კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში („პოლიტიკა“) ჩვენ, Qualcomm Incorporated და ჩვენი
შვილობილი კომპანიები (ერთობლივად„ჩვენ“, „ჩვენს“ ან „ჩვენი“), გაწვდითინფორმაციას იმის
შესახებ, თუროგორვაგროვებთ, ვამუშავებთდა გადავცემთპერსონალურმონაცემებს. Qualcomm
Incorporated და ჩვენი შვილობილი კომპანიები წარმოადგენს გლობალურორგანიზაციას, რომელიც ჩვენ
მიერმართულმონაცემებს აზიარებს ბიზნეს ორგანიზაციებს (იურიდიულპირებს), საქმიან პროცესებსა
და საინფორმაციოსისტემებს შორის მთელმსოფლიოში. აქედან გამომდინარე, წინამდებარე
პოლიტიკისთვის ტერმინს „პერსონალური მონაცემები“ ვიყენებთკონფიდენციალობისა და მონაცემთა
დაცვის შესახებ არსებული ჩვენთვის მოქმედი კანონების აღსანიშნავად; „პირადი მონაცემები“
აღნიშნავს ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულფიზიკურპირს ან რომელიც
შეიძლება გონივრულადიქნეს გამოყენებული (თავისთავადან გონივრულადხელმისაწვდომ სხვა
მონაცემებთან ერთად) კონკრეტული ფიზიკური პირის იდენტიფიცირებისთვის.

სფერო
ეს პოლიტიკა ვრცელდება ჩვენს ვებსაიტებზე, პროდუქტებზე, მომსახურებებზე, პროგრამულ
უზრუნველყოფაზე თუპროგრამებზე, სადაც ამ პოლიტიკის პირდაპირბმულს ვაქვეყნებთან რომლებზეც
მივუთითებთაღნიშნული პოლიტიკის ფარგლებში (ერთობლივად„მომსახურებები“). წინამდებარე
პოლიტიკა მოიცავს მონაცემებს, რომლებიც შეგროვებულია მხოლოდ„სერვისების“ საშუალებითდა არა
მონაცემთა შეგროვებისა თუდამუშავების ნებისმიერი სხვა ხერხით, მათშორის მონაცემთა
შეგროვების იმ სერვისების მიერ, რომლებსაც საკუთარი, ცალკე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აქვთ.
ზოგჯერაღნიშულპოლიტიკას მივმართავთკვლევებთან ან სპეციალური მიზნებისთვის განკუთვნილ
ვებგვერდებთან, მაგ., ჩვენი ოპერატორების ვებგვერდებთან დაკავშირებით; ასეთვითარებაში ეს
პოლიტიკა გამოიყენება მოდიფიცირებული სახითკონკრეტულშეტყობინებასა თუთანხმობის
მოთხოვნაში (მაგ., შეგროვებულმონაცემთა ტიპებთან ან შეგროვების მიზნებთან მიმართებაში).

მონაცემთა ტიპები და შეგროვების მეთოდები
ჩვენ ვაგროვებთსხვადასხვა პირადმონაცემებს ქვემოთაღწერილი საშუალებებით. თქვენ გაქვთ
არჩევანის საშუალება ჩვენ მიერშეგროვებულმონაცემებთან დაკავშირებით. როცა მოგივათჩვენთვის
მონაცემთა მოწოდების შესახებ თხოვნა, შეგიძლიათუარი თქვათ. მაგრამ თუუარს იტყვითმონაცემთა

მოწოდებაზე, შესაბამისი პროდუქტისა თუმომსახურების გამოყენების უფლება შესაძლოა შეგიმცირდეთ
ან შეგეზღუდოთ.
თქვენ მიერწარმოსადგენი მონაცემები. ჩვენ ვაგროვებთთქვენს სახელს, ელფოსტის მისამართ(ებ)ს,
საცხოვრებელმისამართ(ებ)ს, ტელეფონის ნომერს/ნომრებს და იმ ბიზნესთან დაკავშირებულ
მონაცემებს, რომელსაც წარმოადგენთ, როცა ჩვენგან ინფორმაციას მოითხოვთ, არეგისტრირებთ,
გვიკვეთავთპროდუქტსა თუსერვისს ან სხვაგვარადგანზრახ გვიგზავნითმსგავს ინფორმაციას.
ფასიანი მომსახურებების შემთხვევაში, ჩვენ ასევე შევაგროვებთგადახდის ინფორმაციას (მაგ.,
საკრედიტობარათის ნომერსა და შესაბამის შემოწმების მონაცემებს), ტელეფონის ნომერს და
საბილინგოდა გადაზიდვის მისამართებს.
მონაცემები, რომლებსაც ავტომატურადვაგროვებთჩვენი ვებსაიტებიდან. როდესაც ჩვენს რომელიმე
ვებსაიტს სტუმრობთ, თქვენი კომპიუტერიდან ან მობილური მოწყობილობიდან ვაგროვებთზოგად
მონაცემებს, როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, ოპერაციული სისტემა, IP მისამართი და იმ დომენის სახელი,
რომლიდანაც საიტზე წვდომა განახორციელეთ, და, იმ შემთხვევაში, თუჩვენს საიტზე მობილური
ტელეფონიდან შედიხართ, მობილური მოწყობილობის ტიპი. გარდა ამისა, ჩვენ ვაგროვებთთქვენ მიერ
ჩვენი ვებსაიტის გამოყენების შესახებ ისეთმონაცემებს, როგორიცაა საიტზე შესვლის თარიღი და
დრო, ადგილები და გვერდები, რომლებსაც საიტზე ათვალიერებთ, საიტის ნახვაზე დახარჯული დრო,
საიტზე დაბრუნების რაოდენობა და დაწკაპუნებათა ნაკადის სხვა მონაცემები.
ქუქიები. ჩვენ ვიყენებთქუქიებს, ვებ შუქურებსა და მსგავს ტექნოლოგიებს, რათა შევაგროვოთ
მონაცემები თქვენ მიერჩვენი ვებგვერდებისა თუვებ აპების გამოყენების შესახებ. ქუქი არის
პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენი კომპიუტერის ან მოწყობილობის მყარდისკზე
მაშინ, როცა საიტზე შესვლას ახორციელებთ. ქუქიებს ვიყენებთჩვენი საიტებისა და სერვისების
მართვისთვის, მათშორის: (1) თქვენს დასამახსოვრებლად, რათა საიტზე დაბრუნებისას აღარ
დაგჭირდეთიმავე ინფორმაციის ხელახლა შეყვანა, (2) საიტზე მორგებული შიგთავსისა თუ
შეთავაზებების მოსაწოდებლად; (3) ერთობლივი სტატისტიკის შესამუშავებლადსაიტის მუშაობის
ხარისხის კონტროლისთვის, კვლევის ჩატარებისთვის, ჩვენი შიგთავსისა და სერვისების
გაუმჯობესებისთვის და (4) ჩვენი საიტებისა და მომსახურებების უსაფრთხოების დაცვაში
დასახმარებლად.
ჩვენ ასევე საშუალებას ვაძლევთსხვა კომპანიებს, როგორებიცაა ვებ ანალიტიკის პარტნიორები,
რეკლამის მომწოდებლები ან სარეკლამოქსელები, დააყენონ საიტზე თავიანთი ქუქიები ან ვებშუქურები (ასევე მოხსენიერბული, როგორც 1x1 pixel.gif-ები ან მოქმედების ტეგები) ან ჰქონდეთ
მათზე წვდომა. მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთმესამე მხარის სარეკლამოკომპანიებს ინტერნეტში ჩვენი
სახელითრეკლამის განთავსებისთვის ან ჩვენს საიტზე სხვა კომპანიებისთვის რეკლამების

საჩვენებლად. მესამე მხარის ეს სარეკლამოკომპანიები ქუქიებსა და ვებ-შუქურებს იყენებს
რეკლამების ეფექტურობის გასაზომადდა გასაუმჯობესებლადთავიანთი კლიენტებისთვის, მათშორის
ჩვენთვის. ამისათვის ეს კომპანიები იყენებენ ჩვენ საიტზე და, დროდადრო, სხვა საიტებზე თქვენი
შესვლის შესახებ ინფორმაციას. ეს მონაცემები შესაძლოა შეიცავდეს: სარეკლამობანერის ჩვენების
თარიღს/დროს, მათქუქიებში შემავალუნიკალურიდენტიფიკატორსა და თქვენი მოწყობილობის IP
მისამართს. ეს მონაცემები ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნეს რეკლამების პერსონიზირებისთვის,
რათა სწორედთქვენთვის საინტერესოპროდუქტებისა და მომსახურებების შესახებ რეკლამები იხილოთ.
თუგსურთმეტი ინფორმაციის მიღება ამ პრაქტიკისა და რეკლამის პერსონიზირების ვარიანტების
შესახებ, იხილეთეს უარყოფის მუხლ
ი.

თქვენ უფლება გაქვთუარი თქვათქუქიებზე, მაგრამ ამის გამოშესაძლოა ვერშეძლოთსაიტზე ზოგიერთი
ფუნქციის გამოყენება ან ჩვენი ყველა შეთავაზებითსარგებლობა. შეამოწმეთთქვენი ბრაუზერის
„დახმარების“ მენიუ, რათა შეიტყოთ, როგორშეგიძლიათქუქიების პარამეტრების შეცვლა. დამატებითი
ინფორმაციისთვის იხილეთჩვენი ქუქის პოლიტიკა.
პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამები: Qualcomm Incorporated-ის შვილობილი კომპანიები
ქმნიან მობილური ტელეფონებისთვის სხვადასხვა პროგრამულუზრუნველყოფასა და აპლიკაციებს,
რომლებსაც შეუძლიათხელი შეუწყონ მობილური მოწყობილობის მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესებას,
ელემენტის ენერგიის შენარჩუნებას, მოწყობილობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, ან შემოგთავაზოთ
სხვა სარგებელი. ამ პროგრამული აპლიკაციებითჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთმდებარეობის
მონაცემები, უნიკალური იდენტიფიკატორები (როგორიცაა ჩიპსეტის სერიული ნომერი ან საერთაშორისო
აბონენტის ID), მოწყობილობაზე დაინსტალირებული და/ან გაშვებული აპლიკაციების შესახებ
მონაცემები, კონფიგურაციის მონაცემები, როგორიცაა მარკა, მოდელი და უსადენოოპერატორი,
ოპერაციული სისტემისა და ვერსიის მონაცემები, პროგრამული უზრუნველყოფის აწყობის მონაცემები
და მონაცემები მოწყობილობის მუშაობის ხარისხის შესახებ, როგორიცაა ჩიპსეტის მუშაობა,
ელემენტის გამოყენება და თერმული მონაცემები. შეიტყვეთმეტი
მესამე მხარე წყაროები: პერსონალური მონაცემების მიღება შეგვიძლია ასევე მესამე მხარის
წყაროებისგან, როგორიცაა მონაცემთა ბროკერები, სოციალური ქსელები, სხვა პარტნიორები ან საჯარო
წყაროები.

შეგროვების მიზნები, მონაცემთა გამოყენება
ჩვენ ვაგროვებთდა ვამუშავებთთქვენს შესახებ პერსონალურინფორმაციას თქვენი თანხმობითდა/ან
საჭიროების მიხედვით, რათა უზრუნველგყოთპროდუქტებით, რომლებსაც იყენებთ, ვმართოთჩვენი
ბიზნესი, შევასრულოთჩვენი საკონტრაქტოდა სამართლებრივი ვალდებულებები, დავიცვათჩვენი

სისტემებისა და კლიენტების უსაფრთხოება ან განვახორციელოთსხვა კანონიერი ინტერესები. ჩვენ
მიერმონაცემთა შეგროვება და გამოყენება ხდება იმისათვის, რომ:


გიპასუხოთთქვენ მიერგამოგზავნილმოთხოვნაზე, როგორიცაა ინფორმაციის მოთხოვნა, ან
სერვისის გამოწერის, ან პროდუქტის შეძენის მოთხოვნა;



მოგაწოდოთ, ვმართოთ, შევინარჩუნოთდა დავიცვათთქვენ მიერმოთხოვნილი სერვის(ებ)ი;



ვმართოთდა გავაუმჯობესოთჩვენი ბიზნესი, ჩვენი სერვისებისა და სისტემების
ადმინისტრირების, დაცვისა და გაუმჯობესების ჩათვლით, განვავითაროთახალი პროდუქტები და
შიდა საქმიანობის სხვა მიზნებისთვის;



უკეთგავეცნოთჩვენი სერვისების მომხმარებლების პრიორიტეტებს, შევაჯამოთჩვენი
სერვისების გამოყენების შესახებ საერთოსტატისტიკური მონაცემები და დაგეხმაროთჩვენი
ვებსაიტისა და სერვისების გამოყენების გამოცდილების პერსონალიზაციაში;



ჩვენი ტექნოლოგიების, პროდუქტისა თუსერვისის გამოშვების შესახებ ინფორმაციისა და
სიახლეების მოსაწოდებლადდა სხვა კომუნიკაციისთვის; და



ნებისმიერი სხვა გამოყენებისთვის, რომელსაც ამ პოლიტიკაში ან მონაცემთა შეგროვების
დროს აღვწერთ.

ამ მიზნების მისაღწევადდა კანონითდაშვებულფარგლებში, შესაძლოა გავაერთიანოთსხვადასხვა
წყაროებიდან შეგროვებული განსხვავებული ტიპის მონაცემები.

სადვინახავთდა ვამუშავებთმონაცემებს
ჩვენ ვაგროვებთდა ვამუშავებთმონაცემებს შეერთებულშტატებში და სერვერებზე მსოფლიოს
მასშტაბით, მათშორის, მაგრამ არა მხოლოდ, აზიაში და ევროპის ეკონომიკურზონაში. ყველგან, სადაც
წინამდებარე პოლიტიკის ფარგლებში ვინახავთან ვამუშავებთპერსონალურინფორმაციას, ზომებს
ვიღებთ, რათა უზრუნველვყოთმონაცემთა დამუშავება ამ პოლიტიკასთან და მოქმედ
კანონმდებლობასთან შესაბამისად.
ჩვენ ვახდენთპერსონალური მონაცემების გადატანას ევროპის ეკონომიკური ზონიდან სხვა
ქვეყნებში, რომელთაგან ზოგიერთი ევროკომისიის მიერარარის განსაზღვრული მონაცემთა დაცვის
ადეკვატური დონის მქონედ. ამ დროს, გადაცემის განსახორციელებლადჩვენ ვიყენებთსხვადასხვა
სამართლებლივ მექანიზმებს (როგორიცაა თქვენი თანხმობა ან იურიდიული კონტრაქტები).

პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება

თქვენს პერსონალურმონაცემებზე წვდომას ვახორციელებთQualcomm-ის ფარგლებში (მისი
შვილობილი კომპანიების ჩათვლით) და ვუზიარებთმათმესამე მხარის მომწოდებლებს ან სერვისის
პროვაიდერებს, რომლებიც ამ მონაცემებს ჩვენი სახელითამუშავებენ წინამდებარე პოლიტიკაში
წარმოდგენილი მიზნებისთვის. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ჩვენი საქმიანი კლიენტების
თანამშრომლებისთვის ტრენინგებისა და სხვა სერვისების შეთავაზება. ასეთშემთხვევებში, ჩვენი
ტრენინგებისა და სხვა სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებული მონაცემები შესაძლოა
გავუზიაროთიდენტიფიცირებულსაქმიან კლიენტებს მათი საქმიანი გამოყენებისთვის. ასევე
შეგვიძლია გავაზიაროთთქვენი მონაცემები კანონის მოთხოვნითან ჩვენი ან სხვათა სამართლებლივი
უფლებების დაცვის ან განხორციელების მიზნით, მაგ. მაგრამ არა მხოლოდ, სამართალდამცავების მიერ
მოთხოვნის შემთხვევაში ან სასამართლოპროცესებთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ
ან გადავცეთთქვენი მონაცემები ჩვენი საქმიანობის სრულადან ნაწილობრივადსავარაუდოან
ფაქტიურგაყიდვასთან, გაერთიანებასთან, გადაცემასთან თურეორგანიზაციასთან დაკავშირებით.
დაბოლოს, შეგვიძლია გავაზიაროთთქვენი პერსონალური მონაცემები იქ, სადაც ამის უფლება თავად
მოგვეცით.

თქვენი არჩევანი
დათანხმება/უარყოფა. ზოგიერთგარემოებაში, როგორიცაა ელექტრონული მარკეტინგი, გთავაზობთ
გარკვეული ტიპის მონაცემთა შეგროვებაზე, გამოყენებასა თუგაზიარებაზე დათანხმებისა ან
არდათანხმების არჩევანს. მსგავს ვითარებაში ჩვენ პატივს ვცემთთქვენს არჩევანს.
მონაცემთა საგნის უფლებები. ზოგიერთი ქვეყნის ან შტატის კანონები საშუალებას გაძლევთ
მოითხოვოთთქვენს პერსონალურმონაცემებზე წვდომა, მათი კორექტირება, წაშლა, შეზღუდვა ან სხვა
უფლებები. დააწკაპუნეთაქ ამ უფლებების გამოყენებისთვის.
არუთვალთვალო. ამჟამადჩვენ არვპასუხობთვებ ბრაუზერებისგან გაგზავნილ&quot;არ
უთვალთვალო&quot; (“DNT”) სიგნალებს. ჯერმიღებული არარის ერთიანი სტანდარტი, რომელიც
განსაზღვრავს, თუროგორუნდა განიმარტოს DNT სიგნალები და მათი მიღების შემდეგ როგორუნდა
იმოქმედოს ვებგვერდებმა და მესამე მხარეებმა. თუმცა, შეგიძლიათგამოიყენოთმონაცემთა
შეგროვებისა და გამოყენების კონტროლის მრავალი სხვა საშუალება, მათშორის ქუქიების კონტროლი
თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებში და რეკლამის პერსონიზირებული კონტროლი, რომელიც აღწერილია
ზემოთ, ქუქიების განყოფილებაში.

შენარჩუნება

თქვენს პერსონალურმონაცემებს ვინარჩუნებთმანამ, სანამ თქვენი ანგარიში აქტიურია ან სანამ
საჭიროა თქვენთვის სერვისების მოსაწოდებლად. პერსონალურმონაცემებს წავშლითგონივრულვადაში
მას შემდეგ, რაც იგი საჭიროაღარიქნება იმ საქმისათვის, რისთვისაც შეგროვებული იქნა. თუმცა,
საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ შევინარჩუნებთდა გამოვიყენებთპერსონალურმონაცემებს ჩვენი
სამართლებლივი ვალდებულებების განსახორციელებლად, დავების მოსაგვარებლადდა შეთანხმებების
შესასრულებლად.

უსაფრთხოება
ინტერნეტითგადაცემები არასოდეს არარის 100%-ითუსაფრთხოან უშეცდომო. თუმცა ჩვენ გონივრულ
ზომებს ვიღებთ, რათა დავიცვათთქვენი მონაცემები დაკარგვის, ბოროტადგამოყენების,
არაავტორიზებული წვდომის, გამჟღავნების, შეცვლისა და განადგურებისგან. თქვენ პასუხისმგებელი
ხართთქვენი პაროლებისა და მომხმარებლის ID-ების უსაფრთხოდშენახვაზე, მაგრამ თუოდესმე ეჭვი
გაგიჩნდათ, რომ ჩვენს რომელიმე სერვისზე თქვენს პაროლს ან მომხმარებლის ID-ს საფრთხე ემუქრება,
უნდა შეგვატყობინოთქვემოთჩამოთვლილი საკონტაქტომეთოდებიდან რომელიმეს გამოყენებით. თქვენ
თავადხართპასუხისმგებელი ჩვენი სერვისების ნებისმიერარაავტორიზებულგამოყენებაზე, რომელიც
თქვენი პაროლითა და მომხმარებლის ID-ითიქნება განხორციელებული.

ბავშვთა კონფიდენციალურობა
ჩვენი სერვისები განკუთვნილია სრულწლოვანთათვის. ჩვენ გაზრახ ან შეგნებულადარვაგროვებთ
პირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციას ბავშვებისგან, როგორც განსაზღვრულია მოქმედი კანონითდა
მოვითხოვთ, რომ ბავშვებმა არგამოგვიგზავნონ რაიმე სახის პერსონალური მონაცემები.

შესწორებები
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ნებისმიერდროს შევცვალოთ, დავამატოთან ამოვიღოთამ პოლიტიკის
გარკვეული ნაწილი, მაგრამ ამ ცვლილებების შესახებ გაგაფრთხილებთპოლიტიკაზე მისი ბოლო
განახლების თარიღის მითითებით. თუპოლიტიკას მატერიალური გზითშევცვლით, შესაბამის ონლაინ
შეტყობინებას გამოგიგზავნითსულმცირე ოცდაათი დღითადრე და/ან მივიღებთთქვენს სასწრაფო
თანხმობას, როგორც ეს კანონითარის გათვალისწინებული. როცა ჩენს ვებსაიტებს ეწვევითან ჩვენს
სერვისებს იყენებთ, ამითეთანხმებითაღნიშნული პოლიტიკის მიმდინარე ვერსიას. მომხმარებლებს
ვურჩევთ, დროდადროგადახედონ ამ პოლიტიკას, რათა შეიტყონ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.

დაგვიკავშირდით

დაგვიკავშირდითელფოსტითprivacy[at]qualcomm[dot]com ან მოგვწერეთმისამართზე Qualcomm
Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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