സ്വകാര്യതാ നയം
ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ (&quot;നയം&quot;), ഞങ്ങൾ, Qualcomm
Incorporated-ഉം ഞങ്ങളുടെ സ്ബ്സ്ിഡിയറികളും (ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ,
&quot;നമ്മൾ&quot; അടെങ്കിൽ &quot;ഞങ്ങളുടെ&quot;), വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ
എങ്ങടനടയാടെ ശേഖര്ിെുകയും ഉപശയാഗിെുകയും ശ്പാസ്സ്സ്
ടെയ്യുകയും കകമാറ്റം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുടമന്നത് സ്ംബന്ധിച്ച
വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ നൽകും. Qualcomm Incorporated-ഉം ഞങ്ങളുടെ സ്ബ്
സ്ിഡിയറികളും ബിസ്ിനസ്ുകൾ (നിയമപര്മായ എന്റിറ്റികൾ),
ബിസ്ിനസ്് ശ്പാസ്സ്സുകൾ, ശ

ാകടത്തമ്പാെുമുള്ള വ്ിവ്ര്

സ്ംവ്ിധാനങ്ങൾ എന്നിവ്യി

ൂടെ ഞങ്ങൾ കകകാര്യം ടെയ്യുന്ന ഡാറ്റ

പങ്കിെുന്ന ഒര്ു ആശഗാള സ്ഥാപനമാണ്. അതിനാ
നയത്തി

,് ഈ

് ഞങ്ങള് “വ്യക്തിപര്മായ ഡാറ്റ” എന്നത് ഉപശയാഗിെുന്നത്,

ഞങ്ങള്െ് ബാധകമായ അശനകം സ്വകാര്യ, ഡാറ്റ സ്ംര്ക്ഷണ
നിയമങ്ങടള വ്ിോ

മായി ഉള്ടൊള്ളുന്നതിന് ശവ്ണ്ടിയാണ്;

“വ്യക്തിപര്മായ ഡാറ്റ” എന്നതുടകാണ്ട് അര്്ത്ഥമാെുന്നത് ഒര്ു
തിര്ിച്ചറിയടെട്ട വ്യക്തിയുമായുമായി ബന്ധടെട്ട വ്ിവ്ര്ം
അടെങ്കി

് ഒര്ു വ്യക്തിടയ തിര്ിച്ചറിയുന്നതിന് ശവ്ണ്ടി നയായമായും

ഉപശയാഗിെുന്ന (അത് തടന്ന അടെങ്കി

്

ഭ്യമായ മറ്റ് ഡാറ്റകളുടെ

സ്ംശയാജനം വ്ഴി) വ്ിവ്ര്ടത്തയാണ്.

വ്യാപ്ിത
ഈ നയം ഞങ്ങള് ഈ ശപാളിസ്ിയുടെ ശനര്ിട്ടുള്ള
അടെങ്കി

് ഈ ശപാളിസ്ിെുള്ളി

ിങ്ക് ശപാസ്റ്റ് ടെയ്യുന്ന

് പര്ാമര്്േിെുന്ന ഞങ്ങളുടെ

ടവ്ബ്കസ്റ്റുകള്, ഉത്പന്നങ്ങള്, ശസ്വ്നങ്ങള്,
ശസ്ാഫ്റ്റ്റട
് വ്യര്് അടെങ്കി

് ആെുകള്െ് ബാധകമാണ് (സ്ംയുക്തമായി

“ശസ്വ്നങ്ങള്” എന്ന് പര്ാമര്്േിെുന്നു). ശസ്വ്നങ്ങൾ വ്ഴി ശേഖര്ിെുന്ന
ഡാറ്റ മാ്തമാണ് ഈ നയത്തിൽ ഉൾടെെുന്നത്. മറ്റ് ഏടതങ്കി

ും ഡാറ്റ

ശേഖര്ണശമാ ശ്പാസ്സ്സിംശഗാ ഇതിൽ ഉൾടെെുന്നിെ. മറ്റ് ശസ്വ്നങ്ങളുടെ

ഡാറ്റ ശേഖര്ണ കീഴ്വ്ഴെങ്ങൾ ഉൾടെടെയുള്ളവ്, പര്ിമിതടെെുത്തൽ
കൂൊടത, അവ്ര്ുശെതായ ്പശതയകം സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ
പര്ിപാ ിെുന്നു. ഇെയ്െിടെ, സ്ർശവ്കളും ്പശതയക
ഉശേേയശത്താടെയുള്ള ടവ്ബ് ശപജുകളുമായി ബന്ധടെട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ
നയം പര്ിശോധിെുന്നു, ഉദാഹര്ണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ കര്ിയർ ടവ്ബ്
ശപജുകൾ; അത്തര്ം സ്ാഹെര്യങ്ങളിൽ, ഈ നയം നിർദിഷ്ട അറിയിെ്
ക ിെ ിന്
അടെങ്കിൽ സ്മ്മത അഭ്യർത്ഥന അനുസ്ര്ിച്ചുള്ള പര്ിഷ്ര്
വ്ിശധയമാണ് (ഉദാ., ശേഖര്ിെുന്ന ഡാറ്റയുടെ തര്ങ്ങൾ അടെങ്കിൽ
ശേഖര്ണത്തിന്ടറ ഉശേേയങ്ങൾ കണെിട

െുത്ത്).

ഡാറ്റ തര്ങ്ങള ം ശേഖര്ണ ര്ീതികള ം
ത ായ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ
താടഴ വ്ിവ്ര്ിച്ചിട്ടുള്ള ര്ീതിയിൽ വ്യതയസ്മ
ഞങ്ങൾ ശേഖര്ിെും. ഞങ്ങൾ ശേഖര്ിെുന്ന ഡാറ്റ സ്ംബന്ധിച്ച്
നിങ്ങൾെ് തീര്ുമാനടമെുൊം. ഞങ്ങൾെ് ഡാറ്റ നൽകാൻ നിങ്ങശളാെ്
ആവ്േയടെെുശമ്പാൾ, നൽശകടണ്ടന്ന് നിങ്ങൾെ് തീര്ുമാനിൊം.
എന്നാൽ ഡാറ്റ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ നിര്സ്ിെുകയാടണങ്കിൽ,
ബാധകമായ ഉൽെന്നം അടെങ്കിൽ ശസ്വ്നം ഉപശയാഗിെുന്നതിനുള്ള
നിങ്ങളുടെ കഴിവ്് പര്ിമിതമാവ്ുകശയാ നിയ്രിതമാവ്ുകശയാ ടെയ്യാം.
നിങ്ങള് സ്മര്്പ്പിക്ക ന്ന ഡാറ്റ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ
അഭ്യർത്ഥിെുശമ്പാഴും ര്ജിസ്റ്റർ ടെയ്യുശമ്പാഴും ഒര്ു ഉൽെന്നശമാ
ശസ്വ്നശമാ ഓർഡർ ടെയ്യുശമ്പാഴും അടെങ്കിൽ മറ്റുവ്ിധത്തിൽ അത്തര്ം
വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ മനഃപൂർവ്ം ഞങ്ങൾെ് അയെുശമ്പാശഴാ നിങ്ങളുടെ ശപര്ും
ഇടമയിൽ വ്ി
(വ്ി

ാസ്വ്ും (വ്ി

ാസ്ങ്ങളും) ടമയി ിംഗ് വ്ി

ാസ്വ്ും

ാസ്ങ്ങളും) ടെ ിശഫ്റാൺ നമ്പറും (നമ്പറുകളും) നിങ്ങൾ

്പതിനിധീകര്ിെുന്ന ബിസ്ിനസ്ുമായി ബന്ധടെട്ട ഡാറ്റയും ഞങ്ങൾ
ശേഖര്ിെും. നിര്െ് ഈൊെുന്ന ശസ്വ്നങ്ങളുമായി ബന്ധടെട്ട്, ഞങ്ങൾ
ശപയ്ടമന്റ് വ്ിവ്ര്ങ്ങളും (ഉദാ., ട്കഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറും ബന്ധടെട്ട
ഉറെിെൽ വ്ിവ്ര്വ്ും ) ശഫ്റാൺ നമ്പറും ബിെിംഗ്-ഷിെിംഗ്
വ്ി

ാസ്ങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖര്ിെും.

ഞങ്ങള ടെ ടവ്ബ്സസ്റ്റ കളില് നിന്ന് ഞങ്ങള് ഓശടാമാറ്റിക്കായി
ശേഖര്ിക്ക ന്ന ഡാറ്റ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടവ്ബ്കസ്റ്റുകളിൽ ഒന്ന്
സ്ന്ദർേിെുശമ്പാൾ, നിങ്ങളുടെ ്ബൗസ്ർ തര്ം, ഓെശററ്റിംഗ് സ്ിസ്റ്റം, IP
വ്ി

സ ് ടെയ്ത ടഡാടമയ്ൻ ശപര്്, നിങ്ങൾ
ാസ്ം, നിങ്ങൾ കസ്റ്റ് ആക്സ്

സ ്
ടമാകബൽ ഉപകര്ണം ഉപശയാഗിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റ് ആക്സ്
ടെയ്യുന്നടതങ്കിൽ ടമാകബൽ ഉപകര്ണ തര്ം എന്നിവ് ശപാ

ുള്ള

ടപാതുവ്ായ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ കമ്പയൂട്ടറിൽ നിന്ന് അടെങ്കിൽ ടമാകബൽ
ഉപകര്ണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശേഖര്ിെും. ഇതിനുപുറശമ, നിങ്ങൾ
കസ്റ്റ് സ്ന്ദർേിച്ച തീയതിയും സ്മയവ്ും, കസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്ന്ദർേിച്ച
ശമഖ
ടെ

കൾ അടെങ്കിൽ ശപജുകൾ, കസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾ
വ്ഴിച്ച സ്മയം, നിങ്ങൾ കസ്റ്റിശ

െ് തിര്ിടച്ചത്തിയ തവ്ണകളുടെ

എണ്ണം, മറ്റ് ക്ലിെ്-സ്്്െീം ഡാറ്റ എന്നിവ് ശപാട

ഞങ്ങളുടെ ടവ്ബ്

കസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങടന ഉപശയാഗിച്ചുടവ്ന്നത് സ്ംബന്ധിച്ച ഡാറ്റ
ഞങ്ങൾ ശേഖര്ിെും.
ക ക്കികള്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടവ്ബ്കസ്റ്റുകൾ അടെങ്കിൽ ടവ്ബ്
ആെുകൾ ഉപശയാഗിച്ചത് സ്ംബന്ധിച്ച ഡാറ്റ ശേഖര്ിൊൻ കുെികൾ,
ടവ്ബ് ബീെണുകൾ, അടെങ്കിൽ സ്മാന ടെക്ശനാളജികൾ ഞങ്ങൾ
സ ് ടെയ്യുശമ്പാൾ നിങ്ങളുടെ
ഉപശയാഗിെും. നിങ്ങൾ കസ്റ്റ് ആക്സ്
കമ്പയൂട്ടറിന്ടറ അടെങ്കിൽ ഉപകര്ണത്തിന്ടറ ഹാർഡ് ക്ഡവ്ിൽ
സ്ൂക്ഷിെുന്ന ഒര്ു ടെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്റയ

ാണ് കുെി. ഇനിെറയുന്നതിന്

ഉൾടെടെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റുകളും ശസ്വ്നങ്ങളും ്പവ്ർത്തിെിൊൻ
സ്ഹായിെുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കുെികൾ ഉപശയാഗിെും: (1) നിങ്ങൾ
കസ്റ്റിശ

െ് തിര്ിടക എത്തുശമ്പാൾ സ്മാന വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ വ്ീണ്ടും

നൽശകണ്ടി വ്ര്ാതിര്ിെുന്നതിന് നിങ്ങടള ഓർമ്മിൊൻ, (2) കസ്റ്റിൽ
നിങ്ങൾെ് ഇഷ്ടാനുസ്ൃതമാെിയ ഉള്ളെെം അടെങ്കിൽ ഓഫ്ററുകൾ
നൽകാൻ; (3) കസ്റ്റ് ്പകെനം നിര്ീക്ഷിൊനും ഉള്ളെെ
ഗശവ്ഷണത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളെെവ്ും ശസ്വ്നങ്ങളും
ടമച്ചടെെുത്താനും ശവ്ണ്ടി സ്മാഹര്ിെടെട്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്് സ
വ്ികസ്ിെിൊനും കൂൊടത (4) ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റുകളുടെയും
ശസ്വ്നങ്ങളുടെയും സ്ുര്ക്ഷ പര്ിര്ക്ഷിെുന്നതിന് സ്ഹായിൊനും.

ടവ്ബ് അന ിറ്റിക്് സ പങ്കാളികൾ, പര്സ്യദാതാെൾ, അടെങ്കിൽ
പര്സ്യ ടനറ്റ്വ്ർെുകൾ ശപാ

ുള്ള ഇതര് കമ്പനികടള കസ്റ്റിൽ

അവ്ര്ുടെ കുെികൾ അടെങ്കിൽ ടവ്ബ് ബീെണുകൾ (1x1 pixel.gifs
അടെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ൊഗുകൾ എന്നും പറയുന്നു) ്കമീകര്ിൊനും
സ ് ടെയ്യാനും ഞങ്ങൾ അനുവ്ദിെും. ഉദാഹര്ണത്തിന്,
അടെങ്കിൽ ആക്സ്
ഇന്റർടനറ്റിൽ ഉെനീളം ഞങ്ങൾെ് ശവ്ണ്ടി പര്സ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്
അടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റിൽ മറ്റ് കമ്പനികൾെ് ശവ്ണ്ടി പര്സ്യങ്ങൾ
്പദർേിെിൊൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി പര്സ്യ കമ്പനികടള
ഉപശയാഗിെും. ഈ മൂന്നാം കക്ഷി പര്സ്യ കമ്പനികൾ ഞങ്ങൾ
ഉൾടെടെയുള്ള അവ്ര്ുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ പര്സ്യങ്ങളുടെ ഫ്റ

ക്ഷമത

അളൊനും ടമച്ചടെെുത്താനും കുെികളും ടവ്ബ് ബീെണുകളും
വ്ിനയസ്ിെുന്നു. അങ്ങടന ടെയ്യുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റുകളി
ടവ്ബ്കസ്റ്റുകളി

ും മറ്റ്

ുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ന്ദർേനങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ

സ്മയാസ്മയങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനികൾ ഉപശയാഗിെും. ഈ ഡാറ്റയിൽ
ഉൾടെൊവ്ുന്നത്: ബാനർ പര്സ്യം കാണിെുന്ന തീയതി/സ്മയം,
അവ്ര്ുടെ കുെികളിൽ ഉൾടെട്ടിട്ടുള്ള തനത് ഐഡന്റിഫ്റയർ,
നിങ്ങളുടെ ഉപകര്ണത്തിന്ടറ IP വ്ി

ാസ്ം. പര്സ്യങ്ങൾ

വ്യക്തിഗതമാൊനും ഈ ഡാറ്റ ഉപശയാഗിൊനാകും, അതി

ൂടെ

നിങ്ങൾെ് താൽെര്യമുള്ള െര്െുകടളയും ശസ്വ്നങ്ങടളയും
സ്ംബന്ധിച്ച പര്സ്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള സ്ാധയത വ്ർദ്ധിെും.
വ്യക്തിഗതമാെിയ പര്സ്യം ന

ക
്

് സ്ംബന്ധിച്ച ഈ

്പവ്ര്്ത്തനടത്തയും നിങ്ങളുടെ തിര്ടെെുെുകടളയും സ്ംബന്ധിച്ച്
കൂെുത

് വ്ിവ്ര്ങ്ങള് അറിയാന് നിങ്ങള് ആ്ഗഹിെുന്നുടവ്ങ്കി

സ്ന്ദര്്േിെുക ഇത് ശ

്,

ഖനം ഒഴിവ്ാെും.

കുെികൾ നിര്സ്ിൊനുള്ള സ്വാത്രയം നിങ്ങൾെുണ്ട്, എന്നാൽ
അങ്ങടന ടെയ്യുന്നതി

ൂടെ, കസ്റ്റിട

െി

സ്വ്ിശേഷതകൾ

ഉപശയാഗിൊൻ അടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവ്ൻ
അനുകൂ

യങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ ്പശയാജനം സ്വരമാൊൻ നിങ്ങൾെ്

സ്ാധിശച്ചെിെ. നിങ്ങളുടെ കുെി മുൻഗണനകൾ എങ്ങടന മാറ്റുടമന്നത്
സ്ംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ്ബൗസ്റിൽ ” സ്ഹായം" ടമനു
ശനാെുക. കൂെുതൽ വ്ിവ്ര്ങ്ങൾെ്, ഞങ്ങളുടെ കുെി നയം കാണുക.

ശസ്ാഫ്റ്റ്റ്ടവ്യറ ം ആപ്പ കള ം: Qualcomm Incorporated-ന്ടറ
സ്ബ്ിസ ഡിയറികള് കവ്വ്ിധയമാര്്ന്ന ശസ്ാഫ്റ്റ്റ്ടവ്യറും
ആപ്ലിശെഷനുകളും ടമാകബ
നിര്്മ്മിെുന്നു. അവ് ടമാകബ

് ഡികവ്സ്ുകള്െ് ശവ്ണ്ടി
് ഡികവ്സ്ിന്ടറ ്പവ്ര്്ത്തനം

ടമച്ചടെെുത്താനും, ബാറ്ററി പവ്ര്് സ്ംര്ക്ഷിൊനും, ഡികവ്സ്് സ്ുര്ക്ഷ
ടമച്ചടെെുത്താനും അടെങ്കി

് മറ്റ് ഗുണങ്ങള്

ഭ്യമാൊനും

സ്ഹായിെുന്നു. ഈ ശസ്ാഫ്റ്റ്റ്ടവ്യർ ആപ്ലിശെഷനുകൾ വ്ഴി,
ട

ാശെഷൻ ഡാറ്റയും തനത് ഐഡന്റിഫ്റയറുകളും (ഒര്ു െിപ്ടസ്റ്റ്

സ്ീര്ിയൽ നമ്പർ അടെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്ബ്സ്ക
്
്കബർ ID
ശപാ

ുള്ളത്) ഉപകര്ണത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ടെയ്തിട്ടുള്ള ഒെം/അടെങ്കിൽ

റൺ ടെയ്യുന്ന ആപ്ലിശെഷനുകടള കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയും, നിർമ്മിതി,
ശമാഡൽ, വ്യർട

സ്് കാര്ിയർ ശപാ

ുള്ള ശകാൺഫ്റിഗശറഷൻ ഡാറ്റയും,

ഓെശററ്റിംഗ് സ്ിസ്റ്റം - പതിെ് ഡാറ്റയും, ശസ്ാഫ്റ്റ്റ്ടവ്യർ ബിൽഡ് ഡാറ്റയും,
െിപ്ടസ്റ്റ്, ബാറ്ററി ഉപശയാഗം എന്നിവ്യുടെ ്പകെനം ശപാ

ുള്ള

ഉപകര്ണത്തിന്ടറ ്പകെനടത്ത കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയും ടതർമൽ ഡാറ്റയും
ഞങ്ങൾ ശേഖര്ിെും. കൂെുത

് മനസ്സി

ാെുക

മൂന്നാം കക്ഷി ഉറവ്ിെങ്ങള്: ഡാറ്റ ശ്ബാെറുകൾ, ശസ്ാഷയൽ ടനറ്റ്
വ്ർെുകൾ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ, അടെങ്കിൽ ടപാതു ഉറവ്ിെങ്ങൾ ശപാ

ുള്ള

മൂന്നാം കക്ഷി ഉറവ്ിെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും ഞങ്ങൾ
എെുശത്തൊം.

ശേഖര്ണ ഉശേേയങ്ങൾ, ഡാറ്റ ഉപശയാഗം
നിങ്ങളുടെ സ്മ്മതശത്താടെ ഒെം/അടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപശയാഗിെുന്ന
ഉൽെന്നങ്ങൾ നൽകാനും ഞങ്ങളുടെ ബിസ്ിനസ്് ്പവ്ർത്തിെിൊനും
ഞങ്ങളുടെ കര്ാർപര്മായതും നിയമപര്വ്ുമായ കെമകൾ നിറശവ്റ്റാനും
ഞങ്ങളുടെ സ്ിസ്റ്റങ്ങളുടെയും കസ്റ്റമർമാര്ുടെയും സ്ുര്ക്ഷ
പര്ിര്ക്ഷിൊനും അടെങ്കിൽ മറ്റ് നയായമായ താൽെര്യങ്ങൾ
നിറശവ്റ്റാനും ആവ്േയമായതുശപാട

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ

ശേഖര്ിെുകയും ശ്പാസ്സ്സ് ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ
ശേഖര്ണത്തിനും ഉപശയാഗത്തിനുമുള്ള ഉശേേയങ്ങളിൽ ഉൾടെെുന്നവ്:



വ്ിവ്ര്ങ്ങൾൊയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ശപാട

നിങ്ങൾ

ഞങ്ങൾെ് അയയ്െുന്ന അഭ്യർത്ഥനശയാെ് അടെങ്കിൽ ഒര്ു
ശസ്വ്നം സ്ബ്സ്്ക്കബ് ടെയ്യാനുള്ള അടെങ്കിൽ ഒര്ു ഉൽെന്നം
വ്ാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനശയാെ് ്പതികര്ിൊൻ;


നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിെുന്ന ശസ്വ്നം(ങ്ങൾ) നൽകാനും കകകാര്യം
ടെയ്യാനും പര്ിപാ ിൊനും സ്ുര്ക്ഷിതമാൊനും;



ഞങ്ങളുടെ ശസ്വ്നങ്ങളും സ്ിസ്റ്റങ്ങളും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ടെയ്യാനും
പര്ിര്ക്ഷിൊനും ടമച്ചടെെുത്താനും ഉൾടെടെ ഞങ്ങളുടെ
ബിസ്ിനസ്് ്പവ്ർത്തിെിൊനും ടമച്ചടെെുത്താനും, പുതിയ
ഉൽെന്നങ്ങളും ശസ്വ്നങ്ങളും വ്ികസ്ിെിൊനും, മറ്റ് ആഭ്യരര്
ബിസ്ിനസ്് ഉശേേയങ്ങൾൊയും;



ഞങ്ങളുടെ ശസ്വ്നങ്ങൾ സ്ംബന്ധിച്ച ഉപശയാക്താെളുടെ
മുൻഗണനകൾ മനസ്സി

ാൊനും ഞങ്ങളുടെ ശസ്വ്നങ്ങളുടെ

ഉപശയാഗം സ്ംബന്ധിച്ച ടമാത്തം സ്ഥിതിവ്ിവ്ര്െണെുകൾ
സ്മാഹര്ിൊനും ഞങ്ങളുടെ ടവ്ബ്കസ്റ്റും ശസ്വ്നങ്ങളും
സ്ംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ അനുഭ്വ്ം വ്യക്തിഗതമാൊൻ
സ്ഹായിെുന്നതിനും;


ഞങ്ങളുടെ ടെക്ശനാളജികൾ, ഉൽെന്നത്തിന്ടറശയാ
ശസ്വ്നത്തിന്ടറശയാ പുറത്തിറെൽ, വ്ാർത്തകൾ, മറ്റ്
ആേയവ്ിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ്ടയ കുറിച്ചുള്ള വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ
നൽകാനും;



ഈ നയത്തിൽ അടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ശേഖര്ിെുന്ന
ശപായിന്റിൽ വ്ിവ്ര്ിെുന്ന മശറ്റടതങ്കി

ും ഉപശയാഗം.

ഈ ഉശേേയങ്ങൾ കകവ്ര്ിൊനും ബാധകമായ നിയമം അനുവ്ദിെുന്ന
പര്ിധിവ്ടര്യും വ്യതയസ് ത ഉറവ്ിെങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖര്ിെുന്ന
വ്ിഭ്ിന്നങ്ങളായ ഡാറ്റ തര്ങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ംശയാജിെിശച്ചൊം.

ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എവ്ിടെയാണ്
സ്ംര്ക്ഷിക്ക ന്നത ം ശ്പാസ്സ്സ് ടെയ്യ ന്നത ം

യുകണറ്റഡ് ശസ്റ്ററ്റ്സ്ി

ും, ഏഷയ, യൂശറാപയൻ ഇെശണാമിെ് ഏര്ിയ

ഉൾടെടെയുള്ള, എന്നാൽ അതിൽ പര്ിമിതടെെുത്താ ടത,
ശ

ാകടത്തമ്പാെുമുള്ള ടസ്ർവ്റുകളി

ും ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ സ്ൂക്ഷിെുകയും

ശ്പാസ്സ്സ് ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന്നു. ഈ നയം അനുസ്ര്ിച്ച് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ
എവ്ിടെ സ്ൂക്ഷിെുകശയാ ശ്പാസ്സ്സ് ടെയ്യുകശയാ ടെയ്യുശമ്പാഴും, ഈ
നയം അനുസ്ര്ിച്ചും ബാധകമായ നിയമത്തിന് വ്ിശധയമായും ഡാറ്റ
ശ്പാസ്സ്സ് ടെയ്യുന്നത് ഉറൊൊനുള്ള നെപെികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകര്ിെും.
യൂശറാപയൻ ഇെശണാമിെ് ഏര്ിയയിൽ നിന്നും മറ്റ് ര്ാജയങ്ങളിശ
ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ കകമാറും, അതിൽ െി
ത

ത്തി

െ്

ത് ആവ്േയമായ

ുള്ള ഡാറ്റ പര്ിര്ക്ഷണമുള്ളതായി യൂശറാപയൻ കമ്മീഷൻ

നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതെ. ഞങ്ങൾ അങ്ങടന ടെയ്യുശമ്പാൾ, കകമാറ്റം
ഫ്റ

്പദമാൊൻ വ്ിഭ്ിന്നങ്ങളായ നിയമ സ്ംവ്ിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ

ഉപശയാഗിെും (നിങ്ങളുടെ സ്മ്മതം അടെങ്കിൽ നിയമപര്മായ
കര്ാറുകൾ ശപാ

ുള്ളത്).

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയ ടെ
ടവ്ളിടപ്പെ ത്തല കൾ
Qualcomm-ട

(അതിന്ടറ സ്ബ്ിസ ഡിയറികൾ ഉൾടെടെ) നിങ്ങളുടെ

സ ് ടെയ്യുകയും ഈ നയത്തിൽ
വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ആക്സ്
്പതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഉശേേയങ്ങൾൊയി ഞങ്ങൾെ് ശവ്ണ്ടി ഡാറ്റ ശ്പാസ്സ്സ്
ടെയ്യുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി ടവ്ണ്ടർമാര്ുമാ ശയാ അടെങ്കിൽ ശസ്വ്ന
ദാതാെളുമാ ശയാ പങ്കിെുകയും ടെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ബിസ്ിനസ്്
കസ്റ്റമർമാര്ുടെ ജീവ്നൊർെും ശജാ ിൊർെും പര്ിേീ

നവ്ും

അടെങ്കിൽ മറ്റ് ശസ്വ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഓഫ്റർ ടെയ്ശതൊം. അത്തര്ം
സ്ന്ദർഭ്ങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ പര്ിേീ

നത്തിന്ടറയും മറ്റ്

ശസ്വ്നങ്ങളുടെയും ഉപശയാഗവ്ുമായി ബന്ധടെട്ട ഡാറ്റ
തിര്ിച്ചറിയടെെുന്ന ബിസ്ിനസ്് കസ്റ്റമർമാര്ുമായി അവ്ര്ുടെ ബിസ്ിനസ്്
ഉപശയാഗത്തിന് ഞങ്ങൾ പങ്കിശട്ടൊം. ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ, നിയമം
ആവ്േയടെെുന്നത് ്പകാര്ം അടെങ്കി
അടെങ്കി

് ഞങ്ങളുടെ

് മറ്റുള്ളവ്ര്ുടെ നിയമപര്മായ അവ്കാേം

സ്ംര്ക്ഷിെുന്നതിന് അടെങ്കി

് നെൊെുന്നതിന് ശവ്ണ്ടി

പങ്കുടവ്യ്െും, ഉദാ. നിയമം നെൊെുന്ന
ഉശദയാഗസ്ഥര്് ആവ്േയടെെുന്നതുമായി ബന്ധടെട്ടും ശകാെതി
നെപെി്കമങ്ങളുമായി ബന്ധടെട്ടും, പര്ിധിയിൊടത. ഞങ്ങളുടെ
ബിസ്ിനസ്ിന്ടറ മുഴുവ്നാശയാ ഭ്ാഗികമാശയാ സ്ാധയതയുള്ള അടെങ്കിൽ
യഥാർത്ഥത്തി

ുള്ള വ്ിൽെന,

യനം, കകമാറ്റം അടെങ്കിൽ മറ്റ്

പുനഃസ്ംഘെിെിെൽ എന്നിവ്യുമായി ബന്ധടെട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
ഡാറ്റ പങ്കിെുകശയാ കകമാറുകശയാ ടെയ്ശതൊം. അവ്സ്ാനമായി,
നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾെ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള ആവ്േയത്തിനായും
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പങ്കിശട്ടൊം.

നിങ്ങള്ക്ക് ടതര്ടെെ ക്കാവ് ന്നവ്
തിര്ടെെ ക്ക ക/ഒഴിവ്ാക്ക ക. ഇടമയിൽ മാർെറ്റിംഗ് ശപാ
െി

സ്ാഹെര്യങ്ങളിൽ, െി

തര്ത്തി

ുള്ള

ുള്ള ഡാറ്റ ശേഖര്ണം,ഉപശയാഗം

അടെങ്കിൽ പങ്കിെൽ എന്നിവ്യിൽ പടങ്കെുൊശനാ ഒഴിവ്ാകാശനാ ഉള്ള
ദ നം ടെയ്യുന്നു. അത്തര്ം സ്ന്ദർഭ്ങ്ങളിൽ,
കഴിവ്് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾെ് വ്ാഗ്ാ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീര്ുമാനടത്ത മാനിെും.
ജ ് ട അവ്കാേങ്ങള്. െി
ഡാറ്റ സ്ബ്ക്
അടെങ്കി

് ശസ്റ്ററ്റുകളിട

നിയമങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപര്മായ ഡാറ്റ

സ്ംബന്ധിച്ച ്പശവ്േനം, തിര്ുത്ത
അടെങ്കി

ര്ാജയങ്ങളിട
്, ഇൊതാെ

്, നിയ്രണം

് മറ്റ് അവ്കാേങ്ങള് എന്നിവ് ആവ്േയടെൊന് അനുവ്ദിെുന്നു.

ആ അവ്കാേങ്ങള് നെൊൊന് ഇവ്ിടെ ക്ലിെ് ടെയ്യുക.
്ൊക്ക് ടെയ്യര് ത്. ഞങ്ങൾ നി
”പിരുെര്ര്ുത്” (“DNT”) സ്ിഗ്ന
സ്ിഗ്ന

വ്ിൽ ടവ്ബ് ്ബൗസ്റുകൾ അയയ്െുന്ന

ുകശളാെ് ്പതികര്ിെുന്നിെ. DNT

ുകടള എങ്ങടനയാണ് വ്യാഖയാനിശെണ്ടടതന്നും അവ്

ഭ്ിെുന്ന

ടവ്ബ്സ്റ്റുകളും മൂന്നാം കക്ഷികളും എര് നെപെികളാണ്
സ്വീകര്ിശെണ്ടടതന്നും നിർണ്ണയിെുന്നതിന് ഒര്ു ഏകീകൃത മാനദണ്ഡം
ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടിെ. എന്നിര്ുന്നാ
്കമീകര്ണങ്ങളിട

ും, നിങ്ങളുടെ ്ബൗസ്ർ

കുെി നിയ്രണങ്ങളും മുകളിൽ കുെികൾ

വ്ിഭ്ാഗത്തിൽ വ്ിവ്ര്ിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗതമാെിയ പര്സ്യ

നിയ്രണങ്ങളും ഉൾടെടെ ഡാറ്റ ശേഖര്ണടത്തയും ഉപശയാഗടത്തയും
നിയ്രിെുന്ന വ്ിവ്ിധ ര്ീതികൾ നിങ്ങൾെ് ഉപശയാഗിൊം.

നിലനിർത്തൽ
നിങ്ങളുടെ അൌണ്ട് സ്ജീവ്മായിര്ിെുന്ന സ്മയത്ത് അടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾെ് ശസ്വ്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ആവ്േയമായത് ശപാട
വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നി

ഞങ്ങൾ

നിർത്തിശയൊം. ശേഖര്ിെടെട്ടിട്ടുള്ള

ബിസ്ിനസ്് ഉശേേയത്തിനായി ഡാറ്റ ശമ ിൽ ആവ്േയമൊതായ ശേഷം
യുക്തിസ്ഹമായ സ്മയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ
നീെംടെയ്യും. എന്നിര്ുന്നാ

ും, നിയമപര്മായ കെമകൾ പാ ിൊനും

തർെങ്ങൾ പര്ിഹര്ിൊനും ഞങ്ങളുടെ ഉെമ്പെികൾ
്പാബ
നി

യടെെുത്താനും ആവ്േയമായത് ശപാട

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ

നിർത്തുകയും ഉപശയാഗിെുകയും ടെയ്യും.

സ് ര്ക്ഷ
ഇന്റർടനറ്റ് വ്ഴിയുള്ള ്ൊൻസ്്മിഷനുകൾ ഒര്ിെ
സ്ുര്ക്ഷിതശമാ ടതറ്റിൊത്തശതാ അെ. എന്നിര്ുന്നാ

ും 100%
ും, നിങ്ങളുടെ

സ ,്
ഡാറ്റടയ നഷ്ടമാകൽ, ദുര്ുപശയാഗം, അനധികൃത ആക്സ്
ടവ്ളിടെെുത്തൽ, ശഭ്ദഗതിവ്ര്ുത്തൽ, നേിെിെൽ എന്നിവ്യിൽ നിന്ന്
പര്ിര്ക്ഷിൊനുള്ള യുക്തിസ്ഹമായ എൊ നെപെികളും ഞങ്ങൾ
സ്വീകര്ിെും. നിങ്ങളുടെ പാസ്്ശവ്ഡുകളും യൂസ്ർ ID-കളും
സ്ുര്ക്ഷിതമാൊനും ഞങ്ങളുടെ ശസ്വ്നങ്ങളിൽ ഒന്നിനായുള്ള
നിങ്ങളുടെ പാസ്്ശവ്ശഡാ യൂസ്ർ ID-ശയാ അപകെത്തി
സ്ംേയിെുകയാടണങ്കിൽ താടഴ

ായതായി

ിസ്റ്റ് ടെയ്തിട്ടുള്ള ശകാൺൊക്റ്റ്

ര്ീതികളിൽ ഒന്ന് ഉപശയാഗിച്ച് ഞങ്ങടള അറിയിെുന്നതിനുമുള്ള
ഉത്തര്വ്ാദിത്തം നിങ്ങളുശെതാണ്. നിങ്ങളുടെ പാസ്്ശവ്ഡും യൂസ്ർ IDയും വ്ഴി നെത്തുന്ന ഞങ്ങളുെെ ശസ്വ്നങ്ങളുടെ അംഗീകൃതമൊത്ത
ഏടതങ്കി

ും ഉപശയാഗത്തിന്ടറ പൂർണ്ണ ഉത്തര്വ്ാദിത്തം നിങ്ങൾൊണ്.

ക ടികള ടെ സ്വകാര്യത

ഞങ്ങളുടെ ശസ്വ്നങ്ങൾ മുതിർന്നവ്ടര് ഉശേേിച്ചുള്ളതാണ്. ബാധകമായ
നിയമം നിർവ്െിച്ചിട്ടുള്ളത് ശപാട

കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ

മനഃപൂർവ്ശമാ അറിെുടകാശണ്ടാ വ്യക്തിപര്മായി തിര്ിച്ചറിയാവ്ുന്ന
വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ ശേഖര്ിെിെ, കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾെ് വ്യക്തിഗത
ഡാറ്റടയാന്നും സ്മർെിെര്ുടതന്നും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിെുന്നു.

ശേദഗതികൾ
ക ിൊനും
ഈ നയത്തിന്ടറ ഭ്ാഗങ്ങൾ ഏത് സ്മയത്തും മാറ്റാനും പര്ിഷ്ര്
കൂട്ടിശച്ചർൊനും അടെങ്കിൽ നീെംടെയ്യാനുമുള്ള അവ്കാേം
ത ാണ്, എന്നാൽ നയത്തിൽ മുമ്പ് അപ്ശഡറ്റ് ടെയ്ത
ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്മ
തീയതി സ്ൂെിെിച്ചുടകാണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വ്ര്ുത്തിയ വ്ിവ്ര്ം നിങ്ങടള
അറിയിെുന്നതാണ്. ഒര്ു ടമറ്റീര്ിയൽ ര്ീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നയം
മാറ്റുകയാടണങ്കിൽ, െുര്ുങ്ങിയത് മുെത് ദിവ്സ്ം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾെ് ഓൺക

ൻ അറിയിെ് നൽകുകയും ഒെം/അടെങ്കിൽ

നിയമം ആവ്േയടെെുന്നത് ശപാട

നിങ്ങളുടെ ്പകെമായ സ്മ്മതം

വ്ാങ്ങുകയും ടെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ടവ്ബ്കസ്റ്റുകൾ സ്ന്ദർേിെുശമ്പാൾ
അടെങ്കിൽ ശസ്വ്നങ്ങൾ ഉപശയാഗിെുശമ്പാൾ, ഈ നയത്തിന്ടറ
നി

വ്ിട

വ്ര്ുത്ത

പതിെ് നിങ്ങൾ അംഗീകര്ിെുകയാണ്. ഏടതങ്കി

ും മാറ്റം

ുകൾ ഉശണ്ടാടയന്നറിയാൻ ഉപശയാക്താെൾ ഇെയ്െിടെ ഈ

നയം പര്ിശോധിെുന്നത് ഞങ്ങൾ േുപാർേ ടെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങടള ബന്ധടപ്പെ ക
ഞങ്ങടള ബന്ധടെെുന്നതിന്, privacy[അറ്റ്]qualcomm[ശഡാട്ട്]com എന്നതിൽ
ഞങ്ങൾെ് ഒര്ു ഇടമയിൽ അയയ്െുക അടെങ്കിൽ Qualcomm Incorporated,
Attn എന്നതിൽ ഞങ്ങൾെ് എഴുതുക. സ്വകാര്യത ടകൗൺസ്ൽ, 5775
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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