Tietosuojakäytäntö
Tässä tietosuojakäytännössä (“Käytäntö”), me, Qualcomm Incorporated ja tytäryhtiömme
(yhdessä “me”, “meidän”), on tietoja siitä, miten keräämme,käytämme, käsittelemme ja
siirrämme henkilötietoja. Qualcomm Incorporated ja tytäryhtiömme on maailmanlaajuinen
organisaatio joka jakaa hallitsemiamme tietoja liiketoimintojen välillä (oikeudelliset yksiköt),
liiketoimintaprosesseissa ja tietojärjestelmissä ympäri maailmaa. Tämän vuoksi käytämme
termiä ”henkilötiedot” kattamaan laajasti useita soveltamiamme yksityisyys- ja
tietosuojalakeja; ”henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja jotka koskevat luonnollisen henkilön
tunnistamista tai tietoja (yhdistämällä tiedot muihin saatavilla oleviin tietoihin) joita voitaisiin
käyttää tunnistamaan luonnollinen henkilö.

Soveltamisala
Tämä käytäntö koskee verkkosivujamme, tuotteita, palveluita, ohjelmistoja tai sovelluksia,
joista on suora linkki tähän käytäntöön tai viittaus tähän käytäntöön (yhdessä ”palvelut”).
Tämä käytäntö kattaa ainoastaan palveluista kerättyjä tietoja eikä muita tiedonkeräys- tai
käsittelytapoja, mukaan lukien rajoituksetta, tiedonkeräyskäytäntöjä tai muita palveluita jotka
ylläpitävät omia, erillisiä tietosuojakäytäntöjä. Toisinaan me viittaamme tähän käytäntöön
kyselyissä ja erityisverkkosivuilla, esimerkiksi työpaikkasivuilla; näissä olosuhteissa tätä
käytäntöä sovelletaan muokattua erillistä ilmoitusta tai suostumuspyyntöä (esim. suhteessa
kerättyihin tietoihin tai keräystarkoituksiin).

Tietotyypit ja tiedonkeruumenetelmät
Keräämme erilaisia henkilötietoja alla olevien tapojen mukaisesti. Sinulla on oikeus valita mitä
tietoja keräämme. Kun sinua pyydetään toimittamaan tietoja, voit kieltäytyä. Mutta, mikäli
kieltäydyt antamasta tietoja, se voi vaikuttaa soveltuvan tuotteen palvelun heikentymiseen tai
rajoittamiseen.
Lähettämäsi tiedot. Me keräämme nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi,
puhelinnumerosi ja muut tiedot jotka liittyvät edustamaasi yritykseen kun pyydät meiltä
tietoja, rekisteröidyt, tilaat tuotteen tai palvelun tai muutoin lähetät meille tällaista tietoa.

Liittyen maksupalveluihin, keräämme myös maksutiedot (esim. luottokortin numeron ja
liittyvät vahvistustiedot), puhelinnumeron, laskutus- ja toimitusosoitteen.
Tiedot jotka kerätään automaattisesti sivustoiltamme. Kun vierailet verkkosivuillamme,
keräämme yleistä tietoa koskien tietokonettasi tai mobiililaitettasi, kuten selaintyyppi,
käyttöjärjestelmä, IP-osoite sekä toimialueen nimen josta siirryit sivustolle sekä mikäli käytät
sivustoa mobiililaitteella, mobiililaitteen tyypin. Tämän lisäksi keräämme lisäksi tietoja siitä
kuinka käytät verkkosivujamme, kuten päivämäärä ja aika jolloin vierailit sivustolla, sivuston
sivut ja alueet joissa vierailit, kuinka paljon käytit aikaa vieraillessasi sivustolla, kuinka usein
palasit sivustolle ja muita napsautuksiin liittyviä tietoja.
Evästeet. Käytämme evästeitä, jäljitteitä ja muita vastaavia tekniikoita kerätäksemme tietoja
sivustojen tai verkkosovellusten käytöstä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan
tietokoneen tai laitteen kiintolevylle, kun siirryt sivustoon. Evästeiden avulla voimme toimittaa
sivustojamme ja palveluita, mukaan lukien: (1) muistaa sinut, jotta sinun ei tarvitse antaa
samoja tietoja palatessasi sivustolle, (2) antaa sinulle mukautettua sisältöä tai tarjouksia
sivustolla; (3) keräämään tilastotietoja sivuston toiminnasta, suorittaa tutkimusta, parantaa
sisältöä ja palveluita, sekä (4) suojaamaan sivuston ja palveluiden turvallisuutta.
Sallimme myös muiden yritysten kuten verkkoanalytiikkakumppaneiden, mainostajien tai
mainosverkkojen asettaa sekä saada pääsyn evästeisiin tai jäljitteisiin (joita kutsutaan myös
1x1 pixel.giffeiksi, tai toimintotunnisteiksi) sivustolla. Käytämme esimerkiksi kolmannen
osapuolen mainosyrityksiä palvelemaan mainoksia puolestamme kaikkialla internetissä tai
näyttämään muiden yritysten mainoksia sivustollamme. Nämä kolmannen osapuolen
mainosyritykset käyttävät evästeitä ja jäljitteitä mitatakseen ja parantaakseen asiakkaidensa
mainosten tehokkuutta, itsemme mukaan lukien. Tehdäkseen tämän, nämä yritykset
käyttävät tietoja mitatakseen sivustomme tai muiden sivustojen vierailukertoja. Näihin
tietoihin voi kuulua: pvm/aika jolloin bannerimainos näytettiin, yksilöivä tunniste joka
tallennetaan evästeeseen ja laitteesi IP-osoite. Näitä tietoja voidaan käyttää myös
mukauttamaan mainoksia, jotta näet mainoksia tuotteista ja palveluista jotka voivat
kiinnostaa sinua. Mikäli haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja henkilökohtaisesta
mainonnasta, vieraile artikkelissa joka kertoo kieltäytymisestä.
Voit kieltäytyä evästeistä, mutta tällöin et pysty käyttämään joitain sivustuston ominaisuuksia
tai hyödyntämään kaikkia tarjouksiamme Napsauta selaimesi &quot;Help&quot;-painiketta
saadaksesi lisätietoja evästeiden käytöstä. Saadaksesi lisätietoja, lue evästekäytäntömme.

Ohjelmistot ja sovellukset: Qualcomm Incorporatedin tytäryhtiöt luovat erilaisia ohjelmistoja
ja sovelluksia mobiililaitteille, jotka auttavat parantamaan mobiililaitteen suorituskykyä,
säästämään akun virtaa, parantamaan laitteen turvallisuutta tai tarjoamaan muita etuja.
Näiden sovellusten kautta voimme kerätä paikkatietoja, yksilöllisiä tunnisteita (kuten
piirisarjan sarjanumeron tai kansainvälisen tilaajatunnististeen), tiedot asennetuista ja/tai
käytetyistä sovelluksista laitteessa, kokoonpanotiedot, kuten merkki, malli ja langattoman
yhteyden operaattori, käyttöjärjestelmä ja versiotiedot, ohjelmistoversion tiedot sekä tiedot
laitteen piirisarjan että akun suorituskyvystä ja lämpötiedot. Lue lisää
Kolmannen osapuolen lähteet: Voimme myös hankkia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta,
kuten tietovälittäjiltä, sosiaalisista verkostoista, muilta kumppaneilta tai julkisista lähteistä.

Keräystarkoitukset, tietojen käyttö
Keräämme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietoja luvallasi ja/tai tarvittaessa
toimittaaksemme tuotteita, ajaaksemme liiketoimintaamme, täyttääksemme sopimusteknisiä
ja oikeudellisia velvoitteita, suojataksemme järjestelmiämme ja asiakkaitamme, tai
täyttääksemme muita oikeutettuja etuja.. Tarkoitukset, joihin keräämme ja käytämme tietoja
ovat:


Vastataksemme pyyntöösi jonka lähetit meille, kuten tietopyyntö tai tilauspyyntösi
koskien palvelua tai tuotetta;



Toimittaaksemme, hallinnoidaksemme, ylläpitääksemme ja turvataksemme pyytämäsi
palvelut;



Ajaaksemme ja parantaaksemme liiketoimintaamme, mukaan lukien hallinnointi,
suojataksemme ja parantaaksemme palveluitamme sekä järjestelmiä, kehittääksemme
uusia tuotteita ja palveluita sekä muita sisäisiä liiketoimintatarkoituksia varten;



Ymmärtääksemme paremmin palvelun käyttäjien mieltymyksiä, kootaksemme
tilastotietoja palvelun käytöstä ja mukauttaaksemme verkkosivun ja Palveluiden
käyttökokemusta;



Tarjotaksemme sinulle tietoja teknologioista, tuotteita tai palvelutiedoitteita, uutisia ja
muuta viestintää; sekä



kaikki muu käyttö joka on kuvattu tässä käytännössä tai kohdassa jossa keräämme
tietoja.

Saavuttaaksemme nämä tarkoitukset sekä lain sallimalla tavalla, me yhdistämme erityyppisiä
tietoja jotka olemme keränneet eri lähteistä.

Tietojen tallentaminen ja käsittely
Me tallennamme ja keräämme tietoja Yhdysvalloissa ja palvelimissa ympäri maailmaa,
mukaan lukien rajoituksetta Aasiassa ja ETA-alueella. Se miten tallennamme tai käsittelemme
henkilötietoja tämän käytännön mukaisesti, meidän on ryhdyttävä toimiin joilla varmistetaan,
että tiedot käsitellään tämän käytännön ja sovellettavien lakien mukaisesti.
Lähetämme henkilötietoja ETA-alueelta muihin maihin, joista osassa ei ole riittävää
tietosuojaa Euroopan komission määräämällä tavalla. Tehdessämme niin, käytämme erilaisia
oikeudellisia mekanismeja suorittaaksemme siirron (kuten suostumustasi tai laillisia
sopimuksia)

Henkilötietojen paljastaminen
Qualcomm käyttää henkilötietojasi (mukaan lukien sen tytäryhtiöt) ja jakaa tietoja kolmansien
osapuolten kanssa tai palvelutoimittajille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme tässä
käytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Tarjoamme myös koulutusta tai muita palveluita
henkilöstölle ja työntekijöille että yritysasiakkaille. Näissä tapauksissasaatamme jakaa tietoja
koskien koulutusta ja muita palveluita tunnetuille yritysasiakkaille heidän liiketoimintaansa
varten. Voimme myös jakaa tietosi lain niin vaatiessa tai suojellaksemme omia tai muiden
oikeuksia, esim. ilman rajoituksia, liittyen lainvalvontaviranomaisten sekä oikeuskäsittelyiden
pyyntöihin. Voimme luovuttaa ja siirtää tietojasi liittyen alustavaan tai varsinaiseen
liiketoimintojen myyntiin, fuusioitumiseen, siirtoon tai muihin uudelleenjärjestelyihin osittain
tai kokonaan. Lopuksi, voimme myös jakaa henkilötietojasi mikäli olet antanut meille luvan.

Vaihtoehdot
Liittyminen/poistuminen. Joissakin tilanteissa, kuten sähköpostimarkkinointi, me annamme
sinulle mahdollisuuden liittyä tai poistua tiedonkeruusta, käytöstä tai jakamisesta. Tällaisissa
tilanteissa me kunnioitamme valintaasi.

Rekisteröidyn oikeudet. Joidenkin maiden tai osavaltioiden lait sallivat sinun pyytää pääsyä,
korjata, poistaa, rajoittaa tai muita oikeuksia henkilökohtaisiin tietoihisi. Napsauta tästä
oikeuksiesi harjoittamiseksi.
Älä seuraa - Do not track. Emme vastaa tällä hetkellä “Do Not Track” (“DNT”) pyyntöihin joita
verkkoselaimet lähettävät. Yhdenmukaista standardia ei ole vielä hyväksytty kuinka DNTpyynnöt tulisi käsitellä ja mitä verkkosivujen sekä kolmansien osapuolten tulisi tehdä. Voit
kuitenkin käyttää monia muita keinoa valvoaksesi tietojen keräämistä ja käyttöä, mukaan
lukien evästeasetuksia selaimesi asetuksissa ja henkilökohtaisia mainosasetuksia jotka on
kuvattu Evästeet-kohdassa yläpuolella.

Säilytys
Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin tilisi on aktiivinen tai tarjotessamme sinulle
palveluita. Poistamme henkilökohtaiset tiedot kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tietoja ei
tarvita enää liiketoimintatarkotukseen jonka vuoksi ne on kerätty. Meillä on silti oikeus
säilyttää ja käyttää henkilötietoja oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseen, riitojen
ratkaisemiseksi sekä sopimusten täytäntöönpanoon.

Tietoturva
Internetissä lähettäminen ei ole koskaan 100% turvallista tai virheetöntä. Meidän on kuitenkin
ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin suojaamaan tietojasi katoamiselta, luvattomalta käytöltä ja
pääsyltä, julkaisulta, muuntamiselta ja tuhoamiselta. Sinun tehtäväsi on suojata salanasi ja
käyttäjätunnuksesi ja ilmoittaa meille yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti, mikäli epäilet että
salasanasi tai käyttäjätunnuksesi palveluun on vaarantunut. Olet yksin vastuussa palveluiden
luvattomalta käytöltä joka vaatii salasanasi ja käyttäjätunnuksen.

Lasten yksityisyys
Palvelumme on tarkoitettu aikuisille. Emme tarkoituksellisesti tai tietoisesti kerää
henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa lapsilta sovellettavien lakien mukaisesti ja pyydämme,
että lapset eivät lähetä henkilökohtaisia tietoja meille.

Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa, muuntaa, lisätä tai poistaa osia tästä käytännöstä milloin
tahansa, mutta ilmoitamme sinulle mikäli temme muutoksia käytäntöön. Mikäli muutamme
käytäntöä miten hyvänsä, me ilmoitamme tästä verkossa vähintään 30 päivää ennen
muutoksia ja/tai hankimme sinulta luvan lain vaatimusten mukaisesti. Kun vierailet
sivuillamme tai käytät palveluitamme, hyväksyt käytännön nykyisen version. Suosittellemme
että käyttäjät vierailevat tässä käytännössä ajoittain, saadakseen tiedot muutoksista.

Ota yhteyttä
Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse privacy[at]qualcomm[dot]com, tai kirjoittaa
osoitteeseen Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121.
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