Privatumo politika
Šioje privatumo politikoje („Politika“) mes, Qualcomm Incorporated ir mūsų pavaldžiosios
bendrovės (kartu nurodoma žodžiais „mes“, „mus“ arba „mūsų“) teikiame informaciją apie tai,
kaip renkame, naudojame, tvarkome ir perduodame asmens duomenis. Qualcomm
Incorporated ir mūsų pavaldžiosios bendrovės kartu sudaro globalią organizaciją, kurioje mūsų
turimais duomenimis dalijasi bendrovės (juridiniai asmenys), verslo procesai ir informacinės
sistemos visame pasaulyje. Todėl šioje Politikoje vartodami sąvoką „asmens duomenys“
turime omenyje daugelį mums taikytinų privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų. „Asmens
duomenys“ – tai informacija apie identifikuotą fizinį asmenį arba tokia informacija, kuria gali
būti logiškai pasinaudota (ja viena arba kartu su kitais logiškai prieinamais duomenimis)
fiziniam asmeniui identifikuoti.

Taikymas
Ši Politika taikoma mūsų interneto svetainėms, gaminiams, paslaugoms, programinei įrangai
arba programėlėms, kuriose pateikiame tiesioginę nuorodą į šią Politiką arba apie kurias
užsimename šioje Politikoje (bendrai vadinama „Paslaugomis“) Ši Politika skirta tik
duomenims, renkamiems teikiant Paslaugas, ji nėra skirta jokiam kitam duomenų rinkimui
arba tvarkymui, įskaitant, be kita ko, kitų paslaugų, turinčių savo atskiras privatumo politikas,
duomenų rinkimo praktikas. Kartais mes nurodome šią Politiką ryšium su apklausomis ir
specialios paskirties tinklalapiais, pavyzdžiui, karjerai skirtais mūsų tinklalapiais. Tokiomis
aplinkybėmis ši Politika taikytina tokia, kokia ji būna modifikavus ją specialiu pranešimu arba
prašymu duoti sutikimą (pvz., dėl renkamų duomenų rūšies arba rinkimo tikslų).

Duomenų rūšys ir rinkimo metodai
Naudodami toliau aprašytas priemones, mes renkame įvairius asmens duomenis. Galime
rinktis, kokius duomenis rinksime. Kai jūsų prašoma pateikti mums duomenis, galite nuspręsti
to nedaryti. Tačiau, jeigu nesuteiksite duomenų, jūsų galimybės naudotis atitinkamu produktu
arba paslauga gali būti apribotos arba suvaržytos.

Jūsų pateikiami duomenys. Mes renkame duomenis apie jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą
(-us), pašto adresą (-us), telefono numerį (-ius) ir duomenis apie jūsų atstovaujamą įmonę, kai
paprašote iš mūsų informacijos, užsiregistruojate, užsakote produktą ar paslaugą arba kitais
sumetimais sąmoningai atsiunčiate mums tokią informaciją. Teikdami mokamas paslaugas
mes taip pat renkame atsiskaitymo informaciją (pvz., kredito kortelės numerį ir susijusius
tikrinimo duomenis), telefono numerį ir sąskaitos išrašymo bei siuntimo adresus.
Duomenys, kuriuos automatiškai renkame savo interneto svetainėse. Kai apsilankote
vienoje iš mūsų interneto svetainių, mes surenkame bendrus duomenis iš jūsų kompiuterio
arba mobiliojo įrenginio, tokius kaip jūsų naršyklės tipas, operacinė sistema, IP adresas,
domeno, iš kurio apsilankėte svetainėje, vardas ir, jeigu prie mūsų svetainės priėjote per
mobilųjį įrenginį, – to mobiliojo įrenginio tipas. Be to, renkame duomenis apie tai, kaip
naudojatės mūsų interneto svetainėmis, pavyzdžiui, fiksuojame jūsų apsilankymo svetainėje
datą ir laiką, svetainės sritis arba puslapius, kuriuos naršėte, kiek laiko praleidote svetainėje,
kiek kartų į svetainę sugrįžote, taip pat kitus naršymo eigos duomenis.
Slapukai. Rinkti duomenims, kaip naudojatės mūsų interneto svetainėmis arba internetinėmis
programėlėmis, naudojame slapukus, žiniatinklio indikatorius arba panašias technologijas.
Slapukas yra mažas tekstinis failas, įrašomas į jūsų kompiuterio arba įrenginio standųjį diską,
kai apsilankote svetainėje. Slapukus naudojame savo svetainėms ir paslaugoms tvarkyti, kad
galėtume: (1) prisiminti jus, ir dėl to jums nereikėtų vėl apsilankius svetainėje įvedinėti tos
pačios informacijos; (2) pateikti jums svetainėje pritaikytą medžiagą arba pasiūlymus; (3) rinkti
apibendrintą statistiką, padedančią stebėti svetainės veikimą, vykdyti tyrimus, gerinti mūsų
turinį bei paslaugas ir (4) užtikrinti mūsų svetainių ir paslaugų saugumą.
Taip pat leidžiame kitoms bendrovėms, tokioms kaip naršymo statistikos analizės partneriai,
reklamuotojai arba reklaminiai tinklai, įrašyti svetainėje savo slapukus arba žiniatinklio
indikatorius (taip pat vadinamus 1x1 pixel.gifs arba veiksmo žymėmis) arba prie jų prieiti.
Pavyzdžiui, naudojamės trečiųjų šalių reklamos bendrovių paslaugomis, kad jos skelbtų mūsų
reklamą internete arba dėtų kitų bendrovių reklamas mūsų svetainėje. Šios trečiųjų šalių
reklamos bendrovės naudoja slapukus ir žiniatinklio indikatorius matuoti ir didinti reklaminių
skelbimų efektyvumui savo klientams, įskaitant mus. Tai darydamos, šios bendrovės naudoja
duomenis apie jūsų apsilankymus mūsų svetainėje ir kitose interneto svetainėse laiko tėkmėje.
Tai gali būti duomenys apie datą ir laiką, kada buvo parodyta reklaminė juosta, slapuke esantis
unikalus identifikatorius ir jūsų įrenginio IP adresas. Šie duomenys taip pat gali būti panaudoti
reklamai personalizuoti, kad būtų didesnė tikimybė, jog matysite jus dominančių prekių ir

paslaugų reklamas. Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos apie šią praktiką ir jūsų
pasirinkimus dėl personalizuotos reklamos, skaitykite šį straipsnį apie atsisakymą šį straipsnį
apie atsisakymą.
Galite nesutikti priimti slapukų, tačiau tada galite nebeturėti galimybės naudotis tam tikromis
svetainės funkcijomis arba pasinaudoti visais mūsų pasiūlymais. Norėdami sužinoti, kaip keisti
slapukų nuostatas, ieškokite informacijos savo naršyklės „Pagalbos“ meniu. Daugiau
informacijos galite rasti mūsų slapukų politikos turinyje.
Programinė įranga ir programėlės: Qualcomm Incorporated pavaldžiosios bendrovės kuria
įvairią programinę įrangą ir mobiliesiems įrenginiams skirtas programėles, kurios padeda
pagerinti mobiliųjų įrenginių veikimą, taupyti baterijų energiją, pagerinti įrenginių saugą arba
teikti kitų pranašumų. Naudodami šias programinės įrangos programas galime rinkti duomenis
apie vietą, unikalius identifikatorius (tokius kaip lustų rinkinio serijos numeris arba tarptautinio
abonento ID), duomenis apie įrenginyje įdiegtas ir (arba) veikiančias programėles,
konfigūracijos duomenis, tokius kaip gamintojas, modelis ir mobiliojo ryšio operatorius,
duomenis apie operacinę sistemą ir versiją, programinės įrangos sukūrimo duomenis ir
duomenis apie įrenginį, pavyzdžiui, lustų rinkinį, baterijos naudojimą, šilumines sąlygas.
Sužinokite daugiau
Trečiųjų šalių šaltiniai: Mes taip pat galime gauti asmens duomenų iš trečiųjų šalių šaltinių,
tokių kaip duomenų brokeriai, socialiniai tinklai, kiti partneriai arba viešieji šaltiniai.

Rinkimo tikslai, duomenų naudojimas
Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis su jūsų sutikimu ir (arba) prireikus parūpinti
jums produktus, skirtus jums naudotis, mūsų verslui vykdyti, mūsų sutartiniams ir teisiniams
įsipareigojimams įvykdyti, mūsų sistemų ir klientų saugumui užtikrinti arba siekti kitų teisėtų
interesų. Tikslai, kuriems renkame ir naudojame duomenis, yra šie:


reaguoti į jūsų mums atsiųstas užklausas, kai, pavyzdžiui, prašote informacijos arba
norite pradėti naudotis paslauga arba įsigyti produktą;



suteikti, valdyti, tvarkyti ir apsaugoti jūsų pageidaujamą (-as) Paslaugą (-as);



vykdyti arba tobulinti mūsų verslą, įskaitant mūsų paslaugų ir sistemų administravimą,
apsaugą ir tobulinimą, kurti naujus produktus ir paslaugas, taip pat kitiems vidiniams
verslo tikslams;



geriau suprasti mūsų Paslaugų naudotojų pageidavimus, rinkti apibendrintą statistiką
apie naudojimąsi mūsų Paslaugomis ir padėti personalizuoti jūsų naudojimąsi mūsų
interneto svetaine ir Paslaugomis;



suteikti jums informaciją apie mūsų technologijas, produktų ar paslaugų išleidimą,
naujienas ir užtikrinti kitokią komunikaciją ir



bet kokiai kitai paskirčiai, aprašytai šioje Politikoje arba duomenų rinkimo metu.

Siekdami šių tikslų mes galime, kiek tai leidžia taikytini įstatymai, jungti įvairių tipų duomenis,
surinktus iš skirtingų šaltinių.

Kur mes laikome ir tvarkome duomenis
Duomenis laikome ir tvarkome Jungtinėse Valstijose ir serveriuose, kurie yra įvairiose pasaulio
vietose, įskaitant, be kita ko, Aziją ir Europos ekonominę erdvę. Laikydami ir tvarkydami
asmens duomenis pagal šią Politiką, imamės priemonių užtikrinti, kad duomenys būtų
tvarkomi laikantis šios Politikos ir nepažeidžiant taikytinų įstatymų.
Mes perduodame asmens duomenis iš Europos ekonominės erdvės į kitas šalis, kai kuriose iš jų
Europos Komisija nenustatė užtikrinto duomenų apsaugos lygio. Kai tai atliekame, mes
naudojame įvairius teisinius mechanizmus perdavimui įvykdyti (tokius kaip jūsų sutikimas arba
teisinės sutartys).

Asmens duomenų atskleidimas
Mes prieiname prie jūsų asmens duomenų bendrovės Qualcomm (įskaitant jos pavaldžiąsias
bendroves) viduje ir dalijamės duomenimis su trečiųjų šalių rangovais arba paslaugų teikėjais,
kurie tvarko duomenis mūsų vardu šioje Politikoje išdėstytais tikslais. Mes taip pat galime
siūlyti mokymus arba kitas paslaugas mūsų verslo klientų darbuotojams. Tokiais atvejais
galime pasidalyti duomenimis, susijusiais su tais mokymais ir kitoms paslaugomis, su
identifikuotais verslo klientais, kad jie naudotų juos verslo tikslams. Taip pat galime pasidalyti
jūsų duomenimis, jeigu to reikalauja įstatymas arba jeigu reikia apsaugoti mūsų arba kitų
juridines teises ar jomis pasinaudoti, pvz., kai to pareikalauja teisėsaugos pareigūnai arba
duomenys reikalingi teismo procesams. Galime pasidalyti jūsų duomenimis arba juos perduoti
ryšium su planuojamu arba faktiniu viso mūsų verslo arba jo dalies pardavimu, sujungimu,
perkėlimu arba kitokiu reorganizavimu. Galiausiai jūsų asmens duomenimis galime dalytis
gavę jūsų leidimą.

Jūsų pasirinkimai
Sutikimas / nesutikimas. Kai kuriomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, vykdant rinkodarą el. paštu,
mes siūlome jums galimybę sutikti arba nesutikti su tam tikrais duomenų rinkimo, naudojimo
arba dalijimosi būdais. Tokiais atvejais mes gerbsime jūsų pasirinkimą.
Duomenų subjekto teisės.. Kai kuriose šalyse ar valstijose įstatymai leidžia jums prašyti prieiti,
koreguoti, trinti, apriboti prieigą ar suteikia kitokių teisių, susijusių su jūsų asmeniniais
duomenimis. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, spustelėkite čia.
Nesekti (Do Not Track).. Šiuo metu mes nereaguojame į interneto naršyklių siunčiamus
signalus „Nesekti“ („DNT“), kuriuos siunčia interneto naršyklės. Kol kas nėra vieningo
standarto, kuris nustatytų, kaip DNT signalai turėtų būti interpretuojami ir kokių veiksmų
turėtų imtis juos gaunančios interneto svetainės ir trečiosios šalys. Tačiau galite naudoti
įvairias kitas duomenų rinkimo ir naudojimo kontrolės priemones, įskaitant slapukų valdymą
savo naršyklės nuostatose ir personalizuotą reklamos valdymą, pirmiau aprašytą skirsnyje
„Slapukai“.

Laikymas
Mes laikome jūsų asmens duomenis, kol aktyvi jūsų paskyra arba kol jie reikalingi teikiant jums
paslaugas. Mes sunaikinsime asmens duomenis per protingos trukmės laikotarpį, skaičiuodami
nuo tada, kai tie duomenys tampa nebereikalingi verslo tikslui, dėl kurio buvo surinkti. Tačiau
prireikus mes laikysime ir naudosime asmens duomenis tam, kad įvykdytume savo teisinius
įsipareigojimus, išspręstume ginčus ir užtikrintume mūsų sutarčių vykdymą.

Apsauga
Perdavimas internetu niekada nėra 100 % saugus arba be jokių klaidų. Tačiau mes imamės
protingos apimties priemonių, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo praradimo, netinkamo
naudojimo, nesankcionuotos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo. Jums tenka
atsakomybė saugoti savo slaptažodžius bei naudotojo ID kodus ir pranešti mums vienu iš toliau
nurodytų susisiekimo būdų, jeigu įtartumėte, kad prisijungti prie kurios nors mūsų paslaugos
skirtas jūsų slaptažodis arba naudotojo ID buvo perimtas. Jums tenka išskirtinė atsakomybė už
bet kokį nesankcionuotą mūsų Paslaugų naudojimą naudojant slaptažodį ir naudotojo ID.

Vaikų privatumas
Mūsų paslaugos yra skirtos suaugusiems. Mes apgalvotai arba sąmoningai nerenkame iš vaikų
galinčios padėti nustatyti tapatybę informacijos, kaip tai numato taikytini įstatymai, ir
prašome, kad vaikai nepateiktų mums jokių asmens duomenų.

Pataisos
Mes pasiliekame sau teisę bet kada keisti, modifikuoti, papildyti arba pašalinti šios Politikos
dalis, o jūs būsite informuojami, kad buvo padaryta pakeitimų, nurodant paskutinio Politikos
atnaujinimo datą. Jeigu darysime reikšmingus Politikos pakeitimus, internetu pateiksime jums
tinkamą pranešimą prieš mažiausiai trisdešimt dienų ir (arba) gausime jūsų aiškų sutikimą, kaip
reikalauja įstatymas. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėse arba naudodamiesi mūsų
Paslaugomis, jūs sutinkate su esama šios Politikos versija. Rekomenduojame naudotojams
retkarčiais iš naujo peržiūrėti šią Politiką, kad sužinotų apie padarytus pakeitimus.
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