Kebijakan Kerahasiaan
Dalam Kebijakan Kerahasiaan ini (&quot;Kebijakan&quot;), kami, Qualcomm Incorporated dan
anak perusahaan kami (secara bersama-sama disebut sebagai &quot;kami&quot;),
memberikan informasi mengenai cara kami dalam mengumpulkan, menggunakan,
memproses, dan mentransfer data pribadi. Qualcomm Incorporated dan anak perusahaan
kami adalah sebuah organisasi global yang membagikan data yang kami kelola di seluruh
bisnis (badan hukum), proses bisnis, dan sistem informasi di seluruh dunia. Oleh karena itu,
untuk Kebijakan ini, kami menggunakan istilah &quot;data pribadi&quot; secara luas untuk
mencakup banyak undang-undang kerahasiaan dan perlindungan data yang berlaku bagi
kami; “data pribadi” berarti informasi yang berkaitan dengan orang yang diidentifikasi secara
pribadi atau yang dapat digunakan secara wajar (dengan sendirinya atau digabungkan dengan
data lain yang tersedia secara wajar) untuk mengidentifikasi individu.

Cakupan
Kebijakan ini berlaku untuk situs web, produk, layanan, perangkat lunak, atau aplikasi kami
yang kami gunakan untuk memberikan tautan langsung ke Kebijakan ini atau mengacu pada
Kebijakan ini (secara bersama-sama disebut sebagai “Layanan”). Kebijakan ini hanya
mencakup data yang dikumpulkan melalui Layanan dan bukan pengumpulan atau pemrosesan
data lainnya, termasuk, tanpa batasan, praktik pengumpulan data dari layanan lain yang
mempertahankan kebijakan kerahasiaan terpisah milik mereka sendiri. Terkadang, kami
mengacu pada Kebijakan ini dalam kaitannya dengan survei dan halaman web untuk tujuan
khusus, misalnya, halaman web Karier kami; dalam keadaan tersebut, Kebijakan ini berlaku
sebagaimana yang diubah dalam pemberitahuan atau permintaan persetujuan tertentu
(misalnya, sehubungan dengan jenis data yang dikumpulkan atau tujuan pengumpulan).

Tipe Data dan Metode Pengumpulan
Kami mengumpulkan berbagai macam data pribadi melalui cara-cara yang dijelaskan di bawah
ini. Anda memiliki pilihan mengenai data yang kami kumpulkan. Apabila Anda diminta untuk
memberikan data kepada kami, Anda berhak untuk menolaknya. Namun, jika Anda menolak

untuk memberikan data, kemampuan Anda untuk menggunakan produk atau layanan yang
berlaku dapat dikurangi atau dibatasi.
Data yang Anda kirimkan. Kami mengumpulkan nama Anda, alamat(-alamat) email, alamat(alamat) surat, nomor(-nomor) telepon, dan data yang berkaitan dengan bisnis yang Anda
wakili ketika Anda meminta informasi dari kami, mendaftar, memesan produk atau layanan,
atau sebaliknya, sengaja mengirimkan informasi tersebut kepada kami. Sehubungan dengan
layanan yang dikenakan biaya, kami juga akan mengumpulkan informasi pembayaran
(misalnya, nomor kartu kredit dan data verifikasi terkait), nomor telepon, serta alamat
penagihan dan pengiriman.
Data yang kami kumpulkan secara otomatis dari situs web kami. Ketika Anda mengunjungi
salah satu situs web kami, kami mengumpulkan data umum dari komputer atau perangkat
seluler Anda seperti jenis browser Anda, sistem operasi, alamat IP, dan nama domain yang
Anda gunakan untuk mengakses situs, dan jika Anda mengakses situs kami dengan perangkat
seluler Anda, kami akan mengumpulkan data jenis perangkat seluler tersebut. Selain itu, kami
mengumpulkan data mengenai cara Anda menggunakan situs web kami, seperti tanggal dan
waktu Anda mengunjungi situs, area atau halaman situs yang Anda kunjungi, jumlah waktu
yang Anda habiskan untuk melihat situs, berapa kali Anda kembali ke situs, dan data clickstream lainnya.
Cookie. Kami menggunakan cookie, web beacon, atau teknologi-teknologi yang sejenis untuk
mengumpulkan data mengenai penggunaan Anda atas situs web atau aplikasi web kami.
Cookie adalah file teks berukuran kecil yang tersimpan dalam hard drive komputer atau
perangkat Anda ketika Anda mengakses situs tersebut. Kami menggunakan cookie untuk
membantu mengoperasikan situs atau layanan kami, termasuk untuk: (1) mengingat Anda
sehingga Anda tidak perlu memasukkan informasi yang sama ketika Anda kembali ke situs, (2)
memberikan konten atau penawaran khusus di situs kepada Anda; (3) mengembangkan
statistik agregat untuk membantu memantau kinerja situs, melakukan penelitian,
meningkatkan konten dan layanan kami, dan (4) membantu melindungi keamanan situs dan
layanan kami.
Kami juga mengizinkan perusahaan lain seperti mitra analisis web, pengiklan, atau jaringan
iklan untuk mengatur atau mengakses cookie atau web beacon mereka (juga disebut sebagai
1x1 pixel.gifs atau tag tindakan) di situs. Misalnya, kami menggunakan perusahaan iklan pihak
ketiga untuk menayangkan iklan atas nama kami di Internet atau untuk menampilkan iklan

untuk perusahaan lain di situs kami. Perusahaan iklan pihak ketiga ini menggunakan cookie
dan web beacon untuk mengukur dan meningkatkan keefektifan iklan untuk klien mereka,
termasuk kami. Untuk melakukan hal tersebut, perusahaan-perusahaan ini menggunakan data
mengenai kunjungan Anda ke situs kami atau situs web lainnya dari waktu ke waktu. Data ini
dapat meliputi: tanggal/waktu iklan spanduk yang ditampilkan, pengidentifikasi khusus yang
terdapat dalam cookie mereka, dan alamat IP perangkat Anda. Data ini juga dapat digunakan
untuk mempersonalisasikan iklan sehingga Anda lebih cenderung melihat iklan mengenai
barang dan layanan yang menarik bagi Anda. Apabila Anda menginginkan informasi lebih
lanjut mengenai praktik ini dan pilihan Anda mengenai iklan yang dipersonalisasi, kunjungi
artikel opt-out ini.
Anda bebas untuk menolak cookie, tetapi dengan demikian, Anda mungkin tidak dapat
menggunakan beberapa fitur di situs atau memanfaatkan semua penawaran kami
sepenuhnya. Lihat menu &quot;Bantuan&quot; di browser Anda untuk mempelajari cara
mengubah preferensi cookie Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Kebijakan Cookie
kami.
Perangkat lunak dan aplikasi: Anak perusahaan Qualcomm Incorporated menciptakan
berbagai perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat membantu
meningkatkan kinerja perangkat seluler, menghemat daya baterai, meningkatkan keamanan
perangkat, atau menawarkan manfaat lain. Melalui aplikasi perangkat lunak ini, kami dapat
mengumpulkan data lokasi, pengidentifikasi khusus (seperti nomor seri chipset atau ID
pelanggan internasional), data mengenai aplikasi yang dipasang dan/atau berjalan di
perangkat, data konfigurasi seperti pembuatan, model, dan penyedia layanan nirkabel, sistem
operasi dan data versi, data versi pra-rilis perangkat lunak, dan data mengenai kinerja
perangkat seperti kinerja chipset, penggunaan baterai, dan data termal. Pelajari Lebih Lanjut
Sumber Pihak Ketiga: Kami juga dapat memperoleh data pribadi dari sumber pihak ketiga,
seperti broker data, jaringan sosial, mitra lain, atau sumber publik

Tujuan Pengumpulan, Penggunaan Data
Kami mengumpulkan dan memproses data pribadi mengenai Anda dengan persetujuan Anda
dan/atau diperlukan untuk menyediakan produk yang Anda gunakan, mengoperasikan bisnis
kami, memenuhi kewajiban kontrak dan hukum kami, melindungi keamanan sistem kami dan

pelanggan kami, atau memenuhi kepentingan yang sah lainnya. Tujuan pengumpulan dan
penggunaan data meliputi:


Untuk menanggapi permintaan yang Anda kirimkan kepada kami seperti permintaan
informasi, atau permintaan Anda untuk berlangganan layanan atau membeli produk;



Untuk menyediakan, mengelola, memelihara, dan mengamankan Layanan(-layanan)
yang Anda minta;



Untuk mengoperasikan dan meningkatkan bisnis kami, termasuk untuk mengelola,
melindungi, dan meningkatkan layanan dan sistem kami, untuk mengembangkan
produk dan layanan baru, dan untuk keperluan bisnis internal lainnya;



Untuk lebih memahami preferensi pengguna Layanan kami, susun statistik gabungan
menggunakan penggunaan Layanan kami, dan bantu mempersonalisasikan
pengalaman Anda di situs web dan Layanan kami;



Untuk memberikan Anda informasi mengenai teknologi, rilis produk atau layanan,
berita, dan komunikasi kami lainnya; dan



Penggunaan lain yang kami uraikan dalam Kebijakan ini atau pada saat kami
mengumpulkan data.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku,
kami dapat menggabungkan berbagai jenis data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber.

Tempat Penyimpanan dan Pemrosesan Data Kami
Kami menyimpan dan memproses data di Amerika Serikat dan di server-server di seluruh
dunia, termasuk, tanpa batasan, Asia dan Wilayah Ekonomi Eropa. Di mana pun kami
menyimpan atau memproses data pribadi sesuai dengan Kebijakan ini, kami mengambil
langkah-langkah untuk memastikan bahwa data diproses sesuai dengan Kebijakan ini dan
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kami mentransfer data pribadi dari Wilayah Ekonomi Eropa ke negara-negara lain, beberapa di
antaranya belum ditentukan oleh Komisi Eropa untuk memiliki tingkat perlindungan data yang
memadai. Ketika kami melakukan hal tersebut, kami menggunakan berbagai macam
mekanisme hukum untuk melakukan transfer (seperti persetujuan atau kontrak hukum Anda).

Pengungkapan Data Pribadi

Kami mengakses data pribadi Anda di dalam Qualcomm (termasuk anak perusahaannya) dan
berbagi data dengan vendor pihak ketiga atau penyedia layanan yang memproses data atas
nama kami untuk tujuan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini. Kami juga dapat menawarkan
pelatihan atau layanan lain kepada karyawan dan pekerja pelanggan bisnis kami. Dalam kasus
tersebut, kami dapat membagikan data yang berkaitan dengan penggunaan pelatihan kami
dan layanan lainnya dengan pelanggan bisnis yang teridentifikasi untuk penggunaan bisnis
mereka. Kami juga dapat membagikan data Anda sebagaimana yang diwajibkan oleh undangundang atau demi kepentingan melindungi atau’ melaksanakan hak hukum kami atau orang
lain, misalnya, tanpa batasan, sehubungan dengan permintaan dari pejabat penegak hukum
dan sehubungan dengan proses pengadilan. Kami dapat membagikan atau mentransfer data
Anda sehubungan dengan penjualan, penggabungan, pengalihan, atau reorganisasi yang
prospektif atau aktual dari semua atau sebagian bisnis kami. Terakhir, kami juga dapat
membagikan data pribadi Anda jika Anda telah memberikan izin kepada kami.

Pilihan Anda
Memilih/Tidak Memilih. Dalam beberapa keadaan, seperti pemasaran email, kami
menawarkan Anda kemampuan untuk memilih atau tidak memilih beberapa jenis
pengumpulan, penggunaan, atau pembagian data. Dalam keadaan tersebut, kami akan
menghargai pilihan Anda.
Hak Subjek Data. Hukum dari beberapa negara atau negara bagian memungkinkan Anda
untuk meminta akses, koreksi, penghapusan, pembatasan, atau hak lainnya sehubungan
dengan data pribadi Anda. Klik di sini untuk menggunakan hak tersebut
Jangan Lacak. Kami saat ini tidak menanggapi sinyal &quot;Jangan Lacak&quot; (Do Not
Track - &quot;DNT&quot;) yang dikirimkan oleh browser web. Standar yang seragam belum
diadopsi untuk menentukan cara menafsirkan sinyal DNT dan tindakan yang harus diambil
oleh situs web dan pihak ketiga yang menerimanya. Namun, Anda dapat menggunakan
berbagai cara lain untuk mengendalikan pengumpulan dan penggunaan data, termasuk
kontrol cookie di pengaturan browser Anda dan kontrol iklan yang dipersonalisasi yang
diuraikan di bagian Cookie di atas.

Penyimpanan

Kami menyimpan data pribadi selama akun Anda aktif, atau sebagaimana yang diperlukan
untuk memberikan layanan kepada Anda. Kami akan menghapus data pribadi dalam waktu
yang wajar setelah data tidak lagi diperlukan untuk tujuan bisnis yang dikumpulkannya.
Namun, kami akan menyimpan dan menggunakan data pribadi yang diperlukan untuk
mematuhi kewajiban hukum kami, menyelesaikan sengketa, dan melaksanakan perjanjian
kami.

Keamanan
Transmisi melalui Internet tidak pernah sepenuhnya aman atau bebas dari kesalahan. Namun,
kami mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi data Anda dari kehilangan,
penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah, pengungkapan, perubahan, dan perusakan. Kami
bertanggung jawab untuk melindungi kata sandi dan ID Pengguna Anda dan memberi tahu
kami menggunakan salah satu metode kontak yang tercantum di bawah jika Anda pernah
menduga bahwa kata sandi atau ID Pengguna Anda untuk salah satu Layanan kami telah
disusupi. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap penggunaan Layanan kami tanpa
izin yang dilakukan melalui kata sandi dan ID Pengguna Anda.

Kerahasiaan Anak-anak
Layanan kami ditujukan bagi orang dewasa. Kami tidak dengan sengaja atau dengan sengaja
mengumpulkan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi dari anak-anak sebagaimana
yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dan kami meminta agar anak-anak tidak
mengirimkan data pribadi apa pun kepada kami.

Amendemen
Kami berhak untuk mengubah, memodifikasi, menambah, atau menghapus bagian dari
Kebijakan ini kapan pun, tetapi kami akan memperingatkan Anda bahwa perubahan telah
dibuat dengan menunjukkan tanggal pembaruan terakhir kali yang tertera di Kebijakan.
Apabila kami mengubah Kebijakan dengan suatu cara tertentu, kami akan memberikan
pemberitahuan online yang sesuai kepada Anda setidaknya tiga puluh hari sebelumnya
dan/atau mendapatkan persetujuan tersurat dari Anda sebagaimana yang diwajibkan oleh
hukum. Ketika Anda mengunjungi situs web kami atau menggunakan Layanan kami, Anda
akan menerima versi terbaru dari Kebijakan ini. Kami menyarankan agar pengguna meninjau
kembali Kebijakan ini sesekali untuk mempelajari setiap perubahan.

Hubungi Kami
Untuk menghubungi kami, kirimkan email kepada kami di privacy[a
keong]qualcomm[dot]com, atau kirimkan surat ke alamat kami di Qualcomm Incorporated,
Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
Tanggal Mulai Berlaku: Selasa, 30 April 2019
© 2019 Qualcomm Technologies, Inc. dan/atau perusahaan afiliasinya.

