ગોપનીયતા નીતત
આ ગોપનીયતા નીતત (&quot;નીતત&quot;) માાં, અમે, Qualcomm Incorporated અને અમારી
પેટાકાંપનીઓ (સામ ૂહિક રીતે &quot;અમે&quot;, &quot;અમારો&quot; અથવા &quot;અમારાં &quot;),
અમે વ્યક્તતગત ડેટા કેવી રીતે એકતિત કરીએ, ઉપયોગ કરીએ છીએ, પ્રહિયા કરીએ છીએ અને
સ્થાનાાંતહરત કરીએ છીએ તે તવશે માહિતી પ્રદાન કરે છે . Qualcomm Incorporated અને અમારી
પેટાકાંપનીઓ વૈતિક સાંસ્થા છે જે અમે વ્યવસાયો (કાન ૂની સાંતવધાન), વ્યવસાયની પ્રહિયાઓ અને
તવિભરની માહિતી તસસ્ટમ્સમાાં મેનેજ કરીએ છીએ. તેથી, આ પોલિસી માટે , અમે "અંગત ડેટા" શબ્દનો
ઉપયોગ મોટે ભાગે ઘણી ગોપનીયતા અને ડેટા સાંરક્ષણ કાયદાઓને િાગ કરવા માટે કરીએ છીએ;
"અંગત માહિતી" નો અથથ એ કે ઓળખી કાઢેિ કોઈ કદરતી વ્યક્તત સાથે સાંબતાં ધત માહિતી અથવા તો
જેનો ઉપયોગ વ્યાજબી રીતે કદરતી વ્યક્તતને ઓળખવા માટે થઈ શકે છે (પોતાના દ્વારા અથવા અન્ય
વાજબીરૂપે ઉપિબ્ધ ડેટા દ્વારા).

સ્કોપ
આ પોલિસી અમારી વેબસાઇટ્સ, ઉત્પાદનો, સેવાઓ, સૉફ્ટવેર અથવા એપ્લિકેશન્સ પર િાગ થાય છે
જેના પર અમે આ નીતતની સીધી લિિંક પોસ્ટ કરીએ છીએ અથવા આ પોલિસી (સામ ૂહિક રીતે "સેવાઓ")
નો ઉલ્િેખ કરીએ છીએ. આ નીતતમાાં સેવાઓ દ્વારા એકતિત કરવામાાં આવેિા ડેટા જ આવરી િેવામાાં
આવે છે અને અન્ય કોઈ ડેટા સાંગ્રિ અથવા પ્રોસેતસિંગ નથી, જેમાાં મયાથદા તવના, અન્ય સેવાઓની
માહિતીની સાંગ્રિ પદ્ધતતઓ છે જે તેમની પોતાની, અિગ ગોપનીયતા નીતતઓ જાળવે છે . પ્રસાંગોપાત,
અમે સવેક્ષણો અને ખાસ િેતવાળા વેબ પ ૃષ્ઠોના સાંબધ
ાં માાં આ નીતતનો સાંદભથ િઈએ છીએ, ઉદાિરણ

તરીકે, અમારા કારહકદીના વેબ પ ૃષ્ઠો; આવા સાંજોગોમાાં, આ નીતત ચોક્કસ નોહટસમાાં અથવા સાંમતત
તવનાંતીમાાં સાંશોતધત થાય છે (દા.ત., એકતિત કરે િા ડેટાના પ્રકારો અથવા સાંગ્રિના િેતથી).

ડેટા અને સંગ્રહ પદ્ધતતઓના પ્રકાર
અમે નીચે વણથવેિ માધ્યમો દ્વારા તવતવધ વ્યક્તતગત ડેટા એકતિત કરીએ છીએ. અમે એકતિત કરીએ
છીએ તે ડેટા તવશે તમારી પસાંદગીઓ છે . જ્યારે તમને અમને માહિતી પ્રદાન કરવા માટે કિેવામાાં આવે,
ત્યારે તમે ન કરવાન ાં પસાંદ કરી શકો છો. પરાં ત જો તમે ડેટા આપવાનો ઇનકાર કરતા િો, તો િાગ
ઉત્પાદન અથવા સેવાનો ઉપયોગ કરવાની તમારી ક્ષમતામાાં ઘટાડો અથવા પ્રતતબાંતધત થઈ શકે છે .
તમે સબતમટ કરો છો તે ડેટા. જ્યારે તમે અમારી પાસેથી માહિતીની તવનાંતત કરો છો, રજજસ્ટર કરો, પ્રોડતટ
અથવા સેવાનો ઑડથ ર કરો અથવા અન્ય કોઇ િેતપ ૂવથક મોકિો ત્યારે અમે તમારાં નામ, ઈમેઈિ સરનામ ાં
(એએસ), મેઇલિિંગ સરનામ ાં (એ), ટે લિફોન નાંબર (ઓ), અને વ્યવસાયથી સાંબતાં ધત ડેટા એકતિત કરીએ
છીએ. અમને આવી માહિતી િાગતીવળગતી સેવાઓ સાથેના સાંબધ
ાં માાં, અમે ચકવણીની માહિતી (ઉ.દા
.., િેહડટ કાડથ નાંબર અને સાંબતાં ધત ચકાસણી ડેટા), ફોન નાંબર અને લબલિિંગ અને તશતપિંગ સરનામાાંઓ પણ
એકતિત કરીશ.ાં
ડેટા આપમેળે અમારી વેબસાઇટ્સમાંથી એકતિત કરીએ છીએ. જ્યારે તમે અમારી કોઈ વેબસાઇટની
મિાકાત િો છો, ત્યારે અમે તમારા કમ્લયટર અથવા મોબાઇિ ઉપકરણ જેવા કે તમારા બ્રાઉઝરનો
પ્રકાર, ઑપરે હટિંગ તસસ્ટમ, IP એડ્રેસ અને ડોમેઈન નામનો સામાન્ય ડેટા એકતિત કરીએ છીએ, જેમાાંથી
તમે સાઇટને ઍતસેસ કયું છે અને જો તમે અમારી સાઇટને તમારા મોબાઇિના ઉપકરણ,મોબાઇિ
ઉપકરણના પ્રકારથી ઍતસેસ કરી રહ્યા છો. વધમાાં, અમે અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ
છીએ તે ડેટા એકતિત કરીએ છીએ, જેમ કે તમે સાઇટની મિાકાત િો છો તે તારીખ અને સમય, તમે
મિાકાત િો છો તે સાઇટના તવસ્તારો અથવા પ ૃષ્ઠો, તમે સાઇટને જોવામાાં કેટિો સમય તવતાવો છે , કેટિી
વખત તમે સાઇટ અને અન્ય પ્તિક-સ્રીમ ડેટા પર પાછા ફરો છો.

કક
ૂ ીઝ. અમે અમારી વેબસાઇટ્સ અથવા વેબ એપ્લિકેશન્સના ઉપયોગ તવશે માહિતી એકતિત કરવા માટે
કૂકીઝ, વેબ બેકોન્સ અથવા સમાન તકનીકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કૂકી એક નાની ટેતસ્ટ ફાઇિ છે જે
તમારા કમ્લયટર અથવા ઉપકરણની િાડથ ડ્રાઇવ પર સાંગ્રહિત થાય છે જ્યારે તમે સાઇટને ઍતસેસ કરો છો.
અમે અમારી સાઇટ્સ અને સેવાઓને સાંચાલિત કરવામાાં સિાય માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ: (1)
તમને યાદ છે જેથી જ્યારે તમે સાઇટ પર પાછા આવો ત્યારે તમને તે જ માહિતી દાખિ કરવાની જરૂર
નથી, (2) તમને સાઇટ પર કસ્ટમાઇઝ્ડ સામગ્રી અથવા ઑફર આપવી ; (3) મૉતનટરની સાઇટની
કામગીરી, સાંશોધન કરવા, અમારી સામગ્રી અને સેવાઓને સધારવા, અને (4) અમારી સાઇટ્સ અને
સેવાઓની સરક્ષાન ાં રક્ષણ કરવામાાં સિાય માટે એકાંદર આંકડા તવકસાવીએ છીએ.
અમે વેબ ઍનાલિક્તટસ ભાગીદારો, જાિેરાતકતાથ ઓ અથવા જાિેરાત નેટવતસથ જેવી અન્ય કાંપનીઓને
તેમની કૂકીઝ અથવા વેબ બેકોન્સ (જે 1x1 તપતસિ.લગફ્સ અથવા હિયા ટૅગ્સ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે )
ને સેટ કરવા અથવા ઍતસેસ કરવા માટે પણ પરવાનગી આપે છે . ઉદાિરણ તરીકે, અમે ઇન્ટરનેટ પર
અમારા વતી જાિેરાતો આપવા અથવા અમારી સાઇટ પર અન્ય કાંપનીઓ માટે ની જાિેરાતો પ્રદતશિત
કરવા માટે ત ૃતીય પક્ષ જાિેરાત કાંપનીઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ત ૃતીય-પક્ષની જાિેરાત કાંપનીઓ
અમારા સહિતના તિાઈન્ટો માટે જાિેરાતોની અસરકારકતાને માપવા અને સધારવા માટે કૂકીઝ અને
વેબ બેકોન્સન ાં સાંચાિન કરે છે . આવ ાં કરવા માટે , આ કાંપનીઓ સમય જતાાં અમારી સાઇટ અને અન્ય
વેબસાઇટ્સની તમારી મિાકાત તવશે માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે . આ ડેટામાાં શામેિ િોઈ શકે છે :બૅનરની
જાિેરાતની તારીખ / સમય, તેમના કૂકીમાાં એક અનન્ય ઓળખકતાથ અને તમારા ઉપકરણનોન ાં IP
સરનામ.ાં આ ડેટાનો ઉપયોગ જાિેરાતોને વ્યક્તતગત કરવા માટે પણ થઈ શકે છે જેથી તમે તમારી
પસાંદગીના માિ અને સેવાઓ તવશે જાિેરાતો જોશો. જો તમને આ પ્રથા તવશે અને વ્યક્તતગત કરે િી
જાિેરાતો તવશેની તમારી પસાંદગીઓ તવશે વધ માહિતી જોઈએ તો આ ઑલટ આઉટ િેખની મિાકાત િો.
તમે કૂકીઝને ઓછી કરી શકો છો, પરાં ત આમ કરવાથી, તમે સાઇટ પર કેટિીક સતવધાઓનો ઉપયોગ કરી
શકતા નથી અથવા અમારા તમામ તકોનો સાંપ ૂણથ િાભ િઇ શકતા નથી. તમારી કૂકીની પસાંદગીઓને

કેવી રીતે બદિવી તે જાણવા માટે તમારા બ્રાઉઝરન ાં &quot;સિાય&quot; મેન ૂ તપાસો. વધ માહિતી
માટે, અમારી કૂકી નીતત જઓ.
સૉફ્ટવેર અને એપ્લિકેશન્સ: તવોિકોમ ઇન્કોપોરે ટેડની પેટાકાંપનીઓ મોબાઇિ ઉપકરણો માટે તવતવધ
સૉફ્ટવેર અને એપ્લિકેશનો બનાવે છે જે મોબાઇિ ઉપકરણ પ્રદશથનને બિેતર બનાવવામાાં, બૅટરી
પાવરને સરલક્ષત કરવામાાં, ઉપકરણ સરક્ષા વધારવામાાં અથવા અન્ય િાભો ઓફર કરવામાાં સિાય કરી
શકે છે . આ સૉફ્ટવેર એપ્લિકેશન્સ દ્વારા, અમે સ્થાન ડેટા, અનન્ય ઓળખાણકતાથ (જેમ કે ચીપસેટ
સીરીયિ નાંબર અથવા આંતરરાષ્રીય સબ્સ્િાઇબર ID) એકતિત કરી શકીએ છીએ, ઉપકરણ પર સ્થાતપત
કરે િ એપ્લિકેશન્સ અને / અથવા ઉપકરણ પર ચાિી રિેિ છે , જેમ કે મેક, મોડેિ અને વાયરિેસ જેવા
રૂપરે ખાાંકન ડેટા વાિક, ઑપરે હટિંગ તસસ્ટમ અને સાંસ્કરણ ડેટા, સૉફ્ટવેર લબલ્ડ ડેટા અને હડવાઇસના
પ્રદશથન તવશેના ડેટા જેવા કે ચીપસેટ, બૅટરી ઉપયોગ, અને થમથિ ડેટાન ાં પ્રદશથન. વધ જાણો
થડડ પાટી સ્ત્રોતો: અમે ડેટા બ્રોકસથ, સામાજજક નેટવતસથ, અન્ય ભાગીદારો અથવા સાવથજતનક સ્રોતો જેવા
ત ૃતીય પક્ષના સ્રોતોમાાંથી વ્યક્તતગત ડેટા પણ મેળવી શકીએ છીએ.

ુ
સંગ્રહ હેતઓ,
ડેટાનો ઉપયોગ
અમે તમારી સાંમતત સાથે તમારા તવશેની વ્યક્તતગત માહિતી એકતિત કરીએ છીએ અને / અથવા તમે
ઉપયોગ કરો છો તે ઉત્પાદનો પ્રદાન કરવા, અમારા વ્યવસાયને સાંચાલિત કરવા, અમારા કરાર અને
કાન ૂની જવાબદારીઓને પ ૂણથ કરવા, અમારી તસસ્ટમ્સ અને અમારા ગ્રાિકોની સરક્ષાને સરલક્ષત કરવા
અથવા અન્ય કાયદે સર હિતો પ ૂરા કરવા માટે તે જરૂરી છે . અમે એકતિત કરીએ છીએ અને ડેટાનો
ઉપયોગ કરીએ છીએ તે િેતઓમાાં શામેિ છે :


તવનાંતતનો પ્રતતસાદ આપવા કે જેને તમે અમને મોકિી છે જેમ કે માહિતી માટે ની તમારી તવનાંતી,
અથવા સેવાની સબ્સ્િાઇબ કરવાની અથવા પ્રોડતટ ખરીદવાના તમારી તવનાંતી;



તમે તવનાંતી કરે િ સેવા (સેવાઓ) પ ૂરી પાડવા, તેન ાં સાંચાિન કરવા, જાળવવા અને સરલક્ષત
કરવા;



નવા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તવકસાવવા અને અન્ય આંતહરક કારોબારી િેતઓ માટે , અમારી
સેવાઓ અને અમારી તસસ્ટમોની વ્યવસ્થા, રક્ષણ અને સધારણા સહિત, અમારા વ્યવસાયને
સાંચાલિત કરવા અને સધારવા;



અમારી સેવાઓના વપરાશકતાથઓની પસાંદગીઓને વધ સારી રીતે સમજવા માટે , અમારી
સેવાઓના વપરાશ તવશે એકાંદર આંકડા સાંકિન કરો અને અમારી વેબસાઇટ અને સેવાઓના
તમારા અનભવને વ્યક્તતગત કરવા માટે મદદ કરો;



આપની તકનીકો, પ્રોડતટ અથવા સતવિસ હરિીઝ, સમાચાર અને અન્ય સાંચારો તવશેની માહિતી
પ્રદાન કરવા; અને



અમે આ નીતતમાાં અથવા અન્ય કોઈ પણ ઉપયોગને વણથવે છે કે જ્યાા અમે ડેટા એકતિત કરીએ
છીએ.

આ િેતઓને પ્રાલત કરવા માટે , અને િાગ કાયદા દ્વારા માંજૂર કરે િ િદ સધી, અમે તવતવધ સ્રોતોથી
એકતિત કરે િા તવતવધ પ્રકારનાાં ડેટાને ભેગા કરી શકીએ છીએ.

જયાં અમે ડેટા સ્ટોર અને પ્રોસેસ કરીએ છીએ
અમે યનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાાં અને તવિભરના સવથસથ પર ડેટાને સ્ટોર અને પ્રોસેસ કરીએ છીએ, જેમાાં મયાથદા
વગર, એતશયા અને યરોતપયન ઇકોનોતમક એહરયાનો સમાવેશ થાય છે . જ્યાાં પણ અમે આ નીતતને
અનસરતા વ્યક્તતગત ડેટાને સ્ટોર અથવા પ્રોસેસ કરીએ છીએ, અમે આ નીતતના આધારે ડેટા િાગ કરીએ
છીએ અને િાગ કાયદાના પાિનમાાં તેની ખાતરી કરવા પગિાાં િઈએ છીએ.
અમે યરોતપયન ઇકોનોતમક એહરયાથી અન્ય દે શોમાાં વ્યક્તતગત ડેટા રાન્સફર કરીએ છીએ, જેમાાંથી
કેટિાક યરોતપયન કતમશન દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવ્ય ાં નથી કે તેઓ ડેટા સપોટથ ન ાં પયાથલત સ્તર ધરાવતા

િોય. જ્યારે અમે આવ ાં કરીએ,ત્યારે અમે રાન્સફર (જેમ કે તમારી સાંમતત અથવા કાન ૂની કરારો) ને
અમિમાાં િાવવા માટે તવતવધ કાન ૂની પદ્ધતતઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

વ્યક્તતગત માહહતીની જાહેરાતો
અમે Qualcomm (તેની પેટાકાંપનીઓ સહિત) ની અંદર તમારા વ્યક્તતગત ડેટાને ઍતસેસ કરીએ છીએ
અને ત ૃતીય પક્ષ તવિેતા અથવા સેવા પ્રદાતાઓ સાથે ડેટા શેર કરીએ છીએ, જે આ નીતતમાાં ઉદ્દે શ્યો માટે
અમારા વતી ડેટાની પ્રહિયા કરે છે . અમે અમારા લબઝનેસ ગ્રાિકોના કમથચારીઓ અને કમથચારીઓને
તાિીમ અથવા અન્ય સેવાઓ પણ આપી શકીએ છીએ. આવા હકસ્સાઓમાાં, અમે અમારા વ્યવસાયના
વપરાશ માટે ઓળખાયેિ લબઝનેસ ગ્રાિકો સાથે અમારી તાિીમ અને અન્ય સેવાઓના ઉપયોગથી
સાંબતાં ધત ડેટાને શેર કરી શકીએ છીએ. કાયદાની જરૂહરયાત મજબ અથવા અમારા અથવા અન્યના
કાન ૂની અતધકારોન ાં રક્ષણ કરવા અથવા અમારા અન્ય કાયદે સર અતધકારોના ઉપયોગ કરવાના હિતમાાં
અમે તમારો ડેટા પણ શેર કરી શકીએ છીએ, દા.ત. કાયદા અમિીકરણ અતધકારીઓની તવનાંતી અને કોટથ
કાયથવાિીના સાંબધ
ાં માાં, મયાથદા તવના. સાંભતવત અથવા વાસ્તતવક વેચાણ, તવિીનીકરણ, સ્થાનાાંતહરત
અથવા અમારા વ્યવસાયના તમામ ભાગો અથવા અન્ય ભાગોના પનગથઠન સાથે અમે તમારા ડેટાને શેર
અથવા સ્થાનાાંતહરત કરી શકીએ છીએ. છે લ્િે, અમે તમારી વ્યક્તતગત માહિતીને પણ શેર કરી શકીએ
છીએ જ્યાાં તમે અમને પરવાનગી આપી છે .

તમારી પસંદગીઓ
ઑલટ-ઇન / આઉટ. કેટિાક સાંજોગોમાાં, જેમ કે ઈમેઈિ માકે હટિંગ, અમે તમને અમક પ્રકારના ડેટા સાંગ્રિ,
ઉપયોગ અથવા વિેંચણીને પસાંદ અથવા નાપસાંદ કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરીએ છીએ. આવા
સાંજોગોમાાં, અમે તમારી પસાંદગીનો આદર કરીશ.ાં

ડેટા તવષય અતિકારો. કેટિાક દે શો અથવા રાજ્યોના કાયદા તમને તમારા વ્યક્તતગત ડેટાના સાંદભથમાાં
પિોંચ, સધારણા, રદીકરણ, પ્રતતબાંધ અથવા અન્ય અતધકારોની તવનાંતી કરવાની માંજૂરી આપે છે . તે
િકોનો ઉપયોગ કરવા માટે અિીં પ્તિક કરો.
ટ્રેક કરશો નહીં. અમે િાિમાાં વેબ બ્રાઉઝસથ દ્વારા મોકિવામાાં આવેિા &quot;ડ નોટ રેક&quot;
(&quot;DNT&quot;) તસગ્નિનો પ્રતતસાદ આપતા નથી. DNT તસગ્નિોન ાં અથથઘટન કેવી રીતે કરવ ાં તે
નક્કી કરવા માટે એક સમાન ધોરણ અપનાવવામાાં આવ્ય ાં નથી અને તે વેબસાઇટ્સ અને ત ૃતીય પક્ષો
દ્વારા મેળવવામાાં આવતી હિયાઓ શ ાં િેવાશે. જો કે, તમે ઉપરની કૂકીઝ તવભાગમાાં વણથવેિ તમારી
બ્રાઉઝર સેહટિંગ્સ અને વ્યક્તતગત કરે િ જાિેરાત તનયાંિણોમાાં કૂકી તનયાંિણો સહિત ડેટા સાંગ્રિ અને
ઉપયોગને તનયાંતિત કરવાના અન્ય તવતવધ સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

જાળવણી
જ્યારે તમારાં એકાઉન્ટ સહિય િોય અથવા તમને સેવાઓ આપવા માટે જરૂરી િોય ત્યારે અમે વ્યક્તતગત
ડેટા જાળવીએ છીએ. ડેટાનો વ્યવસાયના િેત માટે િાાંબા સમય સધી આવશ્યકતા ન િોવાથી અમે
વ્યાજબા સમયની અંદર વ્યક્તતગત ડેટા કાઢી નાખીશ ાં જેના માટે તે એકતિત કરવામાાં આવી િતી. તેમ
છતાાં, અમે અમારી કાન ૂની જવાબદારીન ાં પાિન કરવા, તવવાદોને ઉકેિવા અને અમારા કરારો િાગ
કરવા માટે જરૂરી વ્યક્તતગત ડેટાને જાળવી રાખશ ાં અને ઉપયોગ કરીશ.ાં

સરુ ક્ષા
ઇન્ટરનેટ પર પ્રસારણ ક્યારે ય 100% સરલક્ષત અથવા ભ ૂિ-મતત નથી. જો કે, અમે નકશાન, દરપયોગ
અને અનતધકૃત ઍતસેસ, પ્રગટીકરણ, ફેરફાર અને તવનાશથી તમારા ડેટાને સરલક્ષત રાખવા માટે
વ્યાજબી પગિા િઈએ છીએ. તમારા પાસવડડ થ સ અને વપરાશકતાથ ID ને સરલક્ષત રાખવાની જવાબદારી
તમારી છે અને જો તમને ક્યારે ય શાંકા થાય કે તમારો પાસવડથ અથવા અમારી કોઈ સેવા માટે

વપરાશકતાથ ID સમાધાન કરવામાાં આવી છે તો નીચે સ ૂલચબદ્ધ સાંપકથ પદ્ધતતઓનો ઉપયોગ કરીને અમને
સ ૂલચત કરવ ાં. આપના પાસવડથ અને વપરાશકતાથ ID દ્વારા િાથ ધરાયેિી અમારી સેવાઓના અનતધકૃત
ઉપયોગ માટે તમે સાંપ ૂણથપણે જવાબદાર છો.

બાળકોની ગોપનીયતા
અમારી સેવાઓ પખ્ત િોકો માટે બનાવાયેિ છે . િાગ કાયદા દ્વારા વ્યાખ્યાતયત તરીકે અમે ઈરાદાપ ૂવથક
અથવા જાણીબ ૂઝીને બાળકોથી વ્યક્તતગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી એકતિત કરતા નથી અને
અમે તવનાંતી કરીએ છીએ કે બાળકો અમને કોઈપણ વ્યક્તતગત ડેટા સબતમટ નિીં કરે .

ુ ારાઓ
સિ
અમે કોઈપણ સમયે આ નીતતના ભાગોને બદિવા, સાંશોતધત કરવા, ઉમેરવા અથવા દૂ ર કરવાના
અતધકારને અનામત રાખીએ છીએ, પરાં ત તમને ચેતવણી આપશે કે નીતત છે લ્િી અપડેટ કરે િી
તારીખથી સ ૂચવે છે . જો આપણે નીતતમાાં માિતમિકતમાાં ફેરફાર કરીએ તો, અમે ઓછામાાં ઓછા િીસ
હદવસ પિેિાાં તમને યોગ્ય ઑનિાઇન નોહટસ આપીશ ાં અને / અથવા કાયદા દ્વારા આવશ્યકતા મજબ
તમારી સ્પષ્ટ સાંમતત પ્રાલત કરીશ.ાં જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટ્સની મિાકાત િો છો અથવા અમારી
સેવાઓનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે આ નીતતના વતથમાન સાંસ્કરણને સ્વીકારી રહ્યાાં છો. અમે ભિામણ
કરીએ છીએ કે કોઈ પણ ફેરફાર માટે યઝસથ આ પ્રસાંગે ફરી મિાકાત કરે .

અમારો સંપકડ કરો
અમારો સાંપકથ કરવા માટે, અમને એક ઈમેઈિ મોકિો privacy[એટ]qualcomm[ડોટ]com, અથવા
અમને આના પર િખો Qualcomm Incorporated, Attn. ગોપનીયતા સિાિકાર, 5775 Morehouse
Drive, San Diego, CA 92121.

અસરકારક તારીખ: 30 એતપ્રિ, 2019
© 2019 તવોિકોમ ટે તનોિૉજીસ, ઇન્ક. અને/અથવા તેની આનષાંલગક કાંપનીઓ.

