Privaatsuspoliitika
Meie, Qualcomm Incorporated ja meie tütarettevõtete (edaspidi „meie“) käesolevas
privaatsuspoliitikas (“poliis“) antakse teavet isikuandmete kogumise, kasutamise, töötlemise
ja edastamise kohta. Qualcomm Incorporated ja meie tütarettevõtted on ülemaailmne
organisatsioon, kes jagab meie ettevõtetes (juriidilised isikud) hallatavaid andmeid,
äriprotsesse ja infosüsteeme kogu maailmas. Seepärast kasutame seda poliisi arvestades
mõistet „isikuandmed“ laiemalt, et hõlmata paljusid meie suhtes kohaldatavaid privaatsuse ja
andmekaitse seaduseid; „isikuandmed“ on teave, mis on seotud tuvastatud füüsilise isikuga või
mida on mõistlikult võimalik kasutada (eraldi või koos muude mõistlikult kättesaadavate
andmetega) füüsilise isiku tuvastamiseks.

Ulatus
Käesolev poliis kehtib meie veebisaitidele, toodetele, teenustele, tarkvarale või rakendustele,
millele me postitame käesoleva poliisi otselingi või kus viitame sellele poliisile (edaspidi
„teenused“). Käesolev poliis hõlmab ainult teenuste kaudu kogutavaid andmeid, mitte mingeid
muid andmete kogumisi või töötlemisi, sealhulgas ka teiste oma isiklike, eraldi
privaatsuspõhimõtete säilitamiseks vajalike andmete kogumise tava. Mõnikord viidatakse
sellele poliisile seoses uuringute ja eriotstarbeliste veebilehtedega, näiteks meie tegevusalade
veebisaidid. Nendel juhtudel kohaldatakse käesolevat poliisi konkreetse teate või nõusoleku
taotluse korral (nt kogutud andmete liigi või kogumise eesmärgil).

Andmete tüübid ja kogumisviisid
Me kogume isiklikke andmeid allpool kirjeldatud viisidel. Teil on kogutavate andmete osas
valikud. Kui teil palutakse meile andmeid esitada, võite sellest keelduda. Kuid kui keeldute
andmete esitamisest, võib teie poolt toode või teenuse kasutamine olla vähendatud või
piiratud.
Esitatavad andmed. Me kogume teie nime, e-posti aadressi, postiaadressi (postiaadresside),
telefoninumbrit (telefoninumbrite) ja ettevõtte kohta käivaid andmeid, kui küsite meile teavet,
registreerite, tellite toodet või teenust või muidu tahtlikult saadate meile sellesisulist teavet.

Maksustatavate teenuste puhul kogume ka makseteavet (nt krediitkaardi number ja seotud
kinnitusteave), telefoninumbrit ning arveldus- ja saateaadresse.
Meie veebisaitidelt automaatselt kogutavad andmed. Kui külastate mõnda meie veebilehte,
kogume teie arvutist või mobiilseadmest üldised andmed, nagu brauser tüüp,
operatsioonisüsteem, IP-aadress ja domeeninimi, kust veebilehele juurdepääsu saite, ja kui
kasutate juurdepääsuks oma mobiilset seadet, siis mobiilseadme tüüp. Lisaks kogume
andmeid selle kohta, kuidas te meie veebilehti kasutate, näiteks lehe külastamiskuupäev ja
kellaaeg, külastatava lehe alad või lehed, aeg, mille olete veebilehel vaatamise ajal, kui palju te
olete veebilehele naasnud ja muud klõpsamisvoo andmed.
Küpsised. Me kasutame küpsiseid, veebimajakasid või sarnaseid tehnoloogiaid, et koguda
andmeid meie veebilehtede või veebirakenduste kasutamise kohta. Küpsis on väike tekstifail,
mis salvestatakse teie arvuti või seadme kõvakettale veebilehe avamisel. Me kasutame
küpsiseid, et aidata meie veebilehti ja teenuseid kasutada, sealhulgas: (1) jättes teid meelde, et
te ei peaks veebilehele naastes sama informatsiooni sisestama, (2) pakkudes teile kohandatud
sisu või pakkumisi veebilehel; (3) arendades koondstatistikat, et aidata jälgida veebilehe
toimivust, viia läbi uuringuid, täiustada meie sisu ja teenuseid ning (4) aidates kaitsta meie
veebilehtede ja teenuste turvalisust.
Samuti lubame teistele firmadele, nagu veebianalüütika partnerid, reklaamijad või
reklaamivõrgud, veebilehel oma küpsiste või veebimajakate (millele viidatakse ka kui 1x1
piksel.gif-le või tegevusmärgistele) seadistamist või neile juurdepääsu. Näiteks kasutame
kolmanda osapoole reklaamiettevõtteid, et pakkuda meie nimel internetis reklaame või
näidata teiste ettevõtete reklaame meie veebilehel. Need kolmanda osapoole reklaamifirmad
kasutavad küpsiseid ja veebimajakaid, et mõõta ja parandada klientide, sh meie klientide
reklaamide tõhusust. Selleks kasutavad need ettevõtted andmeid teiepoolsest meie veebilehe
ja muude veebilehtede külastamistest aja jooksul. Need andmed võivad sisaldada kuvatud
bännerreklaami kuupäeva/kellaaega, nende küpsises sisalduvat unikaalset identifikaatorit ja
teie seadme IP-aadressi. Neid andmeid saab kasutada ka reklaamide isikupärastamiseks, et teil
oleks tõenäolisem näha reklaame teie huvi pakkuvate kaupade ja teenuste kohta. Kui soovite
selle tegevuse ja teie personaliseeritud reklaami kohta lisateavet, külastage palun viib artiklist
välja.

Teil on õigus küpsiste kasutamisest loobuda, kuid seda tehes ei pruugi teil olla võimalik
kasutada mõnda veebilehe funktsiooni või kõiki meie pakkumisi. Küpsiste eelistuste muutmise
osas vaadake brauseris „Abi“ menüüd. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsistepoliitikat.
Tarkvara ja rakendused: Qualcomm Incorporatedi tütarettevõtted loovad mitmesugust
mobiilseadmete tarkvara ja rakendusi, mis võivad aidata täiustada mobiilseadme toimivust,
aku jõudlust, seadme turvalisust või pakkuda muid eeliseid. Nende tarkvararakenduste abil
võime koguda asukohaandmeid, ainulaadseid tunnuseid (nt kiibistiku seerianumber või
rahvusvaheline abonendi ID), seadmetes installitud ja/või töötavate rakenduste andmeid,
konfiguratsiooniandmeid nagu mark, mudel ja juhtmeta operaatori ning versiooni andmed,
tarkvara loomise andmed ja andmed seadme toimivuse kohta, näiteks kiibistiku toimivus,
akude kasutamine ja termilised andmed. Rohkem teavet
Kolmanda osapoole allikad: Samuti võime saada isikuandmeid kolmanda osapoole allikatest,
nagu andmevahendajad, sotsiaalvõrgustikud, muud partnerid või avalikud allikad.

Andmekogumise eesmärgid ja andmete kasutamine
Me kogume ja töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku ja/või vajaduse korral teie poolt
kasutatavate toodete pakkumiseks, meie äritegevuse korraldamiseks, lepinguliste ja
seaduslike kohustuste täitmiseks, meie süsteemide ja klientide turvalisuse kaitsmiseks või
muude õigustatud huvide täitmiseks. Andmete kogumise ja kasutamise eesmärgid on
järgmised:


Vastamine taotlusele, mille meile saatsite, näiteks teabenõudele või teie soovile tellida
teenust või osta toodet.



Pakutavate teenuste pakkumine, haldamine, hooldus ja turvalisus.



Meie ettevõtte juhtimine ja täiustamine, sealhulgas meie teenuste ja meie süsteemide
haldamine, kaitsmine ja täiustamine, uute toodete ja teenuste väljatöötamine ning
muud ärilised eesmärgid.



Teenuste kasutajate eelistuste paremaks mõistmiseks koostame koondatud statistika
meie Teenuste kasutamise kohta ja aitame isikupärastada meie veebilehe ja teenuste
kogemusi.



Teile teave andmine meie tehnoloogiate, toodete või teenuste versioonide, uudiste ja
muu side kohta ja



Mis tahes muu kasutusala, mida me kirjeldame käesolevas poliisis või kohas, kus me
andmeid kogume.

Nende eesmärkide saavutamiseks ja ulatuses, mis on lubatud kohaldatava seadusega, võime
me kombineerida mitmesuguseid andmeid, mida me kogume erinevatest allikatest.

Andmete salvestamine ja töötlemine
Me salvestame ja töötleme andmeid Ameerika Ühendriikide ja maailma serverites, sealhulgas
Aasias ja Euroopa Majanduspiirkonnas, kuid mitte ainult. Ükskõik kus me vastavalt käesolevale
poliisile isikuandmeid säilitame või töötleme, võtame me kasutusele meetmed, et tagada
andmete töötlemine vastavalt käesolevale poliisile ja kooskõlas kohaldatava seadusega.
Me edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast teistesse riikidesse, millest mõnesid
ei ole Euroopa Komisjon määratlenud piisava andmekaitse taseme saavutatuna. Kui me seda
teeme, kasutame edastamisel mitmesuguseid õiguslikke mehhanisme (näiteks teie nõusolekut
või seaduslikke lepinguid).

Isikuandmete avalikustamine
Meil on teie isikuandmetesse Qualcommis (sealhulgas allettevõtted) juurdepääs ja jagame
andmeid kolmanda osapoole müüjatega või teenusepakkujatega, kes töötlevad meie nimel
andmeid käesoleva Poliisiga sätestatud eesmärkidel. Samuti võime pakkuda meie äriklientide
koolitust või muid teenuseid. Sel juhul võime jagada andmeid meie koolituse ja muude
teenuste kasutamise kohta kindlaksmääratud äriklientidega nende äriliseks kasutamiseks.
Samuti võime teie andmeid jagada seadusega ette nähtud korras või meie või teiste seaduslike
õiguste kaitsmise või kasutamise huvides, ilma piiranguteta, nt seoses õiguskaitseametnike
taotlustega ning seoses kohtumenetlustega. Me võime jagada või edastada teie andmeid
seoses meie ettevõtte või selle osade tulevase või tegeliku müügi, ühinemise, ülekandmise või
muu ümberkorraldamisega. Lõpuks võime ka teie isikuandmeid jagada, kui olete meile selleks
loa andnud.

Teie valikud

Nõustumiseks ja keeldumiseks. Mõnedel juhtudel, näiteks e-turunduse puhul, pakume teile
võimalust teatud andmekogumisest, kasutamisest või jagamisest loobuda. Sellistel asjaoludel
me austame teie valikut.
Andmesubjekti õigused. Teatud riikide või osariikide õigusaktid lubavad teil nõuda enda
andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist ja piiramist või annavad teile
isikuandmeid puudutavad teisi õiguseid. Nende õiguste kasutamiseks klõpsake siin.
Do Not Track (Jälgimisest loobumine). Praegu ei reageeri me veebibrauserite saadetud „Do
Not Track“ (“DNT“) signaalidele. Ühtlustatud standardit ei ole veel vastu võetud, et teha
kindlaks, kuidas DNT-signaale tõlgendada ja milliseid meetmeid peaks võtma veebilehed ja
need kolmandad isikud, kes neid saavad. Kuid võite kasutada mitmesuguseid teisi
andmekogumise ja kasutamise juhtimise vahendeid, sealhulgas brauseri seadetes küpsiste
juhtelemente ning eelistatavate küpsistega kirjeldatud isikupärastatud reklaamikontrolle.

Säilitamine
Me säilitame isikuandmeid, kui teie konto on aktiivne või kui soovite teenuseid pakkuda. Me
eemaldame isikuandmeid mõistliku aja jooksul pärast seda, kui andmed ei ole enam vajalikud
äriliseks eesmärgiks, milleks need koguti. Siiski säilitame ja kasutame isikuandmeid, et järgida
meie seaduslikke kohustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada meie lepinguid.

Turvalisus
Interneti kaudu edastamine ei ole kunagi 100% turvaline ega vigadevaba. Kuid me võtame
mõistlikud meetmed, et kaitsta teie andmeid kaotuse, väärkasutuse ja volitamata
juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. Teie vastutus on kaitsta oma
paroole ja kasutajatunnuseid ning teavitada meid kasutades ühte allpool loetletud
kontaktmeetodit, kui olete kunagi kahtlustanud, et teie mõne meie teenuste parool või
kasutajatunnus on ohustatud. Te olete ainuisikuliselt vastutav meie teenuste volitamata
kasutamise eest, mida teostatakse teie parooli ja kasutajatunnuse kaudu.

Laste privaatsus

Meie teenused on mõeldud täiskasvanutele. Me ei kavatse teadlikult koguda isikutelt
isikuandmeid, mis on määratletud kohaldatavas õiguses, ja me palume, et lapsed ei esitaks
meile mingeid isikuandmeid.

Muudatused
Jätame endale õiguse selle poliisi osade muutmiseks, täiendamiseks, lisamiseks või
eemaldamiseks igal ajal, kuid me teavitame teid, et muudatused on tehtud, näidates poliisil
viimase värskendamise kuupäeva. Kui me muudame poliisi oluliselt, esitame teile asjakohase
veebipõhise teate vähemalt kolmkümmend päeva ette ja/või küsime teilt selgesõnalist
nõusolekut, nagu seaduses ettenähtud. Külastades meie veebilehti või kasutades meie
teenuseid, nõustute te käesoleva poliisi praeguse versiooniga. Soovitame kasutajatel seda
poliisi aeg-ajalt uuesti vaadata, et teada saada mis tahes muudatustest.

Võtke meiega ühendust
Kui soovite meiega ühendust võtta, saatke meile e-kiri privacy[at]qualcomm[dot]com või
kirjutage meile Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121.
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