سیاسەتی تایبەتی
لە ئەم سیاسەتی تایبەتیەدا ("سیاسەت") ،ئێمە ،دامەزراوەی  Qualcommو کۆمپانیا الوەکیەکانمان (بە هەموومانەوە "ئێمە،
"ـمان" یان "ـن") ،زانیاری دەخەینە روو کە چۆن داتای کەسی کۆدەکەینەوە ،بەکاری دەهێنین ،بە رێکارەکانماندا دەیبەین و
دەیگوازینەوە .دامەزراوەی  Qualcommو کۆمپانیا الوەکیەکانمان رێکخراوێکی جیهانیین ئەو داتایانە هاوبەشی پێدەکەین،
کە لە سەرتاسەری بازرگانیەکانمان (دامەزراوە یاساییەکان) ،پرۆسە بازرگانیەکان ،و سیستمەکانی زانیاریمان لە
سەرتاسەری جیهاندا بەڕێوەیان دەبەین .کەواتە ،ئێمە چەمکی "زانیاریی تاکەکەسی" بەشێوەیەکی بەرفراوان بۆ ئەم سیاسەتە
بەکار دەهێنین ،بۆ ئەوەی ژمارەیەکی زۆری یاسا کارپێکراوەکانی پاراستنی زانیاری و نهێنی پارێزیی ئێمە لە خۆ بگرێت؛
"زانیاریی تاکەکەسی" بە مانای زانیاریی پەیوەست بە کەسێکی ئاسایی ناسراو دێت ،یان خود دەتوانێت بە شێوەیەکی ماقوڵ
(بە تەنیایی یان لە گەڵ زانیارییە بەردەستە ماقوڵەکانی دیکەدا) بۆ ناسینی کەسێکی ئاسایی بەکار بهێندرێت.

بوار
ئەم سیاسەتە بۆ ماڵپەڕەکانمان ،بەرهەمەکانمان ،خزمەتگوزاریەکانمان ،نەرمەواڵەکانمان ،یان ئەو کاربەرنامانەمان کە لە
سەریان بەستەری راستەوخۆ دادەنێین بۆ گەیشتن بە ئەم سیاسەتە ،یاخود لە ئەم سیاسەتەدا ئاماژەیان پێدەکەین (بە
هەموویانەوە بە "خزمەتگوزاریەکان" ناسراون .ئەم سیاسەتە تەنها ئەو داتایانە رووماڵ دەکات کە لە رێگەی
خزمەتگوزاریەکانمانەوە کۆدەکرێنەوە و هیچ داتا کۆکردنەوە یان بەڕێکاربردنێکی تری داتا ناگرێتەوە ،بە لەخۆگرتنی
بێسنووری رێکارەکانی کۆکردنەوەی داتای هەر خزمەتگوزاریەکی تر کە سیاسەتی تایبەتی سەربەخۆ و جیاوازیان هەیە.
جاربەجار ،لە پەیوەندیی بە راپرسی و الپەڕەی پێگەی تایبەت دەگەڕێینەوە بۆ ئەم سیاسەتە ،بۆ نمونە ،الپەڕەی پێگەی
پیشەکانمان؛ لە ئەم دۆخانەدا ،ئەم سیاسەتە جێبەجێ دەکرێت وەک ئەوەی تێبینیەکی تایبەت یان داواکاریی رەزامەندبوون
دیاریکراوە (بۆ نمونە ،دەربارەی جۆری ئەو داتانەی کۆدەکرێنەوە و مەبەستی کۆکردنەوەیان).

جۆرەکانی داتا و شێوازی کۆکردنەوەیان
ئێمە چەندین جۆری داتا کۆدەکەینەوە لە رێگەی ئەو ئامرازانەی لە خوارەوە باسکراون .ئێمە بژاردەمان هەیە دەربارەی
جۆری ئەو داتایانەی کۆیاندەکەینەوە .کاتێک داوات لێدەکرێت داتا بە ئێمە بدەیت ،دەتوانیت رەتیبکەیتەوە .بەاڵم ئەگەر
رەتیبکەیتەوە داتا بدەیت ،توانای تۆ بۆ بەکارهێنانی بەرهەم یان خزمەتگوزاریی کارپێکراو رەنگە کەمبکرێتەوە یان
سنووردار بکرێت.
زانیارییە نێردراوەکانی تۆ .ئەمانە کۆدەکەینەوە :ناوەکەت ،ناونیشانی ئیمێڵەکە(ان)ت ،ناونیشان(ەکان)ی پۆست،
ژمارە(کان)ی مۆبایل ،و داتای پەیوەندیدار بە ئەوە بازرگانیەی پێشکەشێ دەکەیت کاتێک داوای زانیاریی لە ئێمە دەکەیت،
یان خۆت تۆماریان دەکەیت ،داوای بەرهەم یان خزمەتگوزاریەک دەکەیت ،یان بەئەنقەست ئەو زانیاریانەمان بۆ دەنێریت.
سەبارەت بە ئەو خزمەتگوزاریانەی تێچوویان هەیە ،ئێمە زانیاریی پارەدانیش کۆدەکەینەوە (وەک ژمارەی کارتی دڵنیایی و
داتا پەیوەستەکانی سەلماندن) ،ژمارەی تەلەفۆن ،و ناونیشانەکانی بارەدان و گواستنەوە.

کۆکردنەوەی ئەوتۆماتیکیی زانیاریی لە ماڵپەڕەکانمان .کاتێک سەردانی یەکێک لە ماڵپەڕەکانمان دەکەیت ،داتای گشتی لە
ئامێری کۆمپیوتەر یان مۆبایلەکەت کۆدەکەینەوە ،وەک جۆری وێبگەڕەکەت ،سیستمی کارپێکردن ،ناونیشانی  IPو ناوی ئەو
دومەینەی لە رێگەیەوە گەیشتویت بە ماڵپەڕەکە ،وە ئەگەر لە مۆبایلەوە سەردانی ماڵپەڕەکەمان بکەیت ،جۆری ئامێری
مۆبایلەکەیش وەردەگرین .سەرەڕای ئەوانە ،ئێمە داتا کۆدەکەینەوە کە چۆن ماڵپەڕەکەمان بەکاردەهێنیت ،وەک بەروار و
کاتی سەردانکردنی ماڵپەڕەکە ،ئەو بەش و الپەڕانەی ماڵپەڕەکە کە سەردانیان دەکەیت ،ماوەی ئەو کاتەی لەسەر ماڵپەڕەکە
بەسەریدەبەیت ،ژمارەی ئەو جارانەی دەگەڕێیتەوە بۆ ماڵپەڕەکە و داتاکانی تری پەیوەست بە رەوتی کرتەکردن.
سیاسەتی کووکی .ئێمە کوکی ،پێکسڵی ماڵپەڕ ،یان تەکنەلۆجیا هاوشێوەکان بەکادەهێنین بۆ کۆکردنەوەی داتا دەربارەی
بەکارهێنانی تۆ بۆ ماڵپەڕ و کاربەرنامە پێگەییەکانمان .کوکی فایلێکی دەقیی بچووکە ،کاتێک سەردانی پێگەکە دەکەیت لە
هەمبارگەی ئامێر یان کۆمپیوتەرەکەتدا هەڵدەگیرێت .ئێمە کوکی بەکاردەهێنین بۆ ئەوەی یارمەتیمان بدات لە بەڕێوەبردنی
ماڵپەڕ و خزمەتگوزاریەکانمان ،بە لەخۆگرتنی )1( :یادخستنەوەت کە پێویست ناکات کە دەگەڕێیتەوە بۆ ماڵپەڕەکە هەمان
زانیاریی داخڵ بکەیت )2( ،دابینکردنی ناوەرۆک یان خستنەڕووی تایبەت بە خۆت لە ماڵپەڕەکە )3( ،پەرەپێدانی ئاماری
کەڵەکەبوو بۆ یارمەتیدانی چاودێریکردنی ئەدای ماڵپەڕەکە ،ئەنجامدانی توێژینەوە ،باشترکردنی ئەدا و
خزمەتگوزاریەکانمان ،و ( )4یارمەتیدانی پاراستنی ئاسایشی ماڵپەڕ و خزمەتگوزاریەکانمان.
هەروەها رێگە بە کۆمپانیاکانی تر دەدەین ،وەک هاوبەشە شیکەرەوەکان ،بانگەشەکاران ،یان تۆڕەکانی بانگەشە کە کوکی
یان پێکسڵی ماڵپەری خۆیان دابنێن یان دەستیان پێی بگات (کە پێیشی دەوترێت  x1 pixel.gifs1یان تاگی کردار) لەسەر
ماڵپەڕەکە .بۆ نمونە ،هەڵمەتەکانی بانگەشەی الیەنی سێهەم بەکاردەهێنین بۆ پێشکەشکردنی ریکالم بەناوی خۆمانەوە لە
سەرتاسەری ئینتەرنێت ،یان بۆ پیشاندانی بانگەشە بۆ هەڵمەتەکانی تر لەسەر پێگەکەمان .ئەم هەڵمەتە بانگەشانەی الیەنی
سێهەم کوکی و پێکسڵی پێگە دەخەنەکار بۆ پێوانەکرد و باشترکردنی کاریگەریی بانگەشەکان بۆ کڕیارەکانیان ،بە ئێمەیشەوە.
بۆ ئەوەی ئەم کارە بکەن ،ئەم کۆمبانیانە جاربەجار داتا دەربارەی سەردانەکانی تۆ بۆ پێگەکەمان و ماڵپەڕەکانی تر
بەکاردەهێنن .ئەم داتانە رەنگە ئەمانە لەخۆبگرن :بەروار/کاتی پیشاندانی الفیتەی بانگەشە ،دەستنیشانکەرێکی تایبەت لە
کوکیەکەیاندا ،و نیشانەی IPـی ئامێرەکەت .ئەم داتانە دەکرێت بۆ کەسێتیکردنی بانگەشەکان بەکاربهێنرێت بۆ ئەوەی زیاتر
ئەو بانگەشانە ببینیت کە دەربارەی ئەو بەرهەم و خزمەتگوزاریانەن کە ئارەزووت لێیان هەیە .ئەگەر حەزدەکەیت زانیاریی
زیاتر بەدەستبهێنیت دەربارەی ئەم مامەڵە و بژاردەکانی تۆ دەربارەی بانگەشەکردنی کەسیی ،سەردانی ئەم بابەتەی کشانەوە
بکە.
تۆ ئازادیت لە دەتکردنەوەی کوکی ،بەاڵم بە ئەنجامدانی ئەو کارە ،رەنگە نەتوانیت هەندێک لە خاسێتەکانی سەر پێگەکە
بەکاربهێنیت یان سوودی تەواو لە خستنەڕووەکانمان وەربگریت .لیستی ”“Helpـی وێبگەڕەکەت بگەڕێ بۆ ئەوەی بزانیت
چۆن دەتوانیت بژاردە پەسەندەکانی کوکی بگۆڕیت .بۆ زانیاریی زیاتر ،تکایە سیاسەتی کوکیی ئێمە ببینە.
نەرمەئامێر و ئەپڵیکەیشنەکان :لقەکانی کۆمپانیای کوالکۆم زۆر جۆری ئەپڵیکەیشن و نەرمەئامێری مۆبایل دروست دەکەن
کە یارمەتیی بەرزکردنەوەی کارامەیی موبایل ،ڕاگرتنی باتری ،بەرزکردنەوەی دڵنیایی و ئاسایشی ئامێرەکە دەدەن ،یان
هەندێک سوودی دیکە پێشکەش دەکەن .لە رێگای ئەم کاربەرنامە نەرمەوااڵنەوە ،دەتوانین داتای شوێن ،دەستنیشانکەرە
تایبەتەکان (وەک زنجیرە ژمارەی چیپسێت یان ناسنامەی بەشداربووی کیشوەری) ،داتا دەربارەی کاربەرنامە دابەزێنراوەکان
کە لەسەر ئامێرەکە دابەزێنراون و/یان کاردەکەن ،داتای رێکخراوەیی وەک دروستکردن ،مۆدێل ،و تۆڕی بێوایەر ،داتای
سیستمی کارپێکردن و وەشان ،داتای دروستکردنی نەرمەواڵە ،و داتا دەربارەی ئەدای ئامێرەکە ،وەک ئەدای چیپسێت،
بەکارهێنانی پاتری و داتای گەرمەستوون .زیاتر بزانە

سەرچاوەکانی الیەنی سێهەم :هەروەها رەنگە داتای کەسی لە سەرچاوەکانی الیەنی سێهەم بەدەستبهێنین ،وەک دەاڵڵی داتا،
تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان ،هاوبەشەکانی تر ،یان سەرچاوە گشتیەکان.

مەبەستەکانی کۆکردنەوە ،بەکارهێنانی داتا
ئێمە بە رەزامەندیی خۆت داتای کەسی دەربارەی تۆ کۆدەکەینەوە و بە رێکاردا دەیانبەین و/یان بە ئەو شێوەی پێویست بکات
بۆ ئەوەی ئەو بەرهەمانە دابین بکەین کە تۆ بەکاریان دەهێنیت ،چاالکیە بازرگانیەکانمان بەڕێوە ببەین ،بەرپرسیارێتیە یاسایی
و رێکەوتنکاریەکانمان جێبەجێ بکەین ،ئاسایشی سیستمەکانمان و بەکارهێنەرانمان بپارێزین ،یان بەرژەوەندیە یاساییەکانی
ترمان جێبەجێ بکەین .ئەو مەبەستانەی کە بە هۆیانەوە داتا کۆدەکەینەوە و بەکاریاندەهێنین ئەمانەن:


بۆ وەاڵمدانەوی ئەو داواکاریانەی تۆ بۆمان دەنێریت ،وەک داواکاریی زانیاری ،یان داواکاریی تۆ بۆ بەشداریکردن
لە خزمەتگوزاریەک یان کڕینی بەرهەمێک؛



بۆ دابینکردن ،بەڕێوەبردن ،و پاراستنی ئەو خزمەتگوزاری(ان)ـەی داوایان دەکەیت؛



بۆ بەڕێوەبردن و باشترکردنی بازرگانیەکەمان ،بە لەخۆگرتنی کاری کارگێڕی ،پاراستن و باشترکردنی
خزمەتگوزاریەکانمان و سیستمەکانمان ،بۆ پەرەپێدانی بەهەم و خزمەتگوزاریی نوێ ،وە هەروەها بۆ مەبەستی
کاری ناوخۆیی بازرگانی؛



بۆ باشتر تێگەیشتن لە دڵخوازیی بەکارهێنەران بۆ خزمەتگوزاریەکانمان ،کۆکردنەوەی ئاماری کەڵەکەبوو
دەربارەی بەکارهێنانی خزمەتگوزاریەکانمان ،و یارمەتیدان لە بەکەسیکردنی ئەزموونی خۆت لە ماڵپەڕ و
خزمەتگوزاریەکاندا؛



بۆ پێدانی زانیاریی بە تۆ دەربارەی تەکنەلۆژیاکانمان ،بەرهەمەکانمان یان خستنەکاری خزمەتگوزاریەکانمان،
هەواڵەکانمان و پەیوەندیەکانی تر؛ وە



هەر بەکارهێنانێکی تر کە لەم سیاسەتە یان لە هەر شوێنێکدا باسمان کردوە کە داتا کۆدەکەینەوە.

بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجانە ،وە تا ئەو رادەیەی یاسا کارپێکراوەکان مۆڵەت دەدەن ،ئێمە دەتوانین چەندین جۆری داتا تێکەڵ
بکەین کە لە سەرچاوە جیاوازەکانەوە کۆیاندەکەینەوە.

داتاکان لە کوێدا هەڵدەگرین و بە رێکاردا دەیانبەین
ئێمە داتاکان لە ویالیەتە یەکگرتووەکان و لەسەر سێرڤەر لە سەرتاسەری جیهاندا هەڵدەگرین و بە رێکاردا دەیانبەین ،بە
لەخۆگرتنی بێسنووری ئاسیا و ناوچەی ئابووریی ئەوروپی .لە هەرشوێنێکدا ئەو داتا کەسیانە هەڵگرین و بەرێکاردا بیانبەین
کە لە ئەم سیاسەتەدا ئاماژەیان پێکراوە ،رێکار دەگرینەبەر بۆ ئەوەی دڵنیابین کە داتاکان بەپێی ئەم سیاسەتە و یاسای
کارپێکراو بەرێکاردا دەبرێن.
ئێمە داتای کەسی لە ناوچەی ئابووریی ئەوروپیەوە دەگوازینەوە بۆ واڵتەکانی تر ،هەندێک لەوانە لە الیەن کۆمیسئۆنی
ئەوروپاوە دیاری نەکردوە کە ئاستی پێویستی پاراستنی داتا بیانگرێتەوە .کاتێک ئەم کارە دەکەین ،چەندین میکانزیمی یاسایی
جیاواز بەکاردەهێنین بۆ گواستنەوەکبخەینە بواری جێبەجێکردنەوە (وەک رەزامەندیی تۆ یان رێکەوتنی یاسایی).

ئاشکراکردنی داتای کەسی

ئێمە لە ( Qualcommبە لەخۆگرتنی کۆمپانیا الوەکیەکانیشی) دەستمان بە داتاکانت دەگات و داتاکانت لەگەڵ الیەنی
سێهەمی فرۆشیار یان دابینکەری خزمەتگوزاری هاوبەشی پێدەکەین کە بە ناوی ئێمەوە داتاکان بە رێکاردا دەبەن ،ئەوەیش
بۆ ئەو مەبەستانی لە ئەم سیاسەتەدا خراونەتە روو .ئێمە رەنگە راهێنان و خزمەتگوزاریی تر پێشکەشی کارمەندان و
کرێکارانی ئەو بازرگانیە بکەین کە کڕیارمانن .لەو دۆخانەدا ،رەنگە داتای پەیوەست بە بەکارهێنانی راهێنان و
خزمەتگوزاریەکانی تری خۆمان لەگەڵ بازرگانیی دەستنیشانکراو بەکاربهێنین بۆ ئەوەی لە کاری بازگانیی خۆیاندا
بەکاریبهێنن .هەروەها دەتوانین داتاکانتان بەپێی یاسا یان لە بەرژەوەندیی پاراستن یان پیادەکردنی مافەکانی خۆمان یان
ئەوانی تر هاوبەشی پێبکەین ،وەک ،بەبێ سنوور ،لە بابەتی پەیوەندیی بە داواکاریی هێزەکانی چەسپاندنی یاسا و رێکارەکانی
دادگا .ئێمە دەتوانین داتاکانتان بگوازینەوە یان هاوبەشی پێبکەین لە بابەتی نیەتی فرۆشتن یان فرۆشتنی راستەقینە،
تێکەڵکردن ،گواستنەوە یان رێکخستنەوەکانی تری بەشێک یان هەموو بازرگانیەکەمان .لە کۆتاییدا ،ئێمە دەتوانین داتاکانت
هاوبەشی پێبکەین لە هەر شوێنێکدا مۆڵەتت پێدابین.

بژاردەکانت
بەشداربوون/کشانەوە .لە هەندێک بارودۆخدا ،وەک بازاڕگەڕیی ئیمێڵ ،ئێمە بژاردەی بەشداریکردن یان کشانەوە لە هەندێک
جۆی کۆکردنەوە ،بەکارهێنان یان هاوبەشیپێکردنی داتا دەخەینە بەردەست .لە ئەم دۆخانەدا ،رێز لە بژاردەی تۆ دەگرین.
مافەکانی بابەتی زانیارییەکان .یاساکانی هەندێک واڵت یان ویالیەت ڕێگەت پێدەدەن داوای ڕاستکردنەوە ،سڕینەوە،
سنووردارکردن ،یان مافەکانی دیکەی پەیوەست بە زانیارییە تاکەکەسییەکانت بکەی .بۆ بەکارهێنانی ئەم مافانە کرتە لێرە
بکە.
بەدواداچوون ناکات .ئێمە لە ئێستادا وەاڵمی سیگناڵەکانی "شوێن هەڵمەگرە" (" )"DNTنادەینەوە کە لە الیەن وێبگەڕەکانەوە
دەنێردرێت .ستانداردێکی چونیەک هێشتا بەئەنجام نەگەیشتووە کە دیاری بکات سیگناڵەکانی  DNTچۆن لێکبدرێنەوە و
دەبێت چی هەنگاوێک هەڵبگیرێت لە الیەن ئەو ماڵپەڕ و الیەنە سێهەمانەوە کە سیگناڵەکانیان بەدەست دەگات .سەرەڕای
ئەوە ،تۆ دەتوانیت چەندین ئامراز بەکاربهێنیت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کۆکردنەوە و بەکارهێنانی داتا ،بە لەخۆگرتنی
کۆنتڕۆڵەکانی کوکی لە رێکبەندیی وێبگەڕەکەت و کۆنترۆڵەکانی بانگەشەی کەسیی کە لە بەشی کوکی لەسەرەوە باسیان لێوە
کراوە.

گلدانەوە
ئێمە داتا کەسیەکان الی خۆمان گلدەدەینەوە کاتێک ئەژمارەکەت چاالکە ،یان کاتێک پێویستی کرد خزمەتگوزاریت بۆ دابین
بکەین .پاش ئەوەی داتاکە چیتر بۆ ئەو مەبەستە بازرگانیە پێویست نیە کە بۆی کۆکراوەتەوە ،داتاکە رەشدەکرێتەوە دوای
ماوەیەکی گونجاو .سەرەڕای ئەوە ،ئێمە بەپێی پێویست داتای کەسی گلدەدەینەوە و بەکاری دەهێنین بۆ پابەندبوون بە
بەرپرسیارێتیە یاساییەکانمان ،چارەسەرکردنی ناکۆکی ،و خستنە بوای جێبەجێکردنی رێکەوتنەکانمان.

ئاسایش
گواستنەوەکانی سەر ئینتەرنیت هیچ کاتێک  %100سەالمەت یان بێ هەڵە نین .سەرەڕای ئەوە ،هەنگاوی ماقوڵ دەگرینەبەر
بۆ پاراستنی داتاکانت لە فەوتان ،بەدبەکارهێنان ،و دەستگەیشتنی رێگەپێنەدراو ،ئاشکرابوون ،گۆڕین ،و لەدەستچوون .ئەوە

بەرپرسیارێتیی تۆیە پارێزگاریی لە وشەی تێپەڕ و ناسنامەی بەکارهێنەری خۆت بکەیت و بە یەکێک لە ئەم رێگایانەی
خوارەوە ئاگادارمان بکەیت ئەگەر هاتوو گومانت کرد وشە تێپەڕەکەت یان ناسنامەی بەکارهێنەرت بۆ یەکێک لە
خزمەتگوزاریەکانمان شکێنراوە یان دزراوە .تۆ بە تەنها بەرپرسیاریت لە هەر بەکارهێنانێکی رێگەپێنەدراوی
خزمەتگوزاریەکانمان کە لە رێگەی وشەی تێپەڕ و ناسنامەی بەکارهێنەری تۆوە ئەنجام بدرێت.

تایبەتیی مندااڵن
خزمەتگوزاریەکانی ئێمە بۆ گەورەکانن .بە ئەنقەست و نیەتی خۆمان زانیاریی دەستنیشانکەری تاک لە مندااڵن ،وەک یاسا
کارپێکراوەکان دەستنیشانیان کردوە ،کۆناکەینەوە ،وە داوا لە ئەو مندااڵنە دەکەین هیچ داتایەکی کەسی بۆ ئێمە نەنێرن.

هەموارکردنەوەکان
ئەو مافە بۆ خۆمان گلدەدەینەوە کە گۆڕانکاری ،دەستکاری ،زیادکردن یان البردن لە بەشێکی ئەم سیاسەتە بکەین لە هەر
کاتێکدا بمانەوێت ،بەاڵم ئاگادارت دەکەینەوە کە ئەو گۆڕانکایانە روویانداوە بە نیشاندانی کۆتا بەرواوی نوێکردنەوە لەسەر
سیاسەتەکە .ئەگەر گۆڕانکاریی لە سیاسەتەکە بە شێوازێکی ماددی بکەین ،بە الیەنی کەمەوە سی رۆژ پیشتر ئاگاداریی
ئۆنالینی گونجاو دابین دەکەین و/یان رەزامەندیی تۆ بەدەستدەهێنی ،هەر بەو شێوەی یاسا داوای کردوە .کاتێک سەردانی
ماڵپەڕەکانمان دەکەیت یان خزمەتگوزاریەکانمان بەکاردەهێنیت ،واتە تۆ بە وەشانی هەنووکەیی ئەم سیاسەتە رازیت.
راسپاردەی ئێمەیە کە بەکارهێنەران جارجار سەردانی ئەم سیاسەتە بکەن و زانیاری دەربارەی هەر گۆڕانکاریەت
بەدەستبهێنن.

پەیوەندیمان پێوە بکە
بۆ پەیوەندی کردن بە ئێمەوە ،لە بەشی  privacy[at]qualcomm[dot]comئیمەیلێکمان بۆ بنێرە ،یان لە بەشی
 Qualcomm Incorporated, Attnپەیامێکمان بۆ بنووسەPrivacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San .
Diego, CA 92121.
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