nebo nám napište
na adresu Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego,
CA 92121.
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