Konfidencialitātes politika
Šajā konfidencialitātes politikā (“Politika”) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu
meitasuzņēmumi (kopā saukti “mēs” vai “mūsu”) sniedzam informāciju par to, kā mēs
ievācam, lietojam, apstrādājam un pārsūtām personas datus. Qualcomm Incorporated un
mūsu meitasuzņēmumi ir globāla organizācija, kas dalās ar datiem, kurus mēs pārvaldām savos
uzņēmumos (juridiskas personas), biznesa procesos un informācijas sistēmās visā pasaulē.
Tāpēc attiecībā uz šo Politiku mēs izmantojam plašu terminu “personas dati” , lai aptvertu
mums piemērojamos daudzos privātuma/konfidencialitātes un datu aizsardzības likumus;
“Personas dati” ir informācija, kas saistīta ar identificētu fizisku personu vai ko var pamatoti
izmantot (pašus par sevi vai kopā ar citiem datiem, kas ir pamatoti pieejami), lai identificētu
fizisku personu.

Darbības sfēra
Šī Politika attiecas uz mūsu tīmekļa vietnēm, produktiem, pakalpojumiem, programmatūru vai
lietotnēm, kurās mēs publicējam tiešu saiti uz šo Politiku vai atsaucamies uz šo Politiku (kopā
saukti “Pakalpojumi”). Šī Politika attiecas tikai uz datiem, kas ievākti, izmantojot
Pakalpojumus, nevis izmantojot kādu citu datu ievākšanas vai apstrādes veidu, ieskaitot, bez
ierobežojumiem, jebkuru citu pakalpojumu datu ievākšanas praksi, kas uztur savu, atsevišķu
konfidencialitātes Politiku. Reizēm mēs atsaucamies uz šo Politiku saistībā ar aptaujām un
tīmekļa lapām, kas paredzētas īpašiem mērķiem, piemēram, mūsu Karjeras tīmekļa lapām;
šādos apstākļos šī Politika tiek piemērota kā pārveidota konkrētajā paziņojumā vai piekrišanas
pieprasījumā (piemēram, attiecībā uz savākto datu tipiem vai to ievākšanas mērķiem).

Datu tipi un apkopošanas metodes
Mēs apkopojam dažādus personas datus, izmantojot turpmāk aprakstītos līdzekļus. Jums ir
izvēles iespējas attiecībā uz mūsu veikto datu apkopošanu. Kad jums tiek lūgts sniegt mums
datus, jūs varat izvēlēties to nedarīt. Tomēr, ja atsakāties sniegt datus, jūsu spēja izmantot
attiecīgo produktu vai pakalpojumu var tikt samazināta vai ierobežota.

Jūsu iesniegtie dati. Mēs ievācam informāciju par jūsu vārdu, e-pasta adresi (-ēm), pasta
adresi (-ēm), tālruņa numuru (-iem) un datiem, kas saistīti ar jūsu pārstāvēto uzņēmumu, kad
pieprasāt informāciju no mums, reģistrējaties, pasūtāt produktu vai pakalpojumu, vai kā citādi
vēršaties pie mumsar nodomu nosūtot mums šādu informāciju. Saistībā ar maksas
pakalpojumiem mēs ievāksim arī maksājuma informāciju (piemēram, kredītkartes numuru un
saistītos verifikācijas datus), tālruņa numuru un norēķinu un nosūtīšanas adreses.
Dati, ko mēs automātiski ievācam no mūsu tīmekļa vietnēm. Kad jūs apmeklējat kādu no
mūsu tīmekļa vietnēm, mēs apkopojam vispārīgus datus no jūsu datora vai mobilās ierīces,
piemēram, pārlūkprogrammas tipu, operētājsistēmu, IP adresi un domēna nosaukumu, no
kura jūs piekļūstat vietnei, un, ja piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei izmantojot mobilo ierīci, Jūsu
mobilās ierīces tipu. Turklāt mēs apkopojam datus par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa
vietnes, piemēram, datumu un laiku, kad apmeklējat tīmekļa vietni, tīmekļa vietnes daļas vai
lapas, ko apmeklējat, vietnes apskatīšanai patērēto laiku, to, cik reižu atgriežaties vietnē un
citus klikšķu plūsmas datus.
Sīkfaili. Lai apkopotu datus par jūsu tīmekļa vietņu vai tīmekļa lietotņu izmantošanu, mēs
izmantojam sīkfailus, tīmekļa bākas vai līdzīgas tehnoloģijas. Sīkfails ir neliels teksta fails, kas
tiek saglabājas datora vai ierīces cietajā diskā brīdī, kad jūs apmeklējat vietni. Mēs izmantojam
sīkfailus, lai palīdzētu izmantot mūsu vietnes un pakalpojumus, tostarp: (1) atcerēties jūs, lai,
atgriežoties vietnē, jums nav jāievada tā pati informācija, (2) nodrošinātu jums vietnē pielāgotu
saturu vai piedāvājumus ; (3) izstrādātu apkopotu statistiku, lai palīdzētu pārraudzīt vietnes
veiktspēju, veiktu pētījumus, uzlabot mūsu saturu un pakalpojumus, kā arī (4) palīdzētu
aizsargāt mūsu vietnes un pakalpojumu drošību.
Mēs arī atļaujam citiem uzņēmumiem, kā, piemēram, tīmekļa analīzes partneriem,
reklāmdevējiem vai reklāmu tīkliem, uzstādīt vai piekļūt sīkfailiem vai tīmekļa bākām (sauktas
arī par 1x1 pikseļu gif failiem vai darbības birkām). Piemēram, mēs izmantojam trešo personu
reklāmas uzņēmumus, lai mūsu vārdā rādītu reklāmas internetā vai mūsu vietnēs rādītu citu
uzņēmumu reklāmas. Šīs trešās puses reklāmas uzņēmumi izmanto sīkfailus un tīmekļa bākas,
lai novērtētu un uzlabotu reklāmu efektivitāti saviem klientiem, tostarp mums. Lai to izdarītu,
šie uzņēmumi izmanto datus par jūsu apmeklējumiem mūsu vietnē un citās tīmekļa vietnēs. Šie
dati var ietvert: datumu/laiku, kad reklāmas baneris ir ticis parādīts, to sīkfailā iekļauto unikālo
identifikatoru un jūsu ierīces IP adresi. Šos datus var izmantot arī reklāmu personalizēšanai, lai
jūs vairāk redzētu reklāmas par jums interesējošām precēm un pakalpojumiem. Ja vēlaties

iegūt papildinformāciju par šo praksi un savām izvēles iespējām attiecībā uz personalizētām
reklāmām, apmeklējiet šo izvēles rakstu.
Jūs varat atteikties no sīkfailiem, bet, to darot, Jūs iespējams nevarēsiet izmantot dažas
vietnes funkcijas vai pilnībā izmantot visus mūsu piedāvājumus. Lai uzzinātu, kā mainīt sīkfailu
uzstādījumus, skatiet savas pārlūkprogrammas Palīdzības izvēlni. Lai iegūtu papildus
informāciju, lūdzu skatiet mūsu Sīkfailu politiku.
Programmatūra un lietotnes: Qualcomm Incorporated meitasuzņēmumi rada dažāda veida
programmatūras un lietotnes mobilajām ierīcēm, kas var palīdzēt uzlabot mobilo ierīču
veiktspēju, taupīt akumulatora enerģiju, uzlabot ierīces drošību vai piedāvāt citus ieguvumus.
Izmantojot šīs programmatūras lietojumprogrammas, mēs varam apkopot atrašanās vietas
datus, unikālus identifikatorus (piemēram, mikroshēmojuma (chipset) sērijas numuru vai
starptautisko abonenta ID), datus par ierīcē uzstādītajām un/vai aktīvām
lietojumprogrammām, konfigurācijas datiem, piemēram, marku, modeli un bezvadu
operatoru, operētājsistēmu un versiju datiem, programmatūras tehniskajiem datiem un
datiem par ierīces veiktspēju, piemēram, mikroshēmojuma veiktspēju, akumulatora
izmantošanu un siltumdatiem. Uzziniet vairāk
Trešo pušu avoti: Mēs varam iegūt arī personas datus no trešo personu avotiem, piemēram,
datu starpniekiem, sociālajiem tīkliem, citiem partneriem vai publiskiem avotiem.

Apkopošanas mērķi, datu izmantošana
Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus par jums ar jūsu piekrišanu un/vai pēc
vajadzības Jums nodrošinātu jūsu lietotos produktus, pārvaldītu mūsu biznesu, izpildītu mūsu
līgumos atrunātās un juridiskās saistības, aizsargātu mūsu sistēmu un mūsu klientu drošību vai
izpildītu citas likumīgas intereses. Mēs apkopojam un izmantojam datus šādiem mērķiem:


Lai atbildētu uz pieprasījumu, ko jūs nosūtījāt, piemēram, jūsu informācijas
pieprasījumu vai pieprasījumu abonēt pakalpojumu vai iegādāties produktu;



Lai nodrošinātu, pārvaldītu, uzturētu un aizsargātu jūsu pieprasīto pakalpojumu(-s)



Lai pārvaldītu, uzlabotu mūsu biznesu, tostarp pārvaldītu, aizsargātu un uzlabotu mūsu
pakalpojumus un sistēmas, lai attīstītu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī
īstenotu citus biznesa mērķus;



Lai labāk izprastu mūsu pakalpojumu lietotāju vēlmes, apkopotu ievākto statistiku par
mūsu pakalpojumu izmantošanu un palīdzētu personalizētuljūsu tīmekļa vietnes un
pakalpojumu pieredzi;



Lai sniegtu jums informāciju par mūsu tehnoloģijām, produktiem vai pakalpojumu
izlaidumiem, ziņām un cita veida informāciju; un



jebkuriem citiem mērķiemko mēs aprakstām šajā Politikā vai vietā, kur apkopojam
datus.

Lai sasniegtu šos mērķus, un ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, mēs varam apvienot
dažādus datu veidus, ko apkopojam no dažādiem avotiem.

Kur mēs uzglabājam un apstrādājam datus
Mēs uzglabājam un apstrādājam datus Amerikas Savienotajās Valstīs un serveros visā pasaulē,
tostarp, bez ierobežojumiem, Āzijā un Eiropas Ekonomikas zonā. Lai kur mēs uzglabātu vai
apstrādātu personas datus saskaņā ar šo Politiku, mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātudatu
apstrādi saskaņā ar šo Politiku un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
Mēs pārsūtām personas datus no Eiropas Ekonomikas zonas uz citām valstīm, no kurām dažas
Eiropas Komisija ir atzinusi par nedrošām no datu aizsardzības viedokļa. Kad mēs to darām,
mēs izmantojam dažādus juridiskus mehānismus, lai veiktu pārsūtīšanu (piemēram, jūsu
piekrišanu vai juridiskus līgumus).

Personas datu izpaušana
Mēs piekļūstam jūsu personas datiem Qualcomm iekšienē (ieskaitot tās meitasuzņēmumus) un
kopīgojam datus ar trešo personu kreditoriem vai pakalpojumu sniedzējiem, kuri apstrādā
datus mūsu vārdā šajā Politikā izklāstītajos nolūkos. Mēs varam piedāvāt arī apmācības vai
citus pakalpojumus saviem biznesa klientudarba ņēmējiem un strādniekiem. Šādos gadījumos
mēs varam dalīties ar datiem, kas attiecas uz mūsu apmācību un citu pakalpojumu
izmantošanu ar identificētajiem biznesa klientiem uzņēmējdarbības vajadzībām. Mēs varam arī
koplietot jūsu datus saskaņā ar tiesību aktiem vai lai aizsargātu vai izmantotu mūsu vai citu
likumiskās tiesības,piemēram, bez ierobežojumiem, saistībā ar tiesībsargājošo amatpersonu
lūgumiem un saistībā ar tiesas procesiem. Mēs varam koplietot vai pārsūtīt jūsu datus saistībā
ar perspektīvu vai faktisku pārdošanu, apvienošanos, pārsūtīšanu vai citu mūsu

uzņēmējdarbības daļu reorganizāciju. Visbeidzot, varam arī koplietot jūsu personas datus, ja
esat piešķīris mums atļauju.

Jūsu izvēles iespējas
Piekrišana/atteikšanās. Dažos gadījumos, piemēram, e-pasta mārketingā, mēs piedāvājam
iespēju piekrist vai atteikties no atsevišķu datu ievākšanas, izmantošanas vai koplietošanas.
Šādos gadījumos mēs cienīsim jūsu izvēli.
Datu subjekta tiesības. Tiesību akti dažās valstīs vai štatos ļauj jums pieprasīt piekļuvi,
labošanu, dzēšanu, ierobežošanu vai citas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem.
Noklikšķiniet šeit, lai izmantotu šīs tiesības.
Neizsekot (Do Not Track). Pašlaik mēs neatbildam uz tīmekļa pārlūkprogrammu sūtītiem
“Neizsekot” (Do Not Track, DNT) signāliem. Vēl nav pieņemts vienots standarts, lai noteiktu,
kā jāinterpretē DNT signāli un kādi pasākumi jāveic tīmekļa vietnēm un trešajām personām,
kas tos saņem. Tomēr jūs varat izmantot dažādus citus datu vākšanas un izmantošanas
kontroles līdzekļus, tostarp sīkfailu vadīklas pārlūkprogrammas iestatījumos un personalizētās
reklāmas vadīklas, kas iepriekš aprakstītas Sīkfailu sadaļā.

Saglabāšana
Ja jūsu konts ir aktīvs vai ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, mēs saglabājam jūsu
personas datus. Mēs dzēsīsim personas datus pēc zināma laika perioda un pēc tam, kad dati
vairs nebūs nepieciešami uzņēmējdarbības mērķim, kura dēļ tā tika ievākta. Tomēr mēs
saglabāsim un izmantosim personas datus, kas vajadzīgi, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības,
atrisinātu strīdus un pastiprinātu mūsu vienošanās.

Drošība
Pārraides internetā nekad nav 100% drošas vai bez kļūdām. Tomēr mēs veicam pamatotus
pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no zaudējumiem, ļaunprātīgas izmantošanas un
nesankcionētas piekļuves, informācijas izpaušanas, pārveidošanas un iznīcināšanas. Jūsu
pienākums ir aizsargāt paroles un lietotāja ID un paziņot mums, izmantojot vienu no tālāk
norādītajām kontaktpersonu metodēm, ja jums ir aizdomas, ka jūsu parole vai Lietotāja ID
kādam no mūsu pakalpojumiem ir tikuši apdraudēti. Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par

jebkādu mūsu Pakalpojumu nesankcionētu izmantošanu, kas veikta, izmantojot jūsu paroli un
lietotāja ID.

Bērnu konfidencialitāte
Mūsu Pakalpojumi ir paredzēti pieaugušajiem. Mēs ar nodomu vai apzināti neapkopojam
personu identificējošu informāciju no bērniem, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos, un
mēs pieprasām, lai bērni neiesniegtu mums nekādus personas datus.

Grozījumi
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt, modificēt, pievienot vai izņemt šīs Politikas daļas,
bet brīdināsim par veiktām izmaiņām, norādot Politikā pēdējo atjaunināto datumu. Ja mēs
mainīsim Politiku materiālā veidā, mēs sniegsim jums atbilstošu tiešsaistes paziņojumu vismaz
trīsdesmit dienas iepriekš un/vai saņemsim jūsu izteiktu piekrišanu, kā to nosaka tiesību akti.
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes vai izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs akceptējat šīs
Politikas pašreizējo versiju. Iesakām lietotājiem atkārtoti apmeklēt šo Politiku, lai uzzinātu par
jebkurām izmaiņām.

Sazināties ar mums
Lai sazinātos ar mums, nosūtiet mums e-pasta ziņojumu uz privacy[at]qualcomm[punkts]com
vai rakstiet mums uz Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive,
San Diego, CA 92121.
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