Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική»), εμείς, η
Qualcomm Incorporated, και οι θυγατρικές μας, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και μεταφέρουμε προσωπικά
δεδομένα. Η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας, είναι ένας παγκόσμιος
οργανισμός που μοιράζεται τα δεδομένα που διαχειριζόμαστε μεταξύ εταιρειών (νομικών
οντοτήτων), επαγγελματικών διεργασιών και πληροφοριακών συστημάτων ανά τον κόσμο.
Κατά συνέπεια, για την παρούσα Πολιτική, χρησιμοποιούμε ευρέως τον όρο «προσωπικά
δεδομένα» για να καλύψουμε τους πολλούς, εφαρμοστέους σε εμάς, νόμους περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Η έννοια «προσωπικά δεδομένα»
αναφέρεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή που
θα μπορούσαν επαρκώς να χρησιμοποιηθούν (από μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλα
επαρκώς διαθέσιμα δεδομένα) για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους ιστότοπους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το
λογισμικό ή τις εφαρμογές μας, στα οποία δημοσιεύουμε έναν άμεσο σύνδεσμο σε αυτήν
την Πολιτική ή αναφερόμαστε εντός της παρούσας Πολιτικής (αναφερόμενα από κοινού ως
«Υπηρεσίες»). Η παρούσα Πολιτική καλύπτει μόνο τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των
Υπηρεσιών και όχι οποιαδήποτε άλλη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, και των πρακτικών συλλογής δεδομένων άλλων
υπηρεσιών που διατηρούν τις δικές τους, ξεχωριστές πολιτικές προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Περιστασιακά, αναφερόμαστε στην παρούσα Πολιτική στα πλαίσια ερευνών και
ιστοσελίδων ειδικού σκοπού, όπως, για παράδειγμα, στις ιστοσελίδες μας για
Επαγγελματικές καριέρες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται όπως
έχει τροποποιηθεί στη συγκεκριμένη γνωστοποίηση ή αίτηση συναίνεσης (π.χ. αναφορικά
με τους τύπους δεδομένων που συλλέχθηκαν ή τους σκοπούς της συλλογής).

Τύποι δεδομένων και μέθοδοι συλλογής

Συλλέγουμε διάφορα προσωπικά δεδομένα μέσω των τρόπων που περιγράφονται
παρακάτω. Έχετε επιλογές σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε. Όταν σας ζητάμε να
μας παρέχετε δεδομένα, έχετε την επιλογή να μην το κάνετε. Αλλά αν αρνηθείτε να
παρέχετε δεδομένα, ενδέχεται να σας απαγορευθεί ή να σας περιοριστεί η χρήση του
ισχύοντος προϊόντος ή υπηρεσίας.
Δεδομένα που υποβάλετε. Συλλέγουμε το όνομά σας, τη(τις) διεύθυνση(εις) ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας, τη(τις) διεύθυνση(εις) σας, τον(ους) τηλεφωνικό(ούς) σας αριθμό(ούς)
και δεδομένα που σχετίζονται με την επιχείρηση που εκπροσωπείτε όταν ζητάτε
πληροφορίες από εμάς, εγγράφεστε, παραγγέλνετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή για
οποιοδήποτε άλλον λόγο μας αποστέλλετε οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες. Κατά τη
σύνδεση με υπηρεσίες που χρεώνονται, θα συλλέξουμε επίσης και πληροφορίες πληρωμής
(π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας και σχετικά στοιχεία επιβεβαίωσης), τηλεφωνικό αριθμό και
διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής.
Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τους ιστότοπούς μας. Όταν επισκέπτεστε έναν
από τους ιστότοπούς μας, συλλέγουμε γενικά στοιχεία από τον υπολογιστή ή τη φορητή σας
συσκευή, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σύστημα, τη
διεύθυνση IP και το όνομα τομέα από τα οποία μεταβήκατε στον ιστότοπο και, αν
μεταβήκατε στον ιστότοπό μας από τη φορητή σας συσκευή, τον τύπο της φορητής
συσκευής. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους
ιστότοπούς μας, όπως την ημερομηνία και την ώρα που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο, τις
περιοχές ή τις σελίδες του ιστότοπου που επισκεφθήκατε, τον χρόνο που περάσατε
βλέποντας τον ιστότοπο, τις φορές που επιστρέψατε στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα
περιήγησης.
Cookies. Χρησιμοποιούμε cookies, ‘ιστοφάρους’ (web beacons) ή παρόμοιες τεχνολογίες για
τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση που κάνετε στους ιστότοπούς ή στις δικτυακές
εφαρμογές μας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον σκληρό
δίσκο του υπολογιστή ή της συσκευής σας όταν μεταβαίνετε στον ιστότοπο.
Χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίξουμε τη λειτουργία των ιστότοπων και των
υπηρεσιών μας και, μεταξύ άλλων, για: (1) να σας θυμόμαστε ώστε να μη χρειάζεται να
εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο, (2) να σας παρέχουμε
προσαρμοσμένο περιεχόμενο ή προσφορές στον ιστότοπο, (3) να διαμορφώνουμε
συγκεντρωτικά στατιστικά για την παρακολούθηση της απόδοσης του ιστότοπου, να

διεξάγουμε έρευνες, να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας και (4) να
βοηθήσουμε στην προστασία της ασφάλειας των ιστότοπων και των υπηρεσιών μας.
Επιτρέπουμε επίσης και σε άλλες εταιρείες, όπως συνεργάτες που παρέχουν στατιστικές
αναλύσεις για το δίκτυο, διαφημιστές ή διαφημιστικά δίκτυα, να ορίζουν ή να έχουν
πρόσβαση στα δικά τους cookies ή web beacons (αναφερόμενα και ως 1x1 pixel.gifs ή
επισημάνσεις ενεργειών) στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εξωτερικές
διαφημιστικές εταιρείες για να διαχειρίζονται για εμάς τις διαφημίσεις στο Διαδίκτυο ή να
εμφανίζουν διαφημίσεις για άλλες εταιρείες στον ιστότοπό μας. Αυτές οι εξωτερικές
διαφημιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν cookies και web beacons για να μετράνε και να
βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων για τους πελάτες τους, στους
οποίους ανήκουμε κι εμείς. Για να το πετύχουν αυτό, αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν,
σταδιακά, δεδομένα από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους.
Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν: ημερομηνία/ώρα εμφάνισης της διαφήμισης
στο μπάνερ, ένα μοναδικό αναγνωριστικό που περιέχεται στο cookie τους και την διεύθυνση
IP της συσκευής σας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
προσωποποίηση των διαφημίσεων ώστε να είναι πιο πιθανό να βλέπετε διαφημίσεις για
αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτήν την πρακτική και τις επιλογές σας για προσωποποιημένες διαφημίσεις, επισκεφθείτε αυτό το

ξεχωριστό άρθρο.
Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies, αλλά κάνοντάς το ενδέχεται να μην μπορείτε να
χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες στον ιστότοπο ή να εκμεταλλευθείτε πλήρως όλα αυτά
που σας προσφέρουμε. Δείτε το μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας για να
μάθετε πώς θα αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε την Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies.
Λογισμικό και εφαρμογές: Οι θυγατρικές της Qualcomm Incorporated δημιουργούν μια
ποικιλία λογισμικού και εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι οποίες μπορούν να
βοηθήσουν στη βελτίωση της απόδοσης της φορητής συσκευής, στη διατήρηση της ισχύος
της μπαταρίας, τη βελτίωση της ασφάλειας της συσκευής ή να προσφέρουν άλλα προνόμια.
Μέσα από αυτές τις εφαρμογές λογισμικού, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα τοποθεσίας,
μοναδικά αναγνωριστικά (όπως έναν σειριακό αριθμό συνόλου chip ή ένα διεθνές
αναγνωριστικό συνδρομητή), δεδομένα για τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες και/ή
εκτελούνται στη συσκευή, δεδομένα από τις ρυθμίσεις, όπως τον κατασκευαστή, το
μοντέλο και τον φορέα του ασύρματου δικτύου, δεδομένα για το λειτουργικό σύστημα και

την έκδοσή του, δεδομένα για τη δομή του λογισμικού και δεδομένα για την απόδοση της
συσκευής, όπως απόδοση του συνόλου chip, χρήση μπαταρίας και θερμικά δεδομένα.
Μάθετε περισσότερα
Πηγές από τρίτους: Μπορούμε, επίσης, να πάρουμε προσωπικά δεδομένα από πηγές
τρίτων όπως γραφεία διακίνησης πληροφοριών, κοινωνικά δίκτυα, άλλους συνεργάτες ή
δημόσιες πηγές.

Σκοποί συλλογής, Χρήση δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν με τη
συναίνεσή σας και/ή όπως κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να παρέχουμε τα προϊόντα που
χρησιμοποιείτε, να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, να πληρούμε τις συμβατικές και
νομικές υποχρεώσεις μας, να προστατεύουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας και των
πελατών μας ή να ικανοποιούμε άλλα νόμιμα συμφέροντα. Οι σκοποί για τους οποίους
συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα είναι:


Για να απαντάμε στο αίτημα που μας στείλατε, όπως το αίτημά σας για πληροφορίες
ή το αίτημά σας για εγγραφή σε μια υπηρεσία ή για αγορά ενός προϊόντος.



Για να παρέχουμε, να διαχειριζόμαστε, να διατηρούμε και να ασφαλίζουμε την(τις)
Υπηρεσία(ες) που ζητάτε.



Για να λειτουργούμε και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας, δηλαδή να
διαχειριζόμαστε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τα
συστήματά μας, να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και για άλλους,
εσωτερικούς σκοπούς της επιχείρησης.



Για να κατανοούμε καλύτερα τις προτιμήσεις των χρηστών των Υπηρεσιών μας, να
συλλέγουμε συγκεντρωτικά στατιστικά σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας και
να βοηθάμε στην προσωποποίηση της εμπειρίας σας στον ιστότοπο και τις Υπηρεσίες
μας.



Για να σας παρέχουμε πληροφορίες για τις τεχνολογίες μας, τις κυκλοφορίες
προϊόντων ή υπηρεσιών, τα νέα και άλλα είδη επικοινωνίας και



Για οποιαδήποτε άλλη χρήση περιγράφουμε στην παρούσα Πολιτική ή στο σημείο
όπου συλλέγουμε τα δεδομένα.

Για να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς και στο βαθμό που επιτρέπεται από το
εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να συνδυάσουμε τους διάφορους τύπους δεδομένων που
συλλέγουμε από διαφορετικές πηγές.

Πού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα
Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε
εξυπηρετητές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Ασίας και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οπουδήποτε αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε
προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, λαμβάνουμε μέτρα για να
διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.
Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε άλλες χώρες,
για κάποιες από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προσδιορίσει επαρκές επίπεδο
προστασίας δεδομένων. Όταν συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορους νομικούς
μηχανισμούς για την πραγματοποίηση της μεταφοράς (όπως η συναίνεσή σας ή νομικές
συμβάσεις).

Δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της Qualcomm (συμπεριλαμβανομένων
και των θυγατρικών της) και κοινοποιούμε τα δεδομένα σε εξωτερικούς πωλητές ή
παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται εκ μέρους σας τα δεδομένα για τους
σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Ενδέχεται, επίσης, να προσφέρουμε
εκπαίδευση ή άλλες υπηρεσίες στους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους των
επιχειρήσεων-πελατών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε
δεδομένα, που σχετίζονται με τη χρήση της εκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών μας, σε
αναγνωρισμένες επιχειρήσεις-πελάτες για χρήση στην επιχείρησή τους. Ενδέχεται, επίσης,
να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται από τον νόμο ή προς το συμφέρον της
προστασίας ή της άσκησης των δικών μας ή των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, π.χ., χωρίς
περιορισμό, στα πλαίσια αιτημάτων από κρατικούς λειτουργούς για την εφαρμογή των
νόμων και στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να
μεταφέρουμε τα δεδομένα σας στα πλαίσια μιας μελλοντικής ή τρέχουσας πώλησης,
συγχώνευσης, μεταφοράς ή άλλης αναδιοργάνωσης ολόκληρης ή μέρους της επιχείρησής

μας. Τέλος, ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχει
δοθεί άδεια από εσάς.

Οι επιλογές σας
Με/Χωρίς συμμετοχή. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να εγκρίνετε ή όχι τη συμμετοχή σας σε
κάποιους τρόπους συλλογής, χρήσης ή κοινοποίησης δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
θα σεβαστούμε την επιλογή σας.
Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων. Οι νόμοι κάποιων χωρών ή πολιτειών σας
επιτρέπουν να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, ή άλλα δικαιώματα
σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάντε κλικ εδώ για να εξασκήσετε αυτά τα
δικαιώματα.
Χωρίς παρακολούθηση. Αυτήν τη στιγμή δεν απαντάμε σε σήματα «Χωρίς
παρακολούθηση» που αποστέλλονται από προγράμματα περιήγησης. Δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη ένα ενιαίο πρότυπο για τον προσδιορισμό του τρόπου ερμηνείας των σημάτων
«Χωρίς παρακολούθηση» και των ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιούν οι ιστότοποι
και οι εφαρμογές τρίτων που τα λαμβάνουν. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
διάφορους άλλους τρόπους για να ελέγξετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ελέγχου των cookies στις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησής σας και των στοιχείων ελέγχου της προσωποποιημένης
διαφήμισης που περιγράφονται στην ενότητα Cookies παραπάνω.

Διατήρηση
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο
χρειάζεται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που τα δεδομένα δεν είναι πλέον
απαραίτητα για τον σκοπό της επιχείρησης για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ωστόσο, θα
διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα όπως κρίνεται
απαραίτητο προκειμένου να πληρούμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύουμε διενέξεις
και να εφαρμόζουμε τις συμφωνίες μας.

Ασφάλεια

Οι μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου δεν είναι ποτέ 100% ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα. Ωστόσο,
κάνουμε ικανοποιητικά βήματα για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας από απώλεια,
λανθασμένη χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση, τροποποίηση και
καταστροφή. Είναι δική σας ευθύνη να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασης και τα
Αναγνωριστικά χρήστη σας και να μας ειδοποιείτε με κάποιον από τους τρόπους
επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, αν υποψιαστείτε ποτέ ότι ο κωδικός πρόσβασης
ή το Αναγνωριστικό χρήστη σας για κάποια από τις Υπηρεσίες μας βρίσκεται σε κίνδυνο.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών
μας που πραγματοποιήθηκε με τον κωδικό πρόσβασης και το Αναγνωριστικό χρήστη σας.

Ιδιωτικότητα παιδιών
Οι Υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ενήλικες. Δε συλλέγουμε σκοπίμως ή εν γνώσει μας
προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από παιδιά, όπως ορίζεται από το εφαρμοστέο
δίκαιο και ζητούμε τα παιδιά να μην υποβάλουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε
εμάς.

Τροποποιήσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης ή αφαίρεσης τμημάτων της
παρούσας Πολιτικής οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά θα σας ειδοποιούμε για τις αλλαγές
που πραγματοποιήθηκαν με την ένδειξη της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης που
περιέχεται στην Πολιτική. Αν αλλάξουμε ουσιαστικά την Πολιτική, θα λάβετε κατάλληλη
online ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν και/ή θα ζητηθεί η ρητή συναίνεσή σας,
όπως απαιτείται από τον νόμο. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας ή χρησιμοποιείτε
τις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε την τρέχουσα έκδοση της παρούσας Πολιτικής. Συνιστούμε
στους χρήστες να επισκέπτονται περιστασιακά αυτήν την Πολιτική ώστε να ενημερώνονται
για τυχόν αλλαγές.

Επικοινωνία
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση
privacy[παπάκι]qualcomm[τελεία]com ή γράψτε μας στη διεύθυνση Qualcomm
Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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