Privatlivspolitik
I denne Privatlivspolitik (“Politik”), giver vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber
(samlet “vi”, “os” eller “vores”), oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, behandler og
overfører personoplysninger. Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber er en global
organisation, der deler de data, vi styrer på tværs af forretninger (legale enheder),
forretningsgange og informationssystemer rundt om i verden. Derfor bruger vi, i denne politik,
udtrykket “personoplysninger” bredt, til at omfatte de mange love om beskyttelse af
personlige oplysninger og databeskyttelse, der gælder for os; “personoplysninger” betyder
oplysninger vedrørende en identificeret fysisk person eller som med rimelighed kan anvendes
(alene eller i kombination med andre data, der er rimeligt tilgængelige) til at identificere en
fysisk person.

Anvendelsesområde
Denne politik gælder for vores websteder, produkter, tjenester, software eller apps, hvor vi
angiver et direkte link til denne politik eller henviser til i denne politik (samlet “Tjenesterne”).
Denne politik omfatter kun data indsamlet via Tjenesterne og ikke anden dataindsamling eller
-behandling, herunder, men ikke begrænset til, dataindsamlingspraksis for andre tjenester, der
opretholder deres egne, særskilte privatlivspolitikker. Nogle gange henviser vi til denne politik i
forbindelse med undersøgelser og specielle websider, f.eks. vores karrierer websider; under
sådanne omstændigheder gælder denne politik som ændret i den særlige meddelelse eller
samtykkeanmodning (for eksempel med hensyn til typer af data indsamlet eller formål med
indsamling).

Datatyper og indsamlingsmetoder
Vi indsamler et udvalg af personoplysninger ved hjælp af metoderne beskrevet nedenfor. Du
har valg om de data vi indsamler. Når du bliver bedt om at give os data, kan du vælge ikke at
gøre det. Men hvis du ikke giver os disse data, kan din brug af det relevante produkt eller
service være reduceret eller begrænset.

Data du indsender. Vi indsamler dit navn, e-mail adresse(r), adresse(r), telefon nummer
(numre) og data forbundet med den forretning du repræsenterer, når du beder om oplysninger
fra os, registrerer, bestiller et produkt eller service eller på anden måde sender os sådanne
oplysninger. I forbindelse med gebyrpligtige tjenester indsamler vi også betalingsoplysninger
(f.eks. kreditkortnummer og relaterede verifikationsdata), telefonnummer og fakturerings- og
forsendelsesadresser.
Data vi automatisk indsamler fra vores websteder. Når du besøger en af vores hjemmesider,
indsamler vi generelle data fra din computer eller mobilenhed, f.eks. din browsertype,
styresystem, IP-adresse og domænenavnet, hvorfra du har adgang til webstedet, og hvis du
har adgang til vores websted fra din mobile enhed, type mobilenhed. Derudover indsamler vi
data om, hvordan du bruger vores hjemmesider, f.eks. dato og klokkeslæt, du besøger
webstedet, hvilke dele eller sider af det websted du besøger, hvor lang tid du bruger til at se på
webstedet, hvor mange gange du vender tilbage til webstedet og andre klik-stream data.
Cookies. Vi bruger cookies, web beacons eller lignende teknologier til at indsamle data om din
brug af vores hjemmesider eller web apps. En cookie er en lille tekstfil, der er gemt på
harddisken på din computer eller enhed, når du får adgang til webstedet. Vi bruger cookies til
at hjælpe med at drive vores websteder og tjenester til blandt til at: 1) huske dig, så du ikke
behøver at indtaste de samme oplysninger, når du vender tilbage til webstedet, (2) give dig
tilpasset indhold eller tilbud på webstedet; (3) udvikle samlede statistikker til at hjælpe med at
overvåge ydeevne, foretage forskning, forbedre vores indhold og tjenester, og (4) medvirke til
at beskytte sikkerheden for vores websteder og tjenester.
Vi tillader også andre virksomheder som for eksempel webanalyse partnere, annoncører eller
annonce netværk at indstille eller få adgang til deres cookies eller web beacons (også kaldet
1x1 pixel.gifs eller handlingskoder) på webstedet. For eksempel bruger vi tredje part
annoncører til at vise reklamer på vores vegne over hele internettet eller til at vise reklamer for
andre firmaer på vores hjemmeside. Disse tredje part annoncører bruger cookies og web
beacons til at måle og forbedre effektiviteten af reklamer for deres kunder, der omfatter os.
For at gøre det bruger firmaer data om dine besøg på vores websted og andre websteder over
tid. Disse data kan omfatter: dato/tid hvor reklamen bliver vist, et unikt identifikationsmærke
indeholdt i deres cookie og IP adressen på din enhed. Disse data kan også bruges til at tilpasse
reklamer, så du er mere tilbøjelig til at se reklamer om varer og tjenester, som du er
interesseret i. Hvis du vil have flere oplysninger om denne praksis og dine valg om personlig
reklame, skal du besøge denne artikel om framelding.

Du må gerne afvise cookies, men ved at gøre det kan du muligvis ikke bruge nogle funktioner
på webstedet eller få fuld fordel af alle vores tilbud. Se “Hjælp” menuen i din browser for at
lære, hvordan du ændrer dine cookiepræferencer. For at få flere oplysninger bedes du læse
vores Cookie Politik.
Software og apps: Qualcomm Incorporated’s datterselskaber laver et bredt udvalg af software
og applikationer til mobile enheder, som kan bidrage til at forbedre mobilenhedens ydeevne,
spare batteri, forbedre enhedssikkerheden eller tilbyde andre fordele. Gennem disse software
applikationer kan vi indsamle lokalitetsdata, unikke identifikatorer (som for eksempel et
chipset-serienummer eller et internationalt abonnent-ID), data om de applikationer, der er
installeret og/eller kører på enheden, konfigurationsdata som for eksempel fabrikat, model og
trådløs operatør, styresystem og versionsdata, software build data og data om enhedens
ydeevne, såsom udførelse af chipset, batteri forbrug og termiske data. Læs mere
Tredje part kilder: Vi kan også indsamle personoplysninger fra tredje part kilder som for
eksempel datagrupper, sociale netværk, andre partnere eller offentlige kilder.

Indsamlingsformål, Brug af data
Vi indsamler og behandler personlige oplysninger om dig med dit samtykke og/eller som det er
nødvendigt for at levere de produkter, du bruger, drive vores forretning, opfylde vores
kontraktlige og juridiske forpligtelser, beskytte vores systemers og vores kunders sikkerhed
eller opfylde andre legitime interesser. Formålene med at vi indsamler og bruger data
omfatter:


At svare på den anmodning, du sendte os, f.eks. din anmodning om oplysninger eller
din anmodning om at abonnere på en tjeneste eller købe et produkt;



At forsyne, administrere, vedligeholde og sikre den eller de tjenester, du anmoder om;



At drive og forbedre vores forretning, herunder at administrere, beskytte og forbedre
vores tjenester og vores systemer, at udvikle nye produkter og tjenester og til andre
interne forretningsformål;



For bedre at forstå præferencerne for brugerne af vores tjenester, kompilere samlede
statistikker om brugen af vores tjenester og hjælpe med at tilpasse din oplevelse af
vores hjemmeside og tjenester;



At give dig oplysninger om vores teknologier, produkt- eller service-udgivelser, nyheder
og anden kommunikation;



Enhver anden brug, vi beskriver i denne politik eller på det tidspunkt, hvor vi indsamler
dataene.

For at opnå disse formål og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi
kombinere de forskellige typer data, vi indsamler fra forskellige kilder.

Hvor vi opbevarer og behandler data
Vi opbevarer og behandler data i Amerika og på servere rundt om i verden, inkl. men ikke
begrænset til Asien og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Lige meget
hvor vi opbevarer og behandler personoplysninger i henhold til denne Politik, sørger vi for at
sikre at disse data behandles i henhold til denne Politik og i overholdelse af gældende love.
Vi overfører personoplysninger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til
andre lande, hvoraf nogle ikke bliver anset, af den Europæiske Kommission, for at have et
tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Når vi gør det, bruger vi et udvalg af legale
mekanismer til at udføre overførslen (f.eks. sit samtykke eller legale kontrakter).

Deling af personoplysninger
Vi har adgang til dine personoplysninger inden for Qualcomm (omfatter dets datterselskaber)
og deler data med tredje part sælgere eller serviceudbydere, der behandler disse data på vores
vegne til de formål der er beskrevet i denne Politik. Vi kan også tilbyde træning eller andre
tjenester til medarbejdere og ansatte hos vores forretningskunder. I sådanne tilfælde deler vi
måske data, der relaterer til brugen af vores træning og andre tjenester med de identificerede
forretningskunder til deres forretningsbrug. Vi deler måske også dine data, hvis det kræves af
loven, eller med det formål at beskytte vores eller andres rettigheder, dvs. uden begrænsning, i
forbindelse med anmodninger fra officielle instanser og i forbindelse med retssager. Vi deler
måske eller overfører måske dine data i forbindelse med et fremtidigt eller aktuelt salg,
sammenslutning, overførsel eller anden om-organisation af alle eller dele af vores forretning.
Til sidst kan vi også dele dine personoplysninger, hvor du har givet os tilladelse.

Dine valg

Tilvælg/Fravælg. I nogle tilfælde, som for eksempel e-mail markering, tilbyder vi dig
muligheden for at tilvælge eller fravælge bestemte slags dataindsamlinger, brug eller deling. I
sådanne tilfælde, vil vi selvfølgelig respektere dit valg.
Enkeltpersoners rettigheder. Lovene i nogle lande eller delstater tillader dig at forlange
adgang, korrektion, sletning, begrænsning eller andre rettigheder med hensyn til dine
personlige data. Klik her for at udøve de rettigheder.
Spor ikke. Vi svarer i øjeblikket ikke på “Track ikke” (Do not track - DNT) der sendes fra web
browsere. En ensartet standard er endnu ikke vedtaget til hvordan DNT-signaler skal fortolkes,
og hvilke handlinger der skal træffes af websteder og tredjeparter, der modtager dem. Der er
dog flere andre måder du kan kontrollere dataindsamling og brug, f.eks. cookie kontroller i din
browser indstillinger og de personlige reklame kontroller beskrevet i Cookies afsnittet ovenfor.

Lagring
Vi lagrer personoplysninger mens din konto er aktiv eller som det er nødvendigt for at levere
vores tjenester til dig. Vi vil slette personoplysninger inden for en rimelig periode efter disse
data ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Vi vil dog gemme og
bruge personoplysninger som det er nødvendigt for at opfylde vores legale pligter, løse
uenigheder og opretholde vores aftaler.

Sikkerhed
Transmissioner over internettet er aldrig 100% sikre eller fejlfrie. Vi tager dog alle rimelige
foranstaltninger for at beskytte dine data fra tab, misbrug og autoriseret adgang, overførsel,
ændring og ødelæggelse. Det er dit ansvar at sikre dine adgangskoder og bruger ID&apos;er
og at give os besked via en af kontaktmetoderne angivet nedenfor, hvis du har mistanke om at
din adgangskode eller bruger ID til en af vores tjenester er kompromitteret. Du er alene
ansvarlig for enhver uautoriseret brug af vores tjenester der udføres via din adgangskode og
bruger ID.

Børns privatliv

Vores ydelser er beregnet til voksne. Vi indsamler ikke, med eller uden vores viden,
personoplysninger der kan identificere et barn fra børn, som de er defineret af den gældende
lov og vi vil ikke have at børn indsender nogle personoplysninger til os.

Ændringer
Vi forbeholder retten til at ændre, tilpasse, tilføje eller fjerne dele af denne Politik på ethvert
tidspunkt, men vil informere dig om eventuelle ændringer i Politikken ved at vise dig den sidste
opdateringsdato. Hvis vi ændrer politikken på en væsentlig måde, vil vi give dig en besked
online mindst 30 dage i forvejen og/eller indhente dit udtrykkelige samtykke, som det er
påkrævet i henhold til loven. Når du besøger vores websteder eller bruger vores tjenester,
accepterer du den nuværende udgave af denne Politik. Vi anbefaler at brugere læser denne
Politik nu og da for at se om der er nogen ændringer.

Kontakt os
Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til privacy[snabel-a]qualcomm[punktum]com, eller
skrive til os på Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121.
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