ಖಾಸಗಿತನದ ನೀತಿ
ಈ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ (“ನೀತಿ”), ನಾವು Qualcomm Incorporated ಮತ್ತು ನಮಮ ಆಧೀನ
ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು (ಒಟ್ಟಾ ಗಿ “ನಾವು”, “ನಮಗೆ”, ಅಥವಾ “ನಮಮ ”), ನಾವು ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ
ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ, ಬಳಸುತೆು ೀವೆ, ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೊಳಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸುತೆು ೀವೆ ಎನ್ನು ವ
ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತೆು ೀವೆ. Qualcomm Incorporated ಮತ್ತು ನಮಮ ಆಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಜಗತಿು ನಾದಯ ಂತದವಾಗಿ ನಮಮ ವಯ ವಹಾರ (ಕಾಯೆು ಬದಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು),
ವಯ ವಹಾರ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಸ್ಾ ಂಗಳ ಉದು ಕ್ಕೂ ನವಾಹಿಸುವ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. ಆದು ರಿಂದ, ಈ ನೀತಿರ್ಗಗಿ ನಾವು “ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟ” ಎನ್ನು ವ ಶಬು ವು
ನಮಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವ ಅನೇಕ ಗೌಪ್ಯ ತೆ ಹಾಗೂ ಡೇಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನು
ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದೆ; “ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟ” ಎಂದರೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿರುವ ನೈಸ್ಗಿಾಕ
ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನೈಸ್ಗಿಾಕ ವಯ ಕ್ತು ಯೊಬಬ ರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ
ಸ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ (ಸ್ವ ತಃ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಇತರ ಡೇಟ್ಟ) ಆಗಿರುತು ದೆ.

ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ
ಈ ನೀತಿಯು ಈ ನೀತಿಗೆ ನೇರ ಲ್ಲಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೀಸ್ಟಾ ಮಾಡುವ ನಮಮ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳು,
ಉತಪ ನು ಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ಸಾಫ್ಟಾ ವೇರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ ಅಥವಾ ಈ
ನೀತಿಯೊಳಗಿನದಕ್ಕೂ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸ್ಲಪ ಡುತು ವೆ (ಒಟ್ಟಾ ಗಿ “ಸೇವೆಗಳು”). ಈ ನೀತಿಯು ಸೇವೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಮಾತರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಡೇಟ್ಟ
ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ತಮಮ ದೇ, ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿಲಿ ದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟ್ಟ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿಲಿ . ಕ್ಕಲವೊಮ್ಮಮ , ನಾವು ಸ್ಮಿೀಕ್ಕೆ ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉದೆು ೀಶದ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸುತೆು ೀವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮಮ ಉದ್ಯ ೀರ್ಗವಕಾಶ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳು; ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಈ ನೀತಿಯು ನರ್ದಾಷಾ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಮ ತಿಯ
ವಿನಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ಾಡಿಸಿದಂತೆ ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ (ಉದಾ., ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಡೇಟ್ಟ ಅಥವಾ
ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ಉದೆು ೀಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ).

ಡೇಟಾ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು

ಕ್ಕಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ. ನಾವು ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಡೇಟ್ಟದ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಆಯೊ ಗಳಿವೆ. ನಮಗೆ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು
ಒದಗಿಸ್ಲು ನಮಮ ನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ನೀಡದೇ ಇರಲು ಆಯೊ ಮಾಡಬಹುದ್ದ. ಆದರೆ ನೀವು
ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲು ನರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅನವ ಯವಾಗುವ ಉತಪ ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಬಳಸ್ಲು ನಮಿಮ ಂದ ಸಾಧಯ ವಾಗದೇ ಇರಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ ನಬಾಂಧಸ್ಬಹುದ್ದ.
ನೀವು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಡೇಟಾ. ನೀವು ನಮಿಮ ಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ,
ನೀಂದಾಯಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರರ ಡಕ್ಾ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಡಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ
ಉದೆು ೀಶಪೂವಾಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನಮಮ ಹೆಸ್ರು, ಇಮೇಲ್
ವಿಳಾಸ್ (ಗಳು), ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ್ (ಗಳು), ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ (ಗಳು), ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರ ತಿನಧಸುವ
ವಯ ವಹಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ. ಶುಲೂ ವಿಧಸ್ಬಹುದಾದ
ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಹಣಪ್ರವತಿ ಮಾಹಿತಿ (ಉದಾ., ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಸಂಖ್ಯಯ
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧತ ದೃಢಿೀಕರಣ ಡೇಟ್ಟ), ಫೀನ್ ಸಂಖ್ಯಯ , ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿ ಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಲಪ ಂಗ್
ವಿಳಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಹ ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ.
ನಮಮ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತವ್ಯಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಡೇಟಾ. ನಮಮ ವೆಬ್
ಸೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಮಮ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಅಥವಾ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನರ್ದಂದ ನಮಮ ಬ್ರರ ಸ್ರ್ ವಿಧ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಾ ಮ್, IP ಅಡ್ರರ ಸ್ಟ ಮತ್ತು ನೀವು
ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು ನೀವು ನಮಮ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಮಮ
ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದ ವಿಧದಂತಹ ಸಾಮಾನಯ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ. ಇದರಂರ್ದಗೆ, ನೀವು ಸೈಟಾ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರ್ದನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಯ,
ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೈಟುಗಳ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪುಟ, ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆಯುವ ಸ್ಮಯ,
ನೀವು ಎಷ್ಟಾ ಬಾರಿ ಪುನಃ ಬಳಸುತಿು ೀರಿ ಎನ್ನು ವುದರಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳ ಬಳಕ್ಕಯ
ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ತಿ ಕ್-ಸಿಾ ರೀಮ್ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ.
ಕುಕೀಗಳು. ನಾವು ಕುಕ್ತೀಗಳನ್ನು , ವೆಬ್ ಬಿೀಕನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ
ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು ನಮಮ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಆಯ ಪ್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ. ಕುಕ್ತೀ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಚಿಕೂ ಪ್ಠ್ಯ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಸೈಟ್ ಒಂದನ್ನು ಆಕ್ಕೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದ ನಮಮ ಕಂಪೂಯ ಟರಿನ ಅಥವಾ ಸಾಧನದ ಹಾರ್ಡಾ ಡ್ರರ ೈವ್ನಲ್ಲಿ
ಶೇಖರಗೊಳುು ತು ದೆ. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಮಮ ಸೈಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ನವಾಹಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗಲ್ಂದ್ದ ಕುಕ್ತೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತೆು ೀವೆ: (1) ನೀವು ಸೈಟಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ನೀವು ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂರ್ದಸುವ ಅಗತಯ ವಿಲಿ ದಂತೆ ನಮಮ ನ್ನು
ನೆನಪ್ಲನಲ್ಲಿ ಟುಾ ಕೊಳು ಲು (2) ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಾ ಮೈಸ್ಟ ಮಾಡಲಾದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ

ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ; (3) ಸೈಟ್ ನವಾಹಣೆಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು,
ಸಂಶೀಧನೆ ನಡ್ರಸ್ಲು, ನಮಮ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗುವಂತೆ
ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟುಾ ಗೂಡಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು (4) ನಮಮ ಸೈಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ
ರಕ್ತೆ ಸುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಲು.
ನಾವು ವೆಬ್ ಅನಾಲ್ಲಟಿಕ್ೆ ಪ್ರಲುದಾರರು, ಅಡವ ರ್ಟಾಸ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ಆಯ ರ್ಡ ನೆಟ್ವಕ್ಾಗಳು
ತಮಮ ಕುಕ್ತೀಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಬಿೀಕನ್ಗಳನ್ನು (1x1 pixel.gifs ಅಥವಾ ಆಯ ಕ್ಷನ್ ಟ್ಟಯ ಗ್ಗಳು.)
ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪ್ಲಸ್ಲು ಅಥವಾ ಆಕ್ಕೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿಸುತೆು ೀವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು
ಮೂರನೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಅಡವ ರ್ಟಾಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಗಳನ್ನು ನಮಮ ಪ್ರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ ರ್ಡ
ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ನಮಮ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಂಪ್ನಗಳ ಆಯ ರ್ಡಗಳನ್ನು ಪ್ರ ದಶಿಾಸ್ಲು
ಬಳಸುತೆು ೀವೆ. ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಅಡವ ರ್ಟಾಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಗಳು ಕುಕ್ತೀಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್
ಬಿೀಕನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತು ವೆ ಮತ್ತು ತಮಮ ರ್ಗರ ಹಕರಿರ್ಗಗಿ ಆಯ ರ್ಡಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕತವ ವನ್ನು
ನಮರ್ಗಗಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಧಾರಿಸುತು ವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ಈ ಕಂಪ್ನಗಳು ನಮಮ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮಮ ಭೇಟಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಬಳಸುತು ವೆ.
ಈ ಡೇಟ್ಟವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದ್ದ: ಬಾಯ ನರ್ ಆಯ ರ್ಡ ತೀರಿಸಿದ ರ್ದನಾಂಕ ಮತ್ತು
ಸ್ಮಯ, ಅವರ ಕುಕ್ತೀಯಲ್ಲಿ ರುವ ವಿಶಿಷಾ ಐಡ್ರಂಟಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ನಮಮ ಸಾಧನದ IP ಅಡ್ರರ ಸ್ಟ.
ಈ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಆಯ ರ್ಡಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತು ಕಗೊಳಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಬಹುದ್ದ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ
ಆಸ್ಕ್ತು ಕರವಾದ ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಆಯ ರ್ಡಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದ್ದ. ನೀವು ಈ
ರೂಢಿಯ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತು ಕಗೊಳಿಸಿದ ಅಡವ ರ್ಟಾಸಿಂಗ್ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಪ್ಡ್ರಯಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನರ್ದಂದ ಹೊರಬನು ಸಂದಶಿಾಸಿ.
ನೀವು ಕುಕ್ತೀಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ೂ ರಿಸ್ಲು ಮುಕು ವಾಗಿರ್ದು ೀರಿ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು
ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲವು ವೈಶಿಷಾ ಯ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಮಮ ಎಲಿ ಆಫರಿಂಗ್ಗಳ
ಸಂಪೂಣಾ ಅನ್ನಕ್ಕಲತೆಯನ್ನು ಪ್ಡ್ರಯಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುರ್ದಲಿ . ನಮಮ ಕುಕ್ತೀ ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನು
ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮಮ ಬ್ರರ ಸ್ರಿನ “ಹೆಲ್ಪ ” ಮ್ಮನ್ನವನ್ನು
ಪ್ರಿೀಕ್ತೆ ಸಿ. ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿರ್ಗಗಿ, ದಯವಿಟುಾ ನಮಮ ಕುಕ್ತೀ ನೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ.
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಆ್ಾ ಪ್ಗಳು: Qualcomm Incorporated ನ ಆಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ವಿವಿಧ
ಸಾಫ್ಟಾ ವೇರ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದ
ಕಾಯಾನವಾಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಲು, ಬಾಯ ಟರಿ ವಯ ಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಡ್ರಗಟಾ ಲು
ನೆರವಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರ ಯೊೀಜನಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದಕಾೂ ಗಿ ರೂಪ್ಲಸುತು ವೆ. ಈ ಸಾಫ್ಟಾ ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ೆ ಳ
ಡೇಟ್ಟ, ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಐಡ್ರಂಟಿಫೈಯರುಗಳು (ಅಂದರೆ ಚಿಪ್ಸ್ಥಟ್ ಸಿರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ

ಅಂತರಾಷ್ಟಾ ರೀಯ ಸ್ಬ್ಸ್ಥೂ ರೈಬರ್ ID) ಇನ್ಸಾಾ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ/ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತಿು ರುವ
ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಡೇಟ್ಟ, ಮಾಡ್ರಲ್,ವೈರ್ಲ್ಸ್ಟ ಕಾಯ ರಿಯರ್, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಾ ಮ್
ಮತ್ತು ಆವೃತಿು , ಸಾಫ್ಟಾ ವೇರ್ ಬಿಲ್್ ಡೇಟ್ಟ, ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ಥಟ್ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆ, ಬಾಯ ಟರಿ ಬಳಕ್ಕ
ಮತ್ತು ಉಷಣ ತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಡೇಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನದ ಕಾಯಾನವಾಹಣೆಯ
ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾದ ಡೇಟ್ಟದಂತಹ ಕಾನಿ ಗರೇಶನ್ ಡೇಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು
ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಹೆಚ್ಚಿ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು: ನಾವು ಡೇಟ್ಟ ಬ್ರ ೀಕರುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವಕ್ಾಗಳು,
ಇತರ ಪ್ರಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಸಾವಾಜನಕ ಮೂಲಗಳಂತಹ ಮೂರನೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳಿಂದ
ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ಡ್ರಯಬಹುದ್ದ.

ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ಉದ್ದ ೀಶಗಳು, ಡೇಟಾದ ಬಳಕೆ
ನಾವು ನಮಮ ಕುರಿತಾದ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ನಮಮ ಸ್ಮಮ ತಿಯೊಂರ್ದಗೆ ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೊಳಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಅಗತಯ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರರ ಡಕುಾ ಗಳನ್ನು ನಮಮ
ಬಳಕ್ಕಗೆ, ವಯ ವಹಾರವನ್ನು ನವಾಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ , ನಮಮ ಒಪ್ಪ ಂದದ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ನ
ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು ಪೂತಿಾಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ , ನಮಮ ಸಿಸ್ಾ ಂಗಳ ಮತ್ತು ನಮಮ ರ್ಗರ ಹಕರ
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಯೆು ಬದಧ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ರಕ್ತೆ ಸುವುದಕ್ಕೂ ಒದಗಿಸುತೆು ೀವೆ.
ನಾವು ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಉದೆು ೀಶವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:


ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಬ್ಸ್ಥೂ ರೈಬ್
ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಡಕ್ಾ ಒಂದನ್ನು ಖರಿೀರ್ದಸುವ ವಿನಂತಿಯಂತಹ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯಿಸುವುದಕಾೂ ಗಿ;



ನೀವು ವಿನಂತಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನು (ಗಳನ್ನು ) ಒದಗಿಸ್ಲು, ನವಾಹಿಸ್ಲು, ಕಾಯುು ಕೊಳು ಲು
ಮತ್ತು ಸುರಕ್ತೆ ತಗೊಳಿಸ್ಲು;



ನಮಮ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮಮ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ನಯಂತಿರ ಸ್ಲು, ರಕ್ತೆ ಸ್ಲು ಮತ್ತು
ಸುಧಾರಿಸ್ಲು, ಹೊಸ್ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪ್ಡಿಸ್ಲು ಮತ್ತು
ಇತರ ಆಂತರಿಕ ವಾಯ ಪ್ರರ ಉದೆು ೀಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಮಮ ವಯ ವಹಾರವು
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸ್ಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಲು;



ನಮಮ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕ್ಕದಾರರ ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನು ಉತು ಮವಾಗಿ ಅಥಾಮಾಡಿಕೊಳು ಲು,
ನಮಮ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕ್ಕಯ ಕುರಿತ್ತ ಒಟ್ಟಾ ರೆ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟುಾ ಗೂಡಿಸ್ಲು ಮತ್ತು
ನಮಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಮಮ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು ವೈಯಕ್ತುೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ
ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು;



ನಮಮ ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳು, ಉತಪ ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳು, ಸುರ್ದು ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ
ಸಂವಹನಗಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲು; ಮತ್ತು



ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಳಕ್ಕ.

ಈ ಉದೆು ೀಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಸ್ಲು ಮತ್ತು ಅನವ ಯಿಸುವ ಕಾನೂನ್ನ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಟಿಾ ಗೆ, ನಾವು
ವಿಭಿನು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಯೊೀಜಿಸ್ಬಹುದ್ದ.

ಎಲಿ ಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುತ್ಿ ೀವೆ ಮತ್ತಿ
ಪರ ಕರ ಯೆಗೊಳಸುತ್ಿ ೀವೆ
ನಾವು ಯುನೈಟೆರ್ಡ ಸ್ಥಾ ೀಟ್ೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಯ ಮತ್ತು ಐರೀಪ್ಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯ ಒಳಗೊಂಡು
ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿಲಿ ದೇ ವಿಶವ ದಾದಯ ಂತದ ಸ್ವಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೊಳಿಸುತೆು ೀವೆ. ಈ ನೀತಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟ
ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೊಳಿಸಿದಲ್ಿ ಲಾಿ , ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಈ ನೀತಿಯ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಅನವ ಯಿಸುವ ಕಾನೂನಗೆ ಬದಧ ವಾಗಿ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೊಳಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಎಂದ್ದ
ಖಾತಿರ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ನಾವು ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ.
ನಾವು ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಐರೀಪ್ಯ ಆಯೊೀಗರ್ದಂದ ಸಾಕಷ್ಟಾ ಮಟಾ ದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಟ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂರ್ದಲಿ ಎಂದ್ದ ನಧಾರಿಸ್ಲಾಗುವ ಕ್ಕಲವು ಐರೀಪ್ಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯದ
ಹೊರತಾದ ಇತರ ರಾಷಾ ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತೆು ೀವೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ,
ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸ್ಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಾನೂನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು
ಬಳಸುತೆು ೀವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಮ ಸ್ಮಮ ತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತಮ ಕ ಒಪ್ಪ ಂದಗಳು).

ವೈಯಕಿ ಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು
ನಾವು Qualcomm ನಲ್ಲಿ (ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಮಮ ವೈಯಕ್ತು ಕ
ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಆಕ್ಕೆ ಸ್ಟ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ್ದಪ್ಡಿಸಿದ ಉದೆು ೀಶಗಳಿರ್ಗಗಿ
ನಮಮ ಪ್ರವಾಗಿ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂರನೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಮಾರಾಟರ್ಗರರ ಅಥವಾ
ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಂರ್ದಗೆ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. ನಾವು ನಮಮ ವಾಯ ವಹಾರಿಕ
ರ್ಗರ ಹಕರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕ್ಕಡ
ನೀಡಬಹುದ್ದ. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಗುರುತಿಸ್ಲಾದ ವಾಯ ವಹಾರಿಕ ರ್ಗರ ಹಕರಂರ್ದಗೆ
ವಾಯ ವಹಾರಿಕ ಬಳಕ್ಕರ್ಗಗಿ ನಮಮ ತರಬೇತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಬಳಕ್ಕರ್ಗಗಿ

ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ. ಕಾನೂನಗೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ನಮಮ
ಅಥವಾ ಇತರರ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ಹಕುೂ ಗಳನ್ನು ರಕ್ತೆ ಸುವ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಕಾಯುು ಕೊಳುು ವುದಕಾೂ ಗಿ ಕ್ಕಡ ನಾವು ನಮಮ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು
ನಾಯ ಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಾಗುವುದ್ದ. ನಮಮ ವಯ ವಹಾರದ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ
ಕ್ಕಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಭ್ವಿಷಯ ದ ಅಥವಾ ನೈಜ ಮಾರಾಟ, ವಿಲ್ಲೀನ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ
ಮರುಸಂಘಟನೆಗಳು ಉಂಟ್ಟದಾಗ ನಾವು ನಮಮ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ
ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಮ
ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.

ನಮಮ ಆ್ಯೆೆ ಗಳು
ಒಳಬರುವುದ್ದ/ಹೊರಗುಳಿಯುವುದ್ದ. ಇಮೇಲ್ ಮಾಕ್ಕಾಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಕಲವು
ಸ್ನು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ , ನಾವು ನಮಗೆ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅಥವಾ ಒಳಬರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ್ಕಲವು
ವಿಧದ ಡೇಟ್ಟ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಬಳಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳುು ವಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತೆು ೀವೆ. ಅಂತಹ
ಸ್ನು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಮ ಆಯೊ ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತೆು ೀವೆ.
ಡೇಟಾ ವಿಷಯದ ಹಕುೆ ಗಳು. ಕ್ಕಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಕಾನೂನ್ನಗಳು
ನಮಗೆ ನಮಮ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಪ್ರ ವೇಶಾವಕಾಶಕ್ಕೂ ವಿನಂತಿಸ್ಲು,
ಸ್ರಿಪ್ಡಿಸ್ಲು, ಅಳಿಸ್ಲು, ನಬಾಂಧಸ್ಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಕುೂ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತು ವೆ. ಆ
ಹಕುೂ ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ತಿ ಕ್ ಮಾಡಿ.
ಟಾರ ಾ ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ದಯ ನಾವು ಬ್ರರ ಸ್ರುಗಳು ನೀಡುವ “ಡು ನಾಟ್ ಟ್ಟರ ಯ ಕ್” (“DNT”) ಸಿಗು ಲ್
ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯಿಸುವುರ್ದಲಿ . DNT ಸಿಗು ಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಥಾವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವ
ಕುರಿತ್ತ ನಧಾರಿಸ್ಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಡ್ರಯುವ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ
ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಏನ್ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ಕುರಿತ್ತ ಏಕಸ್ಮಾನವಾದ ಮಾನದಂಡ
ಇರುವುರ್ದಲಿ . ಆದರೆ, ನೀವು ಡೇಟ್ಟ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು ನಯಂತಿರ ಸ್ಲು ಬ್ರರ ಸ್ರ್
ಸ್ಥಟಿಾ ಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕ್ತೀ ನಯಂತರ ಣಗಳಾ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ವಿವರಿಸಿದ ಕುಕ್ತೀಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ವೈಯಕ್ತು ಕಗೊಳಿಸಿದ ಅಡವ ರ್ಟಾಸಿಂಗ್ ನಯಂತರ ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇನು ತರ ಅನೇಕ
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬಹುದ್ದ.

ಉಳಸಿಕೊಳುು ವಿಕೆ

ನಮಮ ಖಾತೆ ಸ್ಕ್ತರ ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲು ಅಗತಯ ವಿರುವಾಗ
ನಾವು ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಿರುವ ವಯ ವಹಾರ
ಉದೆು ೀಶಕಾೂ ಗಿ ಅಗತಯ ವಿಲಿ ದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾದ
ಸ್ಮಯದ್ಳಗೆ ಅಳಿಸುತೆು ೀವೆ. ಆದಾಗೂಯ , ನಾವು ನಮಮ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ಜವಾಬಾು ರಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರಲ್ಲಸ್ಲು, ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲು ಮತ್ತು ನಮಮ ಒಪ್ಪ ಂದಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು
ಅಗತಯ ವಾದ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತೆು ೀವೆ.

ಸುರಕ್ಷತ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಲ್ಲಿ ನ ಟ್ಟರ ನ್ೆ ಮಿೀಶನ್ಗಳು ಎಂರ್ದಗೂ 100% ಸುರಕ್ತೆ ತ ಅಥವಾ ದ್ೀಷಮುಕು ವಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ . ಆದಾಗೂಯ , ನಮಮ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ನಷಾ , ದ್ದಬಾಳಕ್ಕ, ಮತ್ತು ಅನಧಕೃತ
ಪ್ರ ವೇಶ, ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕ್ಕ, ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಾಶರ್ದಂದ ರಕ್ತೆ ಸ್ಲು ನಾವು ಸೂಕು ವಾದ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. ನಮಮ ಪ್ರಸ್ವ ರ್ಡಾ ಮತ್ತು ಬಳಕ್ಕದಾರರ ID ಗಳನ್ನು
ಕಾಪ್ರಡುವುದ್ದ ನಮಮ ಜವಾಬಾು ರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಮಮ
ಪ್ರಸ್ವ ರ್ಡಾ ಅಥವಾ ಬಳಕ್ಕದಾರ ID ಹೊಂದಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನಮಾನ ಉಂಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಕ್ಕಳಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಪ್ಕಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಮ ಪ್ರಸ್ವ ರ್ಡಾ
ಮತ್ತು ಬಳಕ್ಕದಾರ ID ಮೂಲಕ ನಡ್ರಸ್ಲಾದ ನಮಮ ಸೇವೆಗಳ ಅನಧಕೃತ ಬಳಕ್ಕಗೆ ನೀವು
ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಜವಾಬಾು ರರಾಗಿರುತಿು ೀರಿ.

ಮಕೆ ಳ ಗೌಪಾ ತ್
ನಮಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಯಸ್ೂ ರಿಗೆ ಉದೆು ೀಶಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಅನವ ಯಿಸುವ ಕಾನೂನನ ಪ್ರ ಕಾರ ನಾವು
ಉದೆು ೀಶಪೂವಾಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿದೂ ಮಕೂ ಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ-ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದಾದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವುರ್ದಲಿ ಮತ್ತು ಮಕೂ ಳು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟ್ಟವನ್ನು ನಮಗೆ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಾರದ್ದ ಎಂದ್ದ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀವೆ.

ತಿದುದ ಪಡಿಗಳು
ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ, ಮಾಪ್ಾಡಿಸುವ,
ಸೇರಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವ ಹಕೂ ನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿು ರಿಸಿಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು
ಕೊನೆಯಾಗಿ ನವಿೀಕರಿಸ್ಲಾದ ರ್ದನಾಂಕದಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದೆು ೀವೆ ಎಂದ್ದ ನಮಗೆ ಎಚಿ ರಿಸುತು ವೆ. ನಾವು ನೀತಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಕಾನೂನಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವಂತೆ ನಾವು ಕನಷಠ ಮೂವತ್ತು ರ್ದನಗಳ

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ನೀಟಿಸ್ನ್ನು ನೀಡುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ
ನಮಮ ಸುವಯ ಕು ಸ್ಮಮ ತಿಯನ್ನು ಪ್ಡ್ರದ್ದಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. ನಮಮ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ನೀವು ಈ ನೀತಿಯ ಪ್ರ ಸುು ತ
ಆವೃತಿು ಯನ್ನು ಒಪ್ಲಪ ಕೊಳುು ತಿು ೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ತಿಳಿಯಲು ಬಳಕ್ಕದಾರರು
ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಗಮನಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತೆು ೀವೆ.

ನಮಮ ನ್ನು ಸಂಪಕಿಸಿ
ನಮಮ ನ್ನು ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸ್ಲು, privacy[ಅಟ್]qualcomm[ಡಾಟ್]com ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅಥವಾ Qualcomm Incorporated, Attn. ಪ್ರ ೈವಸಿ ಕೌನೆೆ ಲ್, 5775 Morehouse Drive, San Diego,
CA 92121.
ಜಾರಿಯ ರ್ದನಾಂಕ: ಏಪ್ಲರ ಲ್ 30, 2019
© 2019 Qualcomm Technologies, Inc. ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ನಗಳು

