Политика за заштита на приватноста
Во оваа Политика за приватност („Политика“), ние, Qualcomm Incorporated и нашите
подружници (заеднички наречени „ние“, „нас“ или „наши“), е наведен начинот на кој ги
собираме, користиме, обработуваме и префрламе личните податоци. Qualcomm
Incorporated и нашите подружници се глобална организација што споделува податоци со
кои управуваме во нашите бизниси (правни субјекти), деловни процеси и информатички
системи низ целиот свет. Затоа, во оваа Политика, терминот „лични податоци“ во
најголема мерка го користиме со цел да опфатиме голем број закони за заштита на
приватноста и податоците што се однесуваат на нас; „личните податоци“ вклучуваат
информации што се однесуваат на идентификувано физичко лице или што би можеле
разумно да се користат (сами по себе или во комбинација со други податоци што се
разумно на располагање) за идентификација на физичко лице.

Домен
Оваа Политика се однесува на нашите веб-страници, производи, услуги, софтвер или
апликации на коишто објавуваме директна врска до оваа Политика или упатуваме на
содржините на оваа Политика (заеднички наречени „Услуги“). Оваа Политика ги опфаќа
само податоците што се собираат преку Услугите, но не и друго собирање на податоци
или нивна обработка, вклучително и практики на собирање податоци на други услуги
што одржуваат нивни сопствени, засебни политики за приватност. Повремено, оваа
Политика ја посочуваме во врска со анкети и веб-страници со посебна намена, на
пример, нашите веб-страници за Кариера; во вакви околности, оваа Политика се
применува во согласност со измените дадени во посебно известување или барање за
согласност (на пр. во врска со видови податоци што се собираат или цел на собирање
податоци).

Видови податоци и начини на собирање
Ние собираме најразлични лични податоци преку начините опишани подолу. Вие имате
можност за избор за тоа кои податоци можеме да ги собираме за вас. Кога ќе побараме
од вас да ни доставите податоци, можете да изберете да не го направите тоа. Но, ако

одбиете да доставите податоци, вашата можност за употреба на соодветниот производ
или услуга може да се намали или да се ограничи.
Податоци што ги доставувате. Ние ги собираме вашето име, адреса(и) за е-пошта,
поштенска адреса(и), телефонски број(еви) и податоци што се однесуваат на бизнисот
што го претставувате кога барате информации од нас, кога се регистрирате, нарачувате
производ или услуга или кога на кој било друг начин намерно ни испраќате такви
информации. Во врска со услугите што се наплаќаат, исто така собираме информации за
плаќање (на пр. број на кредитна картичка и соодветни податоци за верификација),
телефонски број и адреси на фактурирање и испраќање.
Податоци што автоматски ги собираме од нашите веб-страници. Кога ќе посетите
некоја од нашите веб-страници, собираме општи податоци од вашиот компјутер или
мобилен уред, какви што се: вид на прелистувач, оперативен систем, ИП адреса и назив
на домен од којшто сте пристапиле до страницата. Покрај тоа, собираме податоци и за
начинот на кој ги користите нашите веб-страници, како на пример датум и време кога сте
ја посетиле страницата, области или страници на веб-страницата што ја посетувате,
времето поминато во прегледување на локацијата, колку пати сте се вратиле на вебстраницата и други податоци што се пренесуваат со кликање.
Колачиња. Ние користиме колачиња, веб-водичи или слични технологии за собирање
податоци во врска со вашата употреба на нашите веб-страници или веб-апликации.
Колаче е мала текстуална датотека што се чува на хард дискот во вашиот компјутер или
уред кога пристапувате до веб-страницата. Колачињата ги користиме како помош при
работата на нашите веб-страници и услуги, вклучително и за следното: (1) да ве
запомниме за да не мора да ги внесувате повторно истите информации кога ќе се
вратите на веб-страницата, (2) да ви понудиме содржина или понуди на веб-страницата
според ваш избор; (3) да развиваме агрегатна статистика која ни помага да ги следиме
перформансите на веб-страницата, да вршиме истражувања, да ги подобруваме нашата
содржина и услуги и (4) да ја заштитиме безбедноста на нашите веб-страници и услуги.
Исто така им овозможуваме на други компании, какви што се партнери за веб-аналитика,
рекламни компании или мрежи за реклами да поставуваат или да пристапуваат до
нивните колачиња или веб-водичи (исто така познати како 1х1 pixel.gif или акциски
ознаки) на веб-страницата. На пример, користиме рекламни компании како трети страни
за поставување реклами на интернет во наше име или за прикажување реклами за други

компании на нашите веб-страници. Овие рекламни компании - трети страни користат
колачиња и веб-водичи за да ја измерат и унапредат ефективноста на рекламите за
нивните клиенти, вклучувајќи нè тука и нас. За да го прават тоа, овие компании ги
користат податоците за вашите посети на нашите веб-страници и други страници со
текот на времето. Во овие податоци може да се вбројат: датум/време на прикажување на
рекламен банер, уникатен идентификатор содржан во нивното колаче, и ИП адресата на
вашиот уред. Овие податоци може исто така да се користат за пресонализирање на
рекламите за да гледате повеќе реклами за производи и услуги што ве интересираат вас.
Ако сакате да дознаете повеќе информации за оваа практика и за вашиот избор за
персонализирано рекламирање, посетете ја страницата.
Можете слободно да ги одбиете колачињата, но ако го направите тоа, може да немате
повеќе можност да ги користите некои од функциите на нашата веб-страница или
целосно да ги искористите предностите на сите наши понуди. Кликнете на менито
„Помош“ во вашиот прелистувач за да дознаете како да го смените вашиот избор за
колачиња. За повеќе информации, погледнете ја нашата Политика за колачиња.
Софтвер и апликации: Подружниците на Qualcomm Incorporated креираат најразлични
видови софтвер и апликации за мобилни уреди што можат да ви помогнат да ги
подобрите перформансите на мобилниот уред, да ја зачувате моќноста на батеријата, да
ја унапредите безбедноста на уредот и други придобивки. Преку овие софтверски
апликации, ние може да собираме податоци за локација, уникатни идентификатори
(како на пример, сериски број на чип или идентификација на меѓународен претплатник),
податоци за апликациите инсталирани и/или што работат на уредот, податоци за
конфигурација какви што се: производство, модел и безжичен оператор, податоци за
оперативен систем и верзија, податоци за верзија на софтвер, и податоци за
перформансите на уредот, какви што се: перформанси на чип, употреба на батерија и
термални податоци. Дознајте повеќе
Извори кои се трети страни: Исто така, може да добиваме лични податоци од извори
кои се трети страни, како на пример, брокери на податоци, социјални мрежи, други
партнери или јавни извори.

Цели на собирање, Употреба на податоци

Ние собираме и обработуваме лични податоци за вас со ваша согласност, и/или во
согласност со потребите, за да ви обезбедиме производи што ги користите, да го
работиме нашиот бизнис, да ги исполниме нашите договорни и законски обврски, да ја
штитиме безбедноста на нашите системи и нашите клиенти или да исполниме други
легитимни интереси. Целите заради коишто собираме и користиме податоци
вклучуваат:


да реагираме на барање што сте ни го испратиле, како на пример, барање за
информации, или ваше барање за претплата за услуга или купување производ;



да ви ги доставиме, да управуваме, да ги одржуваме и да ги обезбедиме услугите
што ги барате;



да го работиме и да го унапредуваме нашиот бизнис, вклучително да ги
администрираме, штитиме и унапредуваме нашите услуги и системи, да
развиваме нови производи и услуги, и за други наши внатрешни деловни цели;



за подобро да ги разбереме желбите на корисниците на нашите услуги,
компилираме агрегатна статистика за користењето на нашите услуги и ви
помагаме да го персонализирате вашето искуство со нашата веб-страница и
нашите услуги;



да ви обезбедиме информации за нашите технологии, објавувања на производи
или услуги, новости и друга комуникација; и



секоја друга употреба што ја опишуваме во оваа Политика или на местото каде
што ги собираме податоците.

За да ги постигнеме овие цели, до степен кој е дозволен со важечките закони, можеме да
комбинираме различни видови податоци што ги собираме од различни извори.

Каде ги чуваме и обработуваме податоците
Ние чуваме и обработуваме податоци во САД и на сервери низ целиот свет, вклучително
во Азија и во Европската економска област. Без оглед каде ги чуваме или обработуваме
податоците во согласност со оваа Политика, ние преземаме мерки за да обезбедиме
податоците да се обработуваат во согласност со оваа Политика и со важечките закони.
Личните податоци ги префрламе од Европската економска област во други земји,
меѓутоа, за дел од нив Европската комисија нема утврдено дека го имаат соодветното

ниво на заштита. Кога го правиме тоа, користиме низа правни механизми за да го
реализираме префрлањето (како на пример, ваша согласност или правни договори).

Објавување лични податоци
Ние пристапуваме до вашите лични податоци во рамките на Qualcomm 9вклучително и
неговите подружници) и ги споделуваме податоците со трети страни кои се правни лица
или даватели на услуги коишто обработуваат податоци во наше име, за целите наведени
во оваа Политика. Исто така, нудиме обука и други услуги за вработените и работниците
во бизнисите на нашите клиенти. Во такви случаи, може да споделуваме податоци за
употребата на нашата обука и другите услуги со идентификуваните деловни клиенти, за
употреба во нивниот бизнис. Вашите податоци исто така ги споделуваме кога тоа се бара
согласно со закон или кога е во интерес на заштитата или реализирањето на наши или
други законски права, на пр., во врска со барања од полиција или во врска со судски
постапки. Вашите податоци може да ги споделуваме или префрламе во врска со идна
или моментална продажба, спојување, трансфер или друга реорганизација на
целокупниот или на дел од нашиот бизнис. И на крај, вашите лични податоци може да ги
споделуваме кога за тоа ни ја имате дадено вашата дозвола.

Ваши избори
Прифаќа/Не прифаќа. Во некои околности, како на пример, маркетинг преку е-пошта, ви
нудиме можност да прифатите или да не прифатите некои видови на собирање
податоци, употреба или споделување. Во вакви околности, ние го почитуваме вашиот
избор.
Права на податочни податоци. Законите на некои земји или држави ви дозволуваат да
побарате пристап, корекција, бришење, ограничување или други права во врска со
вашите лични податоци. Кликнете тука за да ги остварите тие права.
Не следи. Моментално не реагираме на сигналите „Не следи“ (Do not track - DNT) што ги
испраќаат интернет прелистувачите. Сè уште не е усвоен униформиран стандард со кој
се утврдува како треба да се толкуваат сигналите DNT и кои активности треба да ги
преземат веб-страниците и третите страни што ги примаат. Меѓутоа, може да користите
низа други начини за контролирање на собирањето и употребата на податоци,
вклучително и контролирање на колачињата во поставките на вашиот прелистувач и

контролирање на персонализираното рекламирање опишано во делот за Колачиња
погоре.

Задржување
Ние ги задржуваме личните податоци додека е активна вашата сметка, или додека е
потребно за да ви обезбедуваме услуги. Личните податоци ќе ги избришеме во разумен
период откако податоците веќе нема да бидат неопходни за деловните цели за коишто
се собирале. Меѓутоа, вашите лични податоци ќе ги задржиме и употребуваме, ако е
потребно, со цел да постапуваме во согласност со нашите законски обврски, за
решавање спорови и за спроведување на нашите договори.

Безбедност
Преносот преку интернет никогаш не е 100% сигурен или без грешки. Меѓутоа,
преземаме разумни чекори за да ги заштитиме вашите лични податоци од губење,
злоупотреба и неовластен пристап, објавување, менување и уништување. Ваша
одговорност е да ги заштитите вашите лозинки и кориснички идентитети и да нè
известите преку еден од начините за контакт наведени подолу ако се посомневате дека
вашата лозинка или кориснички идентитет за некоја од нашите Услуги е пробиен.
Единствено вие сте одговорни за неовластена употреба на нашите услуги направена
преку вашата лозинка и кориснички идентитет.

Приватност на деца
Нашите услуги се наменети за возрасни лица. Ние не собираме намерно или со знаење
информации што можат да го откријат личниот идентитет од деца, како што е
дефинирано во важечките закони и бараме деца да не доставуваат до нас никакви лични
податоци.

Измени
Го задржуваме право да менуваме, модифицираме, додаваме или да отстрануваме
делови од оваа Политика во секое време, но за таквите измени ќе ве известиме така што
ќе го наведеме датумот на последното ажурирање на Политиката. Ако ја промениме
Политиката на материјален начин, ќе ви доставиме соодветно интернет известување

најмалку триесет дена однапред и/или ќе ја добиеме вашата експлицитна согласност
согласно со закон. Кога ги посетувате нашите веб-страници или ги користите нашите
Услуги, вие ја прифаќате тековната верзија на оваа Политика. Препорачуваме
корисниците повремено да ја проверуваат оваа Политика за да се информираат за
можните измени.

Контактирајте со нас
За да контактирате со нас, испратете ни е-пошта на privacy@qualcomm.com или пишете
ни на Qualcomm Incorporated, До: Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA
92121
Датум на стапување во сила: 30 април 2019 година
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