מדיניות הפרטיות
במדיניות הפרטיות הנוכחית (&;quotמדיניות&; )quotאנו ,חברת  Qualcomm Incorporatedוהחברות
הבנות שלנו (ביחד &;quotאנחנו& ;quotאו &;quotשלנו&); ,quotמספקים מידע כיצד אנו אוספים,
משתמשים ,מעבדים ומעבירים מידע Qualcomm Incorporated .והחברות הבנות שלנו הנן ארגון עולמי
המשתף נתונים שאנו מנהלים בעסקינו (ישויות חוקיות) ,תהליכי עסקים ,ומערכות מידע ברחבי העולם.
לכן עבור המדיניות הזו ,אנו משתמשים במינוח "מידע אישי" בצורה רחבה כדי לכסות את חוקי הגנת
המידע והפרטיות הרבים הרלוונטיים אלינו" .מידע אישי" משמעו מידע הקשור לאדם טבעי מזוהה או
שניתן להשתמש בו בצורה סבירה (לבדו או בשילוב במידע אחר שזמין בצורה סבירה) לזהות אדם
טבעי.

היקף
המדיניות הזו תקפה לאתרי האינטרנט שלנו ,שירותים ,מוצרים ,תוכנות ,או אפליקציות בהם אנו שמים
קישור ישיר למדיניות זו או מפנים לתוך הפוליסה (בצורה קולקטיבית "השירותים") .מדיניות זו מכסה רק
נתונים שנאספו באמצעות השרותים ולא שום נתונים אחרים ,או איסוף ועיבוד אחר של נתונים ,כולל,
בלא הגבלה ,מנהגי איסוף נתונים של שרותים אחרים המקיימים את המדיניות שלהם לגבי פרטיות.
לעתים אנו מתייחסים למדיניות זו בקשר לסקרים ועמודים אתרים עם מטרה מוגדרת ,כמו למשל ,עמוד
הצעות העבודה שלנו .בנסיבות כאלה ,מדיניות זו חלה עם השינויים מיוחדים שמובהרים או בקשה
להסכמה (באשר לסוגי נתונים שנאספו ומטרת האיסוף).

סוגי נתונים ושיטות האיסוף
אנו אוספים מגוון של נתונים אישיים באמצעות הדרכים המתוארות להלן .יש לך ברירות לגבי הנתונים
שאנו אוספים .כאשר אתה מתבקש לספק לנו נתונים ,אתה ראשי לבחור לא לעשות זאת .אבל אם אתה
מסרב למסור נתונים ,היכולת שלך להשתמש במוצר הישים או השרות ,יצומצם או יוגבל.
מידע שאתם מכניסים .אנו אוספים את שמך ,כתובת \ות הדוא&;quotל ,מספר\י טלפון ונתונים הקשורים
לעסק שאתה מייצג בעת שאתה מבקש מאתנו מידע ,נרשם ,מבצע הזמנה ש מוצר או שרות ,או שולח
אלינו מידע כזה בדרך בינלאומית .בכל הקשור לשרותים בתשלום ,אנו גם נגבה מידע בקשר לתשלום
(כמו מספר כרטיס האשראי ונתוני אימות אחרים) מספר טלפון וכתובות החשבון והמשלוח.
מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי מאתרי האינטרנט שלנו .כאשר אתה מבקר באחד האתרים שלנו ,אנו
מלקטים נתונים כלליים מן המחשב שלך או ההתקן הנייד ,כמו סוג הדפדפן ,מערכת ההפעלה ,כצובת ה-
 IPושם הדומיין שממנו הגעת אל האתר ,ואם אתה נכנס לאתר שלנו עם המכשיר הנייד ,גם את סוג

ההתקן הנייד .בנוסף לכך אני מלקטים נתונים אודות כיצד אתה משתמש באתרים שלנו ,כמו תאריך
והזמן שבו ביקרת באתר ,האזורים או העמודים של האתר שבהם ביקרת ,משך הזמן ששהית בשיטוט
באתר ,מספר הפעמים שחזרת לאתר ונתוני הקלה אחרים.
קוקיז .אנו משתמשים בקוקיות ומשואות ווב ,או טכנולוגיות זהות כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלך
באתרים שלנו או באפליקציות הווב .קוקייה היא קובץ קטן של טקסט המאוחסן בכונן הקשיח של המחשב
שלך או ההתקן ,כאשר אתה נכנס לאתר .אנו משתמשים בקוקיות כדי להפעיל את האתרים והשרותים
שלנו ,כולל )1( :זכור כי אינך חייב להזין את אותו המידע בעת שאתה חוזר אל האתר ( )2מספק לך תוכן
מותאם אישית או הצעות באתר )3( ,מפתח סטטיסטיקות מורכבות כדי לעזור בניטור ביצועי האתר ,חקר
ההתנהגות ,שיפור התוכן שלנו והשרותים וכן ( )4עוזר להגן על הבטיחות של אתרינו ושרותינו.
אנו גם מאפשרים לחברות אחרות כמו שותפי אבחון אתרים ,מפרסמים ו\או רשתות פרסום להגדיר או
לקיים נגישות לקוקיות שלהם או משואות האתר (המיוחסים גם כפיקסל  ,X11מתנות או תגי פעולה)
באתר .לדוגמה אנו משתמשים בסוכנויות פרסום של צד שלישי להציג מודעות בשבילנו ברחבי
האינטרנט או להציג מודעות עבור חברות אחרות על האתר שלנו .חברות פרסום של צד שלישי אלה,
משתמשות בקוקיות ומשואות ווב כדי למדוד ולשפר את היעילות של המודעות עבור לקוחותיהם ,כולל
אותנו .עדי לעשות זאת חברות אלה משתמשות בנתונים לגבי הביקורים שלך באתר שלנו ואתרים
אחרים ,במרוצת הזמן .נתונים אלה עשויים לכלול תאריך\זמן של הצגת הבאנר ,מזהה ייחודי הכלול
בקוקייה שלהם וכן כתובת ה IP-של המכשיר שלך .נתונים אלה ניתנים לשימוש גם לצורך מודעות
מכוונות אישית כך שאתה צפוי יותר לראות מודעות אודות מוצרים ושרותים שאתה מעוניין בהם .אם תרצו
עוד מידע בנוגע להתנהלות זו ולגבי האפשרויות שלכם בנושא פרסום מותאם אישית ,כנסו מאמר ויתור השתתפות
אתה רשאי לסרב לקוקיות ,אבל בעשותך זאת לא תוכל להשתמש בחלק מן התכונות שבאתר או לנצל
במלואן את כל ההצעות .בדוק את תפריט העזרה בדפדפן שלך כדי ללוד כיצד לשנות את העדפת
הקוקיות שלך .למידע נוסף ראה את מדיניות הקוקיות שלנו..
תוכנות ואפליקציות :חברות בת של קוואלקום בע"מ יוצרות מגוון תוכנות ואפליקציות להתקנים ניידים
שיכולים לעזור לשפר את ביצועיהם ,לחסוך חיי סוללה ,לשפר את אבטחת ההתקן ,או להציע יתרונות
אחרים .באמצעות אפליקציות תכנה אלה אנו יכולים לאסוף נתונים על מיקום ,זהויות ייחודיות (כמו
המספר הסידורי של השבב או מספר המנוי הבינלאומי( נתונים אודות אפליקציות המותקנות ו\או פועלות
בהתקן ,נתוני קונפיגורציה כמו היצרן ,הדגם וספק השרות האלחוטי ,מערכת ההפעלה ונתוני הגרסה,
נתוני מבנה התכנה ונתונים אודות הביצוע של המכשיר כמו ביצועי השבב ,שימוש בסוללה ונתוני
טמפרטורה .למד עוד
מקורות צד שלישי :אנו עשויים גם לקבל נתונים אישיים ממקורות של גוף שלישי ,כמו סוכני נתונים,
רשתות חברתיות ושותפים אחרים ,או מקורות פומביים.

מטרות האיסוף ,שימוש בנתונים

אנו אוספים ומעבדים נתונים אישיים אודותיך עם הסכמתך ו\או במיד הצורך ,כדי לספק את המוצרים
שאתה משתמש בהם ,לתפעל את עסקנו ,לעמוד בהתחייבויות החוזיות והחוקיות שלנו ,להגן על
הבטיחות של מערכותינו ולקוחותינו או למלא אינטרסים לגיטימיים אחרים .המטרה שלמענה אנו אוספים
ומשתמשים בנתונים כוללת:


להגיב לבקשה אשר שלחת אלינו כמו בקשה למידע מצידך ,או בקשתך למנוי על שרות או
לרכישת מוצר.



כדי לספק ,לנהל ,לתחזק ולהבטיח את השרות\ים שביקשת.



לתפעל ולשפר את עסקנו ,כולל לנהל ,להגן ולשפר את שרותינו ומערכותינו ,לפתח מוצרים
חדשים ושרותים וכן למטרות עסקיות פנימיות אחרות.



כדי להבין טוב יותר את ההעדפות של המשתמשים בשרותינו ,לאסוף יחדיו סטטיסטיקה אודות
השימוש בשרותינו ולסייע לנו להתאים אישית את החוויה שלך באתר שלנו ובשרותינו.



לספק לך מידע אודות הטכנולוגיות שלנו ,הפצה של מוצר או שרות ,חדשות ותקשורת אחרת וכן,



כל שימוש אחר שאנו מתארים במדיניות זו  ,או במקום שבו אנו אוספים את הנתונים.

כדי להשיג מטרות אלה ובמידה שהן מורשות על פי החוק הישים ,אנו עשויים לשלב את הסוגים השונים
של הנתונים שאנו אוספים ממקורות שונים.

היכן אנו מאחסנים ומעבדים נתונים
אנו מאחסנים ומעבדים נתונים בארצות הברית ובשרתים ברחבי העולם ,כולל בלא הגבלה באסיה
ובשטחי השוק האירופי .היכן שאנו מאחסנים או מעבדים את הנתונים ,בכפוף למדיניות ,אנו נוקטים
אמצעים להבטיח כי הנתונים יעובדו בהתאם למדיניות ובציות לחוק המתאים.
אנו מעברים נתונים אישיים מן השוק האירופי לארצות אחרות ,אשר כמה מהן לא הוגדרו על ידי הנציבות
האירופית ככאלה שיש בהן הגנה הולמת על בטיחות נתונים .כאשר אנו עושים זאת ,אנו משתמש במגוון
של מנגנונים חוקיים כדי לבצע את ההעברה )כמו הסכמתך או הסכמים חוקיים).

גילויים של נתונים אישיים
אנו נגישים לנתונים האישיים שלך שבחזקת קואלקום (כולל החברות הבנות שלה) ומשתפים נתונים עם
מוכרים של צדדים שלישיים או ספקי שירות אשר מעבדים את הנתונים בשבילנו למטרות אשר נקבעו על
ידי המדיניות .אנו גם עשויים להציע הכשרה או שרותים אחרים לעובדים ומועסקים של עסקי לקוחות.
במקרים כאלה אנו עשויים לשתף נתונים הקשורים לשימוש בהכשרה שלנו ושרותים אחרים ,עם עסקי
הלקוחות המזוהים לצורך שימוש עסקיהם .אנו יכולים גם לשתף את המידע שלכם כמתחייב בחוק או
מתוך אינטרס לשמור או ליישם את זכויותינו החוקיות ,ז"א ללא הגבלה ,בהקשר לבקשות רשויות החוק
או בהקשר להליכים משפטיים .אנו עשויים לשתף או להעביר את הנתונים שלך בקשר עם מכירה צפויה

או מכירה ממשית ,מיזוג ,העברה או ארגון מחדש אחר בכל או בחלק מן העסק שלנו .לבסו ,אנו עשויים
גם לשתף את הנתונים האישיים שלך עם מתן הסכמה מצדך.

הבחירות שלך
הסכמה/ויתור .בנסיבות מסוימות ,כמו במקרה של שיווק באמצעות דוא&;quotל ,אנו נציע לך לסרב ,או
לסרב לאיסוף נתונים מסוימים ,השימוש בהם או שיתופם .בנסיבות כאלה אנו נכבד את בחירתך.
זכויות מתן נתונים .החוקים של ארצות או מדינות מסוימות מאפשרים לכם לבקש גישה ,תיקון ,מחיקה,
הגבלה ,או זכויות אחרות תוך התחשבות מידע האישי שלכם .לחצו כאן למימוש זכויות אלו
לא לעקוב .בעת הנוכחית איננו מגיבים לאותות &;quotאל תעקוב&) quot; (DNTאשר נשלחים על ידי
דפדפני ווב .עד עתה לא אומץ תקן אחיד כדי לפרש אותות  DNTומה הצעדים שיש לנקוט על ידי אתרים
וצדדי שלישיים ,המקבלים אותם .מכל מקום ,אתה יכול להשתמש במגוון רחב של אמצעים אחרים כדי
לפקח על איסוף הנתונים והשימוש בהם ,כולל שליטה בקוקיות בהגדרות הדפדפן שלך והשליטה
בפרסום המיועד אישית כפי שמודבר בקטע אודות הקוקיות דלעיל.

החזקה
אנו מחזיקים נתונים אישיים בעת שהחשבון שלך פעיל ,או במידת הצורך כדי לספר לך שרותים .אנו
נמחק נתונים אישיים בתוך פרק זמן סביר לאחר שאין יותר צורך בנתונים למטרות עסקיות אשר למענן
הם נאספו .עם זאת אנו נחזיק ונשתמש בנתונים אישיים במידת הצורך כדי לציית לחובות החוקיים שלנו,
לפתרון סכסוכים וכדי לכפות את ההסכמים שלנו.

בטיחות
העברת נתונים באינטרנט אינה בטוחה ב 100%-או נעדרת שגיאות .עם זאת אנו נוקטים בצעדים
סבירים כדי להגן על הנתונים שלך מאבדן ,שימוש לרעה ונגישות לא מורשית ,גילוי ,שינוי או השמדה.
באחריותך יהיה לשמור את הססמה שלך ושם המשתמש ולהודיע לנו על ידי שימוש באחת משיטות
ההתקשרות ,המובאות להלן ,אם אתה תחשוד אי פעם כי הססמה שלך או שם המשתמש ,לגבי אחד מן
השרותים שלנו נפגע .אתה בלבד אחראי לגבי כל שימוש לא מאושר בשרותים שלנו באמצעות הססמה
שלך ושם המשתמש.

פרטיות הילדים
השרותים שלנו נועדו למבוגרים .איננו אוספים במתכוון מידע לזיהוי אישי מילדים כפי שזה מוגדר על פי
החוק הישים ואנו מבקשים כי ילדים לא ימסרו לנו נתוני אישיים כלשהם.

תיקונים
אנו שומרים על הזכות לשנות ,להוסיף ,להסיר חלקים ממדיניות זו בכל עת ,אבל נודיע לך ששינויים אלה
נעשו באמצעות ציון במדיניות את התאריכים שבהם זה בוצע .אם נשנה את המדיניות באופן משמעותי,
אנו נספק לך הודעה מתאימה אונליין ,לפחות שלושים יום מראש ו\או נקבל את הסכמתך ברורה כפי
שמתחייב על פי החוק .כאשר אתה מבקר באתר שלנו או משתמש בשרותינו ,אתה מקבל על עצמך את
הגרסה הנוכחית של מדיניות זו .אנו ממליצים כי משתמשים יבקרו תכופות במדיניות זו כדי ללמוד על
שינויים כלשהם.
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