خطمشی حریم خصوصی
در این خطمشی حریم خصوصی («خطمشی») ،ما ،به عنوان  Qualcomm Incorporatedو شرکتهای تابعه متعلق به
ما (به طور جمعی «ما») اطالعاتی درباره نحوه جمعآوری ،استفاده ،پردازش و انتقال دادههای شخصی ارائه میکنیم.
 Qualcomm Incorporatedو شرکتهای تابعه یک سازمان جهانی را شکل میدهند که دادههای تحت مدیریت ما را در
کسب و کارهای مختلف (اشخاص حقوقی) ،فرآیندهای تجاری و سیستمهای اطالعاتی در سراسر جهان به اشتراک
میگذارد .بنابراین ،ما برای این خطمشی از واژه «دادههای شخصی» به صورت کلی برای اشاره به بسیاری از قوانین
حفاظت داده و حریم خصوصی که در مورد ما کاربرد پیدا میکنند استفاده میکنیم؛ «دادههای شخصی» به معنای اطالعات
مربوط به یک شخص حقیقی نامشخص یا اطالعاتی هستند که میتوان به صورت منطقی (به خودی خود یا در ترکیب با
سایر دادههای منطقی در دسترس) برای شناسایی یک فرد طبیعی مورد استفاده قرار داد.

دامنه
این خطمشی برای وبسایتها ،محصوالت ،خدمات ،نرمافزارها ،یا برنامههایی که پیوندی مستقیم از آنها را در این خط
مشی قرار دادهایم یا در این خطمشی ذکر شدهاند (به طور جمعی «خدمات») اعمال میشود .این خطمشی تنها در مورد
دادههایی صدق میکند که از طریق خدمات جمعآوری شدهاند و هر نوع جمعآوری یا پردازش داده دیگر ،از جمله ،بدون
محدودیت ،روشهای جمعآوری دادهها برای سایر خدمات که خطمشی حریمخصوصی جداگانه و مخصوص به خود دارند
را پوشش نمیدهد .در بعضی موارد ،ما در رابطه با نظرسنجیها و صفحات وب با اهداف خاص ،برای مثال ،صفحه وب
مشاغل ،به این خطمشی مراجعه میکنیم؛ در این شرایط ،این خطمشی به نحوی که در اطالعیه ویژه مشخص شده یا در
درخواست رضایتنامه آمده است کاربرد پیدا میکند (برای مثال ،با توجه به نوع دادههای جمعآوری شده یا اهداف
جمعآوری داده).

انواع دادهها و روشهای جمعآوری
ما مجموعهای از دادهها را از طریق روشهایی که در ذیل آمده است جمعآوری میکنیم .شما حق دارید دادههایی که ما
جمعآوری میکنیم را انتخاب کنید .زمانی که از شما درخواست میشود داده ارائه کنید ،میتوانید این کار را انجام ندهید .اما
اگر از ارائه داده امتناع کنید ،ممکن است توانایی شما در استفاده از محصوالت و خدمات مربوط به آن کاهش پیدا کند یا
محدود شود.
دادههایی که شما ارسال میکنید .ما نام ،آدرس(های) ایمیل ،آدرس(های) پستی ،شماره(های) تلفن و دادههای مربوط به کسب
و کار شما را زمانی جمعآوری میکنیم که شما از ما اطالعات بخواهید ،ثبتنام کنید ،یک محصول یا خدمات را سفارش
بدهید ،یا در غیر اینصورت اینگونه اطالعات را عمدا ً ارسال کنید .در ارتباط با خدماتی که هزینه دارند ،اطالعات پرداخت
(از قبیل شماره کارت اعتباری و دادههای تأیید مربوطه) ،شماره تلفن و آدرس صورتحساب و محل تحویل را نیز جمعآوری
خواهیم کرد.

دادههایی که به صورت خودکار از وبسایتهایمان جمعآوری میکنیم .زمانی که شما از یکی از وبسایتهای ما دیدن
میکنید ،ما دادههای عمومی از قبیل نوع مرورگر ،سیستم عامل ،آدرس  IPو نام دامنهای که از طریق آن به سایت دسترسی
پیدا کردهاید را از رایانه و در صورت دسترسی که از طریق دستگاه همراه به سایت ما دسترسی دارید ،نوع دستگاه همراه
را از دستگاه همراه شما جمعآوری میکنیم .به عالوه ،ما دادههای مربوط به نحوه استفاده شما از وبسایتهایمان ،مثل
تاریخ و زمانی که از وبسایت بازدید کردید ،میزان زمانی که برای مشاهده وبسایت صرف کردید ،تعداد دفعاتی که به
سایت برگشتید و سایر دادههای جریان کلیک کردن را جمعآوری میکنیم.
کوکیها .ما از کوکیها ،بیکونهای وب یا فناوریهای مشابه برای جمعآوری دادههای مربوط به استفاده شما از وبسایتها
و برنامههای وب استفاده میکنیم .کوکی عبارت است از یک فایل متنی کوچک که در سختافزار رایانه یا دستگاه شما در
زمان دسترسی به سایت ذخیره میشود .ما از کوکیها برای کمک به کار روی وبسایتها و خدماتمان استفاده میکنیم،
خدماتی از قبیل، ( :دینک دراو هرابود ار دوخ تاعالطا تیاس هب تشگزاب نامز رد دیشابن روبجم رگید ات امش نتشاد دای هب )۱
درکلمع یور تراظن هب کمک یارب هوبنا یاهرامآ هعسوت ) (۳؛تیاس یور رب هدشیشرافس تاداهنشیپ ای اوتحم هئارا )(۲
.ام تامدخ اهتیاس تینما زا تظافح هب کمک ) (۴و ،تامدخ و اوتحم ءاقترا ،تاقیقحت ماجنا ،تیاس
همچنین به سایر شرکتها مثل شرکای تحلیلگر وب ،شرکتهای تبلیغاتی یا شبکههای تبلیغات اجازه میدهیم کوکیهای یا
بیکونهای وب خود (که به آنها  ۱×۱پیکسل.گیف یا برچسبهای عملی هم گفته میشود) را روی سایت تنظیم کنند یا به
آنها دسترسی داشته باشند .برای مثال ،ما از شرکتهای تبلیغاتی شخص ثالث برای پخش تبلیغات خودمان در اینترنت یا
نمایش تبلیغات سایر شرکتها روی وبسایت خودمان استفاده میکنیم .این شرکتهای تبلیغاتی شخص ثالث از کوکیها و
بیکونهای وب برای ارتقاء تأثیر تبلیغات روی مشتریانشان ،که شامل خود ما هم میشود ،استفاده کنند .به این منظور ،این
شرکتها از دادههای مربوط به بازدیدهای انجام گرفته از وبسایت ما و سایر وبسایتها در طول زمان استفاده میکنند.
این دادهها ممکن است این موارد را شامل شوند :تاریخ/زمان تبلیغ نمایش داده شده ،یک شناساگر منحصر به فرد در کوکی،
و آدرس  IPدستگاه شما .میتوان از این دادهها برای شخصیسازی تبلیغات استفاده کرد تا احتمال بیشتری وجود داشته باشد
که شما تبلیغات مربوط به کاالها و خدماتی را مشاهده کنید که به آنها عالقه دارید .اگر مایلید اطالعات بیشتری درباره این
روش کار و حق انتخابهای خود برای تبلیغات شخصیسازی شده کسب کنید ،به این مقاله انتخابی مراجعه نمایید.
شما آزاد هستید که کوکیها را رد کنید ،اما با انجام این کار ،ممکن است نتوانید از بعضی ویژگیهای سایت ما استفاده کنید
یا بهترین استفاده را از پیشنهادات ما ببرید .برای آگاهی از نحوه تغییر اولویتهای کوکی ،منوی «راهنمایی» مرورگر خود
را بررسی کنید .برای کسب اطالعات بیشتر ،لطفا ً به خطمشی کوکی ما مراجعه کنید.
نرمافزارها و برنامهها :شرکتهای تابعه  Qualcomm Incorporatedمجموعهای از نرمافزارها و برنامهها را برای
دستگاههای همراه ایجاد کردهاند که میتواند به ارتقاء عملکرد دستگاه همراه ،ذخیره باتری و افزایش امنیت دستگاه کمک
کنند یا مزایای دیگری داشته باشند .از طریق این برنامههای نرمافزاری ،ما میتوانیم دادههای موقعیت شما ،شناسههای
منحصر به فرد (مثل شماره سریال چیپست یا شماره شناسه اشتراک بینالمللی) ،دادههای مربوط به برنامههای نصبشده
و/یا در حال اجرا روی دستگاه ،دادههای پیکربندی مثل ساخت ،مدل و حامل بیسیم ،دادههای سیستم عامل و نسخه ،دادههای
ساخت نرمافزار و دادههای مربوط به عملکرد دستگاه مثل عملکرد چیپست ،مصرف باتری و دادههای حرارتی را
جمعآوری کنیم .بیشتر بدانید

منابع شخص ثالث :همچنین میتوانیم دادههای شخصی را از منابع شخص ثالث به دست بیاوریم ،دادههایی مثل کارگزاران
دادهها ،شبکههای اجتماعی ،سایر شرکا یا منابع عمومی.

اهداف جمعآوری ،استفاده از دادهها
ما دادههای شخصی مربوط به شما را با رضایت و/یا الزامات مشخص شده برای ارائه محصوالت مورد استفاده شما،
مدیریت کسب و کارمان ،انجام تعهدات قانونی و قراردادیمان ،حفاظت از امنیت سیستمها و مشتریانمان ،یا جامه عمل
پوشاندن به سایر منافع قانونی جمعآوری و پردازش میکنیم .اهدافی که به خاطر آنها دادهها را جمعآوری و استفاده میکنیم
شامل موارد زیر هستند:


برای پاسخ به درخواستی که شما برایمان ارسال کردهاید ،مثل درخواست اطالعات ،یا درخواست شما برای
اشتراک یکی از خدمات یا خرید یک محصول؛



برای ارائه ،مدیریت ،نگهداری و ایمنی سازی خدمات مورد درخواست شما؛



برای کار و ارتقاء خدمات ما ،از جمله اداره ،محافظت و ارتقاء خدمات و سیستمهای ما ،برای توسعه محصوالت
و خدمات جدید ،و برای سایر اهداف کسب و کار داخلی؛



برای درک بهتر اولویتهای کاربران خدماتمان ،آمارهای انبوه درباره استفاده از خدمات خود و کمک به
شخصسازی تجربه شما از وبسایت و خدمات را گردآوری میکنیم؛



برای ارائه اطالعات درباره فناوریها ،محصوالت و عرضه خدمات ،اخبار و سایر ارتباطات به شما؛ و



هر گونه استفاده دیگری که در این خطمشی یا محل جمعآوری دادهها شرح داده میشود.

برای دستیابی به این اهداف ،و تا میزان مجاز بر اساس قوانین مربوطه ،ممکن است ما انواع مختلف دادههایی که از منابع
مختلف جمعآوری کردهایم را با هم ترکیب کنیم.

محل ذخیره و پردازش دادهها توسط ما
ما دادهها را در ایاالت متحده و روی سرورهایی در سرتاسر دنیا ،از جمله ،بدون محدودیت ،در آسیا و ناحیه اقتصادی اروپا
ذخیره و پردازش میکنیم .پیرو این خطمشی ،در هر کجا که دادههای شخصی ذخیره یا پردازش شود ،ما تمام تدابیر الزم در
در نظر میگیریم تا مطمئن شویم دادهها با توجه به این خطمشی و مطابق با قانون مربوطه پردازش میشوند.
ما دادههای شخصی را از ناحیه اقتصادی اروپا به کشورهایی انتقال میدهیم که سطح کافی حفاظت اطالعات در بعضی از
آنها توسط کمیسیون اروپا تأیید نشده است .در این زمان ،برای انجام انتقال مجموعهای از مکانیزمهای قانونی را به کار
خواهیم گرفت (مثل کسب رضایت شما یا قراردادهای قانونی).

انتشار دادههای شخصی
ما در داخل ( Qualcommکه شامل شرکتهای تابعه هم میباشد) به دادههای شخصی شما دسترسی داریم و دادهها را با
فروشندگان شخص ثالث یا ارائهدهندگان خدماتی به اشتراک میگذاریم که با توجه به اهداف این خطمشی از طرف ما کار
پردازش دادهها را انجام میدهند .همچنین میتوانیم به کارمندان و کارگران مشتریان تجاری خودمان دورههای آموزشی یا

خدمات دیگر را ارائه کنیم .در این صورت ،میتوانیم برای استفادههای تجاری ،دادههای مرتبط با استفاده از دوره آموزشی
ما و سایر خدمات را با مشتریانی که هویتشان مشخص شده است به اشتراک بگذاریم .همچنین میتوانیم دادههای شما را بر
اساس نیاز قانون یا با هدف حفاظت یا اعمال حقوق قانونی خودمان یا دیگران ،مانند و نه محدود به درخواستهای مسئولین
انتظامی در رابطه با یک پرونده قضایی ،به اشتراک بگذاریم .ما میتوانیم در رابطه با یک فروش محتمل یا واقعی ،ادغام،
انتقال یا سایر موارد مورد تأیید در کسب و کار خودمان ،دادههای شما را منتقل کنیم یا به اشتراک بگذاریم .در نهایت،
میتوانیم دادههای شخصی شما را در صورت دریافت اجازه از طرف شما به اشتراک بگذاریم.

انتخابهای شما
شرکت کردن/انصراف .در بعضی شرایط ،از قبیل بازاریابی از طریق ایمیل ،ما به شما این توانایی را میدهیم که به
انتخاب خود در برخی موارد جمعآوری ،استفاده یا اشتراکگذاری داده شرکت کنید یا انصراف بدهید .در این شرایط ،به
انتخاب شما احترام خواهیم گذاشت.
حقوق مربوط به موضوع اطالعات قانون برخی کشورها یا ایاالت به شما اجازهی دسترسی ،تصحیح ،حذف ،محدودسازی،
یا سایر حقوق مربوط به اطالعات شخصی شما را به شما میدهد .برای اعمال آن حقوق اینجا را کلیک کنید.
ردگیری نکن .در حال حاضر ما به عالمتهای «ردگیری نکن» (” )“DNTکه توسط مرورگرهای وب ارسال میشود
پاسخ نمیدهیم .هنوز یک استاندارد یک پارچه برای مشخص کردن نحوه تفسیر عالمتهای  DNTو کارهایی که باید توسط
وبسایتها و اشخاص ثالث دریافتکننده باید انجام بدهد مشخص نشده است .با این وجود ،شما میتوانید از مجموعهای از
سایر روشهای کنترل جمعآوری و استفاده از دادهها ،از جمله کنترل کوکیها در تنظیمات مرورگر و کنترلهای تبلیغات
شخصیسازی شده استفاده کنید که پیش از این در قسمت کوکیها به آن اشاره شد.

نگهداری
ما تا زمان فعال بودن حساب ،یا بر اساس نیاز به ارائه خدمات به شما ،از دادههای شخصی شخصی شما نگهداری میکنیم.
ما دادههای شخصی را در زمان متناسبی حذف میکنیم که دیگر برای اهداف تجاری که باعث جمعآوری آنها شده است
الزم نیستند .با این وجود ،با توجه به لزوم تبعیت از تعهدات قانونی ،حل و فصل دعاوی ،و اجرای توافقنامهها ،از دادههای
شخصی نگهداری و استفاده میکنیم.

امنیت
انتقالهای انجام گرفته از طریق اینترنت هرگز  ۱۰۰٪امن و بدون خطا نیستند .با این وجود ،ما گامهای مؤثری برای
حفاظت از دادهها در برابر گم شدن ،سوءاستفاده و دسترسی غیرمجاز ،افشاء ،تغییر و تخریب برداشتهایم .عاقالنهترین کار
این است که از رمز عبور و شناسه کاربری خود محافظت کنید و در صورتی که درباره امنیت رمز عبور یا شناسه کاربی
خود برای یکی از خدمات ما دچار تردید شدید ،از طریق یکی روشهای تماسی که در زیر آمده است به ما اطالع بدهید .در
صورت استفاده از خدمات ما با رمز عبور و شناسه کاربری شما ،این شما هستید که باید به تنهایی مسئولیت استفاده
غیرمجاز را به عهده بگیرید.

حریمخصوصی کودکان
خدمات ما برای بزرگساالن در نظر گرفته شدهاند .ما به صورت عمدی یا آگاهانه اطالعات شناسایی شخصی کودکان را بر
اساس قوانین مربوطه جمعآوری نمیکنیم و از کودکان میخوپاهیم هیچ یک از اطالعات شخصی خود را برای ما ارسال
نکنند.

اصالحیهها
ما حق تغییر ،اصالح ،اضافه کردن یا حذف بخشی از این خطمشی را در هر زمان برای خودمان محفوظ میدانیم ،اما با
مشخص کردن تاریخ آخرین بهروزرسانی خطمشی به شما درباره تغییرات ایجاد شده اطالع میدهیم .اگر مطالب خطمشی
تغییر پیدا کند ،ما اطالعیه آنالین مناسب را حداقل سی روز زودتر برای شما ارسال میکنیم یا بر اساس قانون رضایت شما
را کسب خواهیم کرد .زمانی که شما از وبسایت ما بازدید کنید یا از خدمات ما استفاده کنید ،نسخه فعلی این خطمشی را
پذیرفتهاید .ما توصیه میکنیم که کاربران در بعضی موارد دوباره به این خطمشی مراجعه کنند تا از تغییرات آن اطالع پیدا
کنند.

تماس با ما
برای تماس ،از طریق آدرس  privacy[at]qualcomm[dot]comایمیل بفرستید یا برای ما به آدرس Qualcomm
 Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121 .Incorporated, Attnنامه ارسال کنید.
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