Adatvédelmi szabályzat
A jelen adatvédelmi szabályzat (a „Szabályzat”) a Qualcomm Incorporated és leányvállalatai
(együttesen „mi”, vagy többes szám első személy) a személyes adatok gyűjtésével,
használatával, kezelésével és továbbításával kapcsolatos gyakorlatára és folyamataira
vonatkozó információkat tartalmazza. A Qualcomm Incorporated és leányvállalatai olyan
globális szervezet, mely megosztja az általunk kezelt adatokat a világ különböző tájain lévő
vállalatok (jogi személyek), üzleti folyamatok és informatikai rendszerek közt. Ezért a jelen
szabályzatban a "személyes adatok" kifejezést tágabb értelemben használjuk minden ránk
vonatkozó, a magánéletet és a személyes adatok védelmét célzó törvényre; a "személyes
adat" beazonosítható természetes személyre vonatkozó információ, vagy olyan információ,
amely (egymagában vagy más, észszerűen hozzáférhető adatokkal együtt) alkalmas a
természetes személy beazonosítására.

Érvényességi terület
A jelen Szabályzat vonatkozik a honlapunkra, a termékeinkre, a szolgáltatásainkra, a
szoftvereinkre vagy alkalmazásainkra, amelyekben közvetlen link mutat a jelen szabályzatra,
vagy amelyekre a jelen szabályzaton belül közvetlenül utalunk (együttesen "Szolgáltatások").
A jelen Szabályzat kizárólag a Szolgáltatások révén gyűjtött adatokra vonatkozik, a más
adatgyűjtési és -kezelési folyamatok során gyűjtött adatokra nem, korlátozás nélkül beleértve
az egyéb olyan szolgáltatások adatgyűjtési gyakorlatait, amelyek saját, külön adatvédelmi
szabályzattal rendelkeznek. Alkalmanként felmérések és a speciális célú weboldalak, például a
„Karrier” weboldalunk kapcsán is hivatkozunk a jelen Szabályzatra – ilyen esetekben a
Szabályzat az adott értesítésben vagy beleegyezés-kérésben foglalt módosításokkal
alkalmazandó (például a gyűjtött adatok típusára vagy az adatgyűjtés céljára vonatkozóan).

Adatok típusai és az adatgyűjtés módjai
A különféle személyes adatokat az alább leírt módokon gyűjtjük. A gyűjtött adatokkal
kapcsolatban Öné a döntés joga. Ha arra kérjük, hogy adatokat szolgáltasson számunkra,
dönthet úgy, hogy nem ad meg adatokat. Ha azonban megtagadja az adatszolgáltatást, a
kapcsolódó termék vagy szolgáltatás használhatósága szűkebb vagy korlátozott lehet.

Megadott adatok. Nevét, e-mail és levelezési címeit, telefonszámait, valamint az Ön által
képviselt vállalkozások adatait gyűjtjük, amikor információt kér tőlünk, regisztrálja magát,
megrendel valamely terméket vagy szolgáltatást, vagy hasonló információkat más módon,
önszántából oszt meg velünk. A díjköteles szolgáltatásokkal kapcsolatban emellett fizetési
adatokat (például hitelkártyaszámot és kapcsolódó ellenőrző adatokat), telefonszámot,
valamint számlázási és szállítási címeket is gyűjtünk.
A honlapról automatikusan begyűjtött adatok. Amikor valamely honlapunkat felkeresi,
általános adatokat gyűjtünk számítógépéről vagy mobileszközéről, például a hely elérése
során használt böngésző típusát, operációs rendszerét, IP-címét és tartománynevét, valamint
a honlap mobileszközről való elérése esetén a mobileszköz típusát. Ezeken túl, adatokat
gyűjtünk a honlapjaink használatát illetően, például a honlap felkeresésének napját és
időpontját, a honlap megtekintett területeit vagy oldalait, a honlap megtekintésével töltött idő
mennyiségét és egyéb kattintásfolyamra vonatkozó adatokat.
Sütik. Cookie-fájlok, adatgyűjtő jelek és egyéb hasonló technológiák használatával adatokat
gyűjtünk a honlapjaink és webes alkalmazásaink Ön általi használatával kapcsolatban. A süti
(cookie) olyan kisméretű szöveges fájl, amely a honlap felkeresésekor tárolódik a számítógép
vagy eszköz merevlemezén. A sütiket webhelyeink és szolgáltatásaink működtetésének
elősegítése érdekében alkalmazzuk, többek közt az alábbi célokra: (1) hogy megjegyezzük az
adatokat, így amikor Ön újra a webhelyre látogat, nem kell újfent megadnia azokat; (2) hogy
személyre szabott tartalmakat és ajánlatokat nyújthassunk Önnek a webhelyen; (3) hogy
összesített statisztikákat készíthessünk a webhely teljesítményének figyelése, kutatások
lefolytatása, valamint a tartalmak és szolgáltatások fejlesztése érdekében; továbbá (4) hogy
jobban biztosíthassuk webhelyeink és szolgáltatásaink védelmét.
Más vállalatoknak, például webes elemző partnereknek, hirdetőknek vagy hirdetési
hálózatoknak is engedélyezzük, hogy saját sütiket vagy adatgyűjtő jeleket állítsanak be és
használjanak a webhelyen. Például külső hirdetésszolgáltatók segítségével jelentetjük meg
saját hirdetéseinket szerte az interneten, illetve más vállalatok hirdetéseit saját webhelyünkön.
Ezek a hirdetésszolgáltatók sütik és adatgyűjtő jelek használatával mérik és javítják ügyfeleik
hirdetéseinek (köztük a mi hirdetéseink) hatékonyságát. Ehhez az adott vállalatok az Ön
webhelyünkön és egyéb honlapokon tett látogatásaival kapcsolatos adatokat gyűjtenek. Ezek
az adatok a következőket foglalhatják magukban: a reklámcsík megjelenítésének
dátuma/időpontja, a sütiben található egyedi azonosító, valamint az Ön eszközének IP-címe.
Ezeknek az adatoknak a segítségével személyre szabhatóak a hirdetések, így nagyobb eséllyel

lát majd olyan hirdetéseket, amelyek érdekelhetik Önt. Amennyiben többet szeretne
megtudni erről a technológiáról, valamint a személyre szabott hirdetésekkel kapcsolatos
lehetőségeiről, tekintse meg az elutasítással kapcsolatos következő cikket..
A sütik használatát szabadon letilthatja, azonban ebben az esetben esetleg nem tudja majd a
webhelyek egyes szolgáltatásait használni, illetve ajánlataink összes előnyét igénybe venni. A
sütikkel kapcsolatos beállítások módosításáról a böngésző „Súgó” menüjében olvashat
bővebben. További információkért lásd a sütikre vonatkozó szabályzatunkat.
Szoftverek és alkalmazások: Qualcomm Incorporated leányvállalatai mobileszközökre
fejlesztenek különböző szoftvereket és alkalmazásokat, amelyek javítják a mobileszközök
teljesítményét, növelik az akkumulátor üzemidejét, javítják az eszköz biztonságát vagy más
módon javítják a terméket.Ezeken a szoftveralkalmazásokon keresztül helymeghatározási
adatokat, egyedi azonosítókat (például chipkészlet-sorozatszámokat vagy nemzetközi
előfizetői azonosítókat), az eszközön telepített és/vagy futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos
adatokat, konfigurációs adatokat, például gyártmány-, modell- és mobilszolgáltatói adatokat,
az operációs rendszerre és verzióra, valamint a szoftverkonstrukcióra vonatkozó adatokat,
továbbá az eszköz teljesítményadatait, például a chipkészlet teljesítményével, az
akkumulátorhasználattal és az eszköz hőmérsékletével kapcsolatos adatokat gyűjtünk.
További információ
Külső források: Külső forrásokból, például adatbrókerektől, közösségi hálózatoktól, egyéb
partnerektől és nyilvános forrásokból is gyűjthetünk személyes adatokat.

Az adatgyűjtés céljai, az adatok felhasználása
Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Ön hozzájárulásával és/vagy az Ön által használt
termékek biztosításához, a vállalkozásunk működtetéséhez, a szerződéses és jogszabályi
kötelezettségeink teljesítéséhez, a rendszereink és ügyfeleink védelmének biztosításához,
valamint egyéb jogos érdekeink teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjtjük. Az adatok
gyűjtését és használatát a következő célokból végezzük:


A számunkra küldött kérései, például a tájékoztatásra, illetve a szolgáltatásainkra való
előfizetésre vagy a termékeink beszerzésére vonatkozó kérései teljesítéséhez;



Az Ön által igényelt Szolgáltatás(ok) biztosításához, felügyeletéhez, karbantartásához
és védelmének biztosításához;



Vállalkozásunk üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez, beleértve a szolgáltatásaink és
rendszereink adminisztrálását, védelmét és fejlesztését, az új termékek és
szolgáltatások fejlesztését, valamint egyéb belső üzleti célokat;



A Szolgáltatásaink felhasználói preferenciáinak jobb megismeréséhez, a
Szolgáltatásaink használatára vonatkozó összesített statisztikák összeállításához,
valamint a honlapjaink és a Szolgáltatások által Önnek nyújtott felhasználói élmény
személyre szabásához;



Az Ön technológiáinkkal, termékeink és szolgáltatásaink új kiadásaival, híreinkkel és
egyéb közleményeinkkel kapcsolatos tájékoztatásához; valamint



A jelen Szabályzatban vagy az adatgyűjtés helyén ismertetett bármely egyéb célból.

A fenti célok elérése érdekében és a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a
különböző forrásokból gyűjtött különféle típusú adatokat össze is vethetjük.

Az adatok tárolásának és kezelésének helye
Az adatok tárolását és kezelését az Egyesült Államok területén, valamint a világ más pontjain
(korlátozás nélkül beleértve Ázsiát és az Európai Gazdasági Térséget) található kiszolgálóinkon
végezzük. Bárhol végezzük is a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatok tárolását
és kezelését, megtesszük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az
adatok kezelése a jelen Szabályzattal összhangban és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően történjen.
Olyan országokba is továbbítunk személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség államaiból,
melyek közül nem mind rendelkezik az Európai Bizottság által meghatározott megfelelő szintű
adatvédelemmel. Ebben az esetben különféle jogi mechanizmusok segítségével tesszük
lehetővé az adatok továbbítását (például az Ön beleegyezése és jogi szerződések révén).

Személyes adatok kiadása
Személyes adataihoz a Qualcomm vállalaton belül (a leányvállalatokat is beleértve) férünk
hozzá, valamint megosztjuk azokat azon külső beszállító és szolgáltató partnereinkkel, akik az
adatok kezelését a nevünkben és a jelen Szabályzatban foglalt célok érdekében végzik. Üzleti
partnereink alkalmazottai és munkatársai számára képzési és egyéb szolgáltatásokat is
biztosíthatunk. Ilyen esetekben a képzési és egyéb szolgáltatásaink használatával kapcsolatos
adatokat azonosított üzleti partnereinkkel az ő üzleti felhasználásuk céljára megoszthatjuk. Az

adatait megoszthatjuk másokkal is a törvényi előírásoknak megfelelően, a saját jogaink vagy
mások törvényes jogainak védelme vagy gyakorlása érdekében, többek között bűnüldöző
hatóságok kérése vagy bírósági eljárások kapcsán. Adatait vállalkozásunk egészének vagy
részeinek potenciális vagy tényleges értékesítésével, egyesülésével, átvételével vagy egyéb
átszervezésével kapcsolatban is megoszthatjuk vagy átadhatjuk. Végül minden olyan esetben
is megoszthatjuk személyes adatait, amelyekben ezt számunkra engedélyezte.

Az Ön lehetőségei
Jóváhagyás/Elutasítás. Bizonyos körülmények között, például marketing célú e-mailek esetén
felkínáljuk Önnek a választást, hogy bizonyos típusú adatok gyűjtését, használatát és
megosztását jóváhagyja vagy elutasítsa. Ezekben az esetekben döntését tiszteletben tartjuk.
Az érintettek jogai. Bizonyos országok vagy államok törvényei lehetővé teszik, hogy
hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, a személyes adatai helyesbítését, törlését kérje,
korlátozza a kezelésüket vagy egyéb jogaival éljen.A jogok gyakorlásához kattintson ide.
Do Not Track. Jelenleg nem kezeljük a webes böngészők által küldött „Do Not Track” („DNT”,
nyomon követés tilalma) jeleket. Még nincs egységes elfogadott szabvány annak
meghatározására, hogy a DNT-jeleket az azokat fogadó honlapoknak és külső feleknek miként
kell értelmezniük, és azok kapcsán milyen intézkedéseket kell tenni. Azonban számos más
lehetőség áll rendelkezésére az adatok gyűjtésének és használatának felügyeletére, beleértve
a böngészők a sütik ellenőrzésére szolgáló beállításait, valamint a személyre szabott
hirdetéseket szabályzó, a sütikről szóló fenti szakaszban leírt eszközöket.

Az adatok megőrzése
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg fiókja aktív, illetve ameddig az szükséges ahhoz,
hogy az Ön számára szolgáltatásokat biztosíthassunk. Miután személyes adataira a gyűjtés
céljául szolgáló üzleti célra már nincs szükség, azokat ésszerű időn belül töröljük. Amennyiben
azonban ez a törvényi kötelezettségeinknek való megfelelés, a jogviták rendezése és a
megállapodásaink érvényre juttatása érdekében szükséges, személyes adatait a szükséges
mértékben megőrizzük és felhasználjuk.

Biztonság

Az adatok interneten keresztül való továbbítása soha sem maximálisan biztonságos vagy
hibamentes. Azonban megtesszük az ésszerű intézkedéseket annak érdekében, hogy adatait
védjük az adatvesztés, a helytelen használat, valamint az illetéktelen hozzáférés, kiadás,
módosítás és megsemmisítés ellen. Ön a felelős azért, hogy jelszavait és felhasználói
azonosítóit biztonságban megőrizze, valamint hogy bennünket az alábbiakban felsorolt
kapcsolattartási módok valamelyikét használva értesítsen, amennyiben bármikor azt gyanítja,
hogy valamelyik Szolgáltatásunk használatával kapcsolatosan a jelszava vagy felhasználói
azonosítója illetéktelen kezekbe került. A Szolgáltatások jelszava és felhasználói azonosítója
segítségével elkövetett illetéktelen használatáért kizárólag Ön felelős.

Gyermekek adatainak védelme
Szolgáltatásainkat felnőtteknek szánjuk. A vonatkozó jogszabályok előírásai szerint
gyermeknek minősülő személyektől tudatosan vagy szándékosan nem gyűjtünk személyes
azonosításra alkalmas információkat, és kérjük, hogy gyermekek ne is adjanak meg nekünk
személyes adatokat.

Kiegészítések
Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szabályzat egyes részeit bármikor lecseréljük, módosítsuk,
eltávolítsunk, vagy újabbakkal kiegészítsük, azonban a változtatásokat mindenkor jelezzük az
Ön számára azáltal, hogy a Szabályzaton feltüntetjük az utolsó frissítés napját. Ha lényeges
mértékben módosítjuk a Szabályzatot, arról Önt egy megfelelő online értesítésben legalább
harminc nappal korábban értesítjük, és/vagy kikérjük az Ön kifejezett hozzájárulását,
amennyiben a törvény azt előírja. Honlapjaink felkeresésével vagy Szolgáltatásaink
használatával Ön elfogadja a jelen Szabályzat aktuális verzióját. Javasoljuk, hogy a
felhasználók alkalmanként tekintsék át újra a jelen Szabályzatot, hogy annak esetleges
változásairól értesüljenek.

Kapcsolat
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