Privacybeleid
In dit Privacybeleid ("Beleid") geven wij, Qualcomm Incorporated en onze
dochterondernemingen (gezamenlijk "wij", "ons" of "onze") informatie over hoe wij
persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen. Qualcomm Incorporated
en onze dochterondernemingen zijn een wereldwijde organisatie die gegevens die wij beheren
uitwisselt tussen bedrijven (juridische entiteiten), bedrijfsprocessen en informatiesystemen
over de hele wereld. Daarom gebruiken wij voor dit Beleid de term "persoonsgegevens",
grotendeels om de vele privacy- en gegevensbeschermingswetten die op ons van toepassing
zijn, te dekken; "persoonsgegevens" betekent gegevens gerelateerd aan een geïdentificeerde
natuurlijke persoon of die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt (alleen of in combinatie met
andere gegevens, redelijkerwijs beschikbaar) om een natuurlijke persoon te identificeren.

Toepassingsgebied
Dit Beleid is van toepassing op onze websites, producten, services, software en apps waarop
wij een directe link naar dit Beleid plaatsen of waarnaar binnen dit Beleid wordt verwezen
(gezamenlijk de "Services"). Dit Beleid heeft alleen betrekking op gegevens die via de Services
zijn verzameld en niet op enige andere verzameling of verwerking van gegevens, inclusief
maar niet beperkt tot gegevensverzamelingsmethoden van andere services die hun eigen,
afzonderlijke privacybeleid handhaven. Af en toe verwijzen wij naar dit Beleid met betrekking
tot enquêtes en webpagina's voor speciale doeleinden, bijvoorbeeld onze webpagina's
betreffende Carrières; in dergelijke omstandigheden is dit Beleid van toepassing zoals
gewijzigd in de specifieke kennisgeving of het toestemmingsverzoek (bijvoorbeeld met
betrekking tot verzamelde soorten gegevens of doeleinden van verzameling).

Soorten Gegevens en Verzamelmethoden
Wij verzamelen een verscheidenheid aan persoonsgegevens via de hieronder beschreven
middelen. U heeft keuzes betreffende de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt
gevraagd ons gegevens te verstrekken, kunt u ervoor kiezen dit niet te doen. Maar indien u
weigert gegevens te verstrekken, kunnen uw mogelijkheden om het betreffende product of de
service te gebruiken, worden verminderd of beperkt.

Gegevens die u verstrekt. Wij verzamelen uw naam, e-mailadres(sen), postadres(sen),
telefoonnummer(s) en gegevens met betrekking tot het bedrijf dat u vertegenwoordigt
wanneer u ons om informatie vraagt, u zich registreert, een product of service bestelt, of ons
op een andere manier bewust dergelijke informatie toestuurt. In verband met betaalde
services verzamelen wij ook betalingsinformatie (bijvoorbeeld creditcardnummers en
gerelateerde verificatiegegevens), telefoonnummer en factuur- en verzendadressen.
Gegevens die wij automatisch op onze websites verzamelen. Wanneer u een van onze
websites bezoekt, verzamelen wij algemene gegevens van uw computer of mobiele apparaat,
zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres en de domeinnaam van waaruit u de site
hebt bezocht, en als u onze site bezoekt met uw mobiele apparaat, het type mobiele apparaat.
Daarnaast verzamelen wij gegevens over hoe u onze websites gebruikt, zoals de datum en tijd
waarop u de site bezoekt, de gebieden of pagina's van de website die u bezoekt, de
hoeveelheid tijd die u besteedt aan het kijken naar de site, het aantal keren dat u terugkeert
naar de site en andere klik-streamgegevens.
Cookies. Wij gebruiken cookies, webbakens of soortgelijke technologieën om gegevens te
verzamelen over uw gebruik van onze websites of web-apps. Een cookie is een klein
tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of apparaat wordt opgeslagen wanneer u
de website bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze websites en services goed te laten werken,
inclusief om: (1) u te kunnen herinneren zodat u niet dezelfde informatie hoeft in te voeren
wanneer u terugkeert naar de site, (2) u van een gepaste inhoud of aanbiedingen op de site te
voorzien; (3) statistische gegevens te verzamelen om zo de prestaties van de site te helpen
monitoren, onderzoek uit te voeren, onze content en diensten te verbeteren en (4) de
veiligheid van onze sites en diensten te helpen beschermen.
Wij staan ook andere bedrijven zoals webanalysepartners, adverteerders of
advertentienetwerken toe om hun cookies of webbakens (ook aangeduid als 1x1 pixel.gifs of
actie-tags) op de website in te stellen of te openen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van
externe reclamebedrijven om namens ons advertenties op het internet weer te geven of om op
onze website advertenties weer te geven voor andere bedrijven. Deze externe
reclamebedrijven gebruiken cookies en webbakens om de effectiviteit van advertenties voor
hun klanten, waaronder wij, te meten en te verbeteren. Om dit te doen, gebruiken deze
bedrijven gegevens over uw bezoeken aan onze website en andere websites in de loop van de
tijd. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: datum/tijd van de banneradvertentie die
wordt weergegeven, de unieke ID in hun cookie en het IP-adres van uw apparaat. Deze

gegevens kunnen ook worden gebruikt om advertenties te personaliseren, zodat u
waarschijnlijk advertenties te zien krijgt voor goederen en services die voor u interessant zijn.
Indien u meer informatie wilt over deze praktijk en uw keuzes over gepersonaliseerde
advertenties, bezoek dit opt-outartikel .
U bent vrij om cookies te weigeren, maar door dit te doen, is het mogelijk dat u sommige
functies op de website niet kunt gebruiken of ten volle kunt profiteren van al onze
aanbiedingen. Controleer het "Help"-menu van uw browser om te leren hoe u uw
cookievoorkeuren kunt wijzigen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid.
Software en apps: De dochterondernemingen van Qualcomm Incorporated creëren een
verscheidenheid aan software en applicaties voor mobiele apparaten, die kunnen helpen de
prestaties van de mobiele apparaten te verbeteren, batterijvermogen te besparen, de
apparaatbeveiliging te verbeteren of andere voordelen te bieden. Via deze softwareapplicaties kunnen wij locatiegegevens, unieke identificatiegegevens (zoals een chipset
serienummer of internationale abonnee-ID), gegevens over de geïnstalleerde applicaties en/of
op het apparaat, configuratiegegevens zoals het merk, model en draadloze drager, gegevens
over besturingssysteem en versie, bouwgegevens van software en gegevens over de prestaties
van het apparaat, zoals de prestaties van de chipset, het batterijgebruik en thermische
gegevens verzamelen. Meer weten?
Externe Bronnen: Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van externe bronnen zoals
gegevensbrokers, sociale netwerken en andere partners, of openbare bronnen.

Doeleinden van Verzameling, Gebruik van Gegevens
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming en/of als dat nodig
is om de producten die u gebruikt te leveren, onze activiteiten uit te voeren, onze contractuele
en wettelijke verplichtingen na te komen, de veiligheid van onze systemen en klanten te
beschermen, of andere legitieme belangen te vervullen. De doeleinden waarvoor wij
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken omvatten:


Het beantwoorden van het verzoek dat u ons hebt gestuurd, zoals uw verzoek om
informatie of uw verzoek om u op een service te abonneren of een product te kopen;



De Diensten leveren, beheren, onderhouden en beveiligen die u aanvraagt;



Onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren en verbeteren, inclusief het beheren, beschermen
en verbeteren van onze services en systemen, het ontwikkelen van nieuwe producten
en services en voor andere interne zakelijke doeleinden;



Om een beter inzicht te krijgen in de voorkeuren van de gebruikers van onze Services,
gegevens te verzamelen voor statistieken over het gebruik van onze Services en te
helpen uw ervaring met onze website en Services te personaliseren;



U te informeren over onze technologieën, product- of servicereleases, nieuws en
andere mededelingen; en



Elk ander gebruik dat wij in dit Beleid beschrijven of op het moment dat wij de
gegevens verzamelen.

Om deze doeleinden te bereiken, en voorzover de van toepassing zijnde wet dit toestaat,
kunnen wij de verschillende soorten gegevens die wij uit verschillende bronnen verzamelen,
combineren.

Waar Wij Gegevens Opslaan en Verwerken
Wij slaan gegevens op en verwerken deze in de Verenigde Staten en op servers over de hele
wereld, inclusief. maar niet beperkt tot, Azië en de Europese Economische Ruimte. Indien wij
persoonsgegevens opslaan of verwerken, in overeenstemming met dit Beleid, ondernemen wij
stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit
Beleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Wij verzenden persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte naar andere landen,
waarbij door de Europese Commissie is vastgesteld dat sommige niet over een adequaat
niveau van gegevensbescherming beschikken. Wanneer wij dat doen, gebruiken wij
verschillende juridische mechanismen om de overdracht te bewerkstelligen (zoals uw
toestemming of juridische overeenkomsten).

Openbaarmaking van Persoonsgegevens
Wij hebben toegang tot uw persoonsgegevens binnen Qualcomm (inclusief haar
dochterondernemingen) en delen gegevens met externe leveranciers of dienstverleners die de
gegevens namens ons verwerken voor de doeleinden die in dit Beleid zijn uiteengezet. Wij
kunnen ook trainingen of andere diensten aanbieden aan onze werknemers en medewerkers
van onze zakelijke klanten. In dergelijke gevallen kunnen wij gegevens over het gebruik van

onze training en andere diensten met de geïdentificeerde zakelijke klanten delen voor hun
zakelijke gebruik. Wij kunnen uw gegevens ook delen indien vereist door de wet of in het
belang van de bescherming of uitoefening van wettelijke rechten van ons of anderen,
bijvoorbeeld, zonder beperking, in verband met verzoeken van wetshandhavers en in verband
met gerechtelijke procedures. Wij kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met
een toekomstige of daadwerkelijke verkoop, fusie, overdracht of andere reorganisatie van ons
gehele bedrijf of delen ervan. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen waarvoor
u ons toestemming hebt gegeven.

Uw Keuzes
Aan-/Afmelden. In sommige omstandigheden, zoals e-mailmarketing, bieden wij u de
mogelijkheid om u aan of af te melden voor bepaalde soorten gegevensverzameling, -gebruik
of -deling. In dergelijke omstandigheden zullen wij uw keuze respecteren.
Rechten Betrokkene. De wetten van sommige landen of staten staan u toe om toegang,
correctie, verwijdering, beperking of andere rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
aan te vragen. Klik hier om deze rechten uit te oefenen.
Niet Traceren. Wij reageren momenteel niet op "Niet Traceren" ("DNT") signalen die door
webbrowsers worden verzonden. Er is nog geen uniforme standaard vastgesteld om te
bepalen hoe DNT-signalen dienen te worden geïnterpreteerd en welke acties er dienen te
worden ondernomen door websites en derde partijen die deze ontvangen. U kunt echter een
verscheidenheid aan andere manieren gebruiken om de verzameling en het gebruik van
gegevens te beheren, inclusief instellingen van cookie in uw browserinstellingen en het
gepersonaliseerde reclamebeheer dat wordt beschreven in de bovenstaande rubriek Cookies.

Bewaring
Wij bewaren persoonsgegevens zolang uw account actief is, of indien nodig om u diensten te
verlenen. Wij zullen persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen nadat de
gegevens niet langer nodig zijn voor het zakelijke doeleinde waarvoor deze werden verzameld.
Wij zullen persoonsgegevens echter bewaren en gebruiken indien nodig om te voldoen aan
onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Beveiliging

Overdrachten via het internet zijn nooit 100% veilig of foutvrij. Wij nemen echter redelijke
maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde
toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Het is uw verantwoordelijkheid om uw
wachtwoorden en Gebruikers-ID's te beschermen en om ons via een van de onderstaande
contactmethoden op de hoogte te stellen, indien u ooit vermoedt dat uw wachtwoord of
gebruikers-ID voor een van onze diensten is gecompromitteerd. U bent als enige
verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik van onze Diensten door middel van uw
wachtwoord en gebruikers-ID.

Privacy van Kinderen
Onze Diensten zijn bedoeld voor volwasenen. Wij verzamelen opzettelijk of bewust geen
persoonlijke identificeerbare gegevens van kinderen, zoals gedefinieerd in de toepasselijke
wetgeving, en wij verzoeken kinderen om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om op enig moment delen van dit Beleid te wijzigen, aan te
passen, toe te voegen of te verwijderen, maar wij zullen u waarschuwen dat er wijzigingen zijn
aangebracht door in het Beleid aan te geven op welke datum deze voor het laatst werd
bijgewerkt. Als wij het Beleid substantieel wijzigen, zullen wij u ten minste 30 dagen van
tevoren een passende online kennisgeving sturen en/of uw uitdrukkelijke toestemming
verkrijgen zoals de wet vereist. Wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt,
accepteert u de huidige versie van dit Beleid. Wij raden gebruikers aan dit Beleid regelmatig te
bezoeken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Contact met Ons Opnemen
Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar privacy[at]qualcomm[dot]com, of
schrijft u naar Qualcomm Incorporated, t.a.v. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121, VS.
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