गोपनीयता धोरण
या गोपनीयता धोरणामध्ये (&quot;धोरण&quot;), आम्ही Qualcomm Incorporated आणण आमच्या
उपकंपन्या (एकणितपणे &quot;आम्ही&quot;, &quot;आपण&quot; णकंवा &quot;आमचे&quot;),
आम्ही वैयक्तिक डे टा गोळा करतो, वापरतो, प्रणिया करतो आणण ट् ां सफर करतो. Qualcomm
Incorporated आणण आमच्या उपकंपन्या आहे त ज्या जागणतक संस्था आहे त आणण व्यवसायां मध्ये
व्यवस्थाणपत करत असले ला डे टा शेअर करते (कायदे शीर संस्था), व्यवसाय प्रणिया आणण जगभरातील
माणहती णसस्टम. म्हणून, या धोरणासाठी, आम्ही “वैयक्तिक डे टा” ही संज्ञा आम्हाला लागू असणार् या अनेक
गोपनीयता आणण डे टा संरक्षण णनयमां ना ढोबळपणे समाणवष्ट करण्यासाठी वापरतो; “वैयक्तिक माणहती”
म्हणजे ओळखण्यात आले ल् या एका नैसणगिक व्यिीशी संबंणधत माणहती णकंवा अशी माणहती जी एका
नैसणगिक व्यिीस ओळखण्यासाठी (त्याच स्वरूपात णकंवा रास्तपणे उपलब्ध इतर डे टाशी सां गड घालू न)
रास्तपणे वापरता येऊ शकते.

व्याप्ती
हे धोरण आमच्या वेबसाईट् स, उत्पादने, सेवा,सॉफ्टवेअर णकंवा अॅप्स यां साठी लागू आहे जेथे आम्ही या
धोरणाच्या थेट णलं क पोस्ट करतो णकंवा या धोरणां तगित संदभि दे तो (सामूणहकरीत्या “सेवा”). हे धोरण केवळ
सेवेद्वारे गोळा केले ला डे टा समाणवष्ट करते आणण कोणतेही अन्य डे टा संकलन णकंवा प्रणियां चा समावेश करत
नाही, ज्यात स्वतःची, णवभि गोपनीयता धोरणे व्यवस्थाणपत करत असले ल् या अन्य सेवां च्या डे टा संकलन
पद्धतींचा समावेश आहे आणण त्यापुरतेच मरयाणदत नाही. कधीकधी, आम्ही सवेक्षणां शी आणण णवशेषउद्दे शाची वेब पृष्ठे यासंबंणधत या धोरणाचा संदभि घेतो, उदाहरणाथि, आमची कररअर वेब पृष्ठे; अशा
पररक्तस्थतींमध्ये , हे धोरण णवणशष्ट सूचना णकंवा संमती णवनंतीमध्ये सुधाररत केल् याप्रमाणे लागू होते (उदा. गोळा
केले ल् या डे टाच्या प्रकार णकंवा संकलनाच्या उद्दे शां च्या संबंणधत).

डे टा आणण संकलन पद्धती ंचे प्रकार
आम्ही खाली वणिन केले ल् या माध्यमातून णवणवध वैयक्तिक डे टा गोळा करतो. आम्ही गोळा केले ल् या
डे टाणवषयी आपल् याकडे पयाि य आहे त. आपण आम्हाला डे टा प्रदान करण्यास सां णगतल् यावर, आपण हे न
करण्याचे णनवडू शकता. पण आपण डे टा प्रदान करणे नाकारल् यास, लागू उत्पादन णकंवा सेवा वापरण्याची
आपली क्षमता कमी झाले ली णकंवा प्रणतबंणधत असू शकते.

आपण सादर केले ला डे टा. आम्ही आपले नाव, ईमेल पत्ता(त्ते), मेणलं ग पत्ता(त्ते), टे णलफोन नंबर आणण आपण
सादर करत असले ल् या व्यवसायाशी संबंणधत डे टा गोळा करतो आणण आपण आमच्याकडून माणहतीची
णवनंती केल् यावर, उत्पादन णकंवा सेवेची नोंदणी, ऑडि र करा णकंवा अन्यथा अशी माणहती आम्हाला
हे तुपुरस्सर पाठवा. आकारण्यायोग्य सेवेशी संबंणधत, आम्ही पेमेंट माणहती (उदा. िेणडट काडि नंबर आणण
संबंणधत सत्यापन डे टा), फोन नंबर आणण णबणलं ग आणण णशणपंग पत्ते दे खील गोळा करू.
आमच्या वेबसाईट् स वरून आम्ही आपोआप गोळा करत असले ला डे टा. आपण आमच्या
वेबसाइट् सपैकी एकाला भेट दे ता तेव्हा आम्ही आपल् या कॉंप्युटर णकंवा मोबाइल णडव्हाइस मधून सामान्य
डे टा गोळा करतो जसे की आपल् या ब्राउझरचा प्रकार, ऑपरे णटं ग णसस्टम, IP पत्ता आणण आपण साइट
अॅॅ क्सेस केले ल् या साइटमधील डोमेन नाव आणण आपण आपल् या मोबाईल णडव्हाइसने आमच्या साइट
अॅॅ क्सेस करत असल् यास, मोबाईल णडव्हाइसचे प्रकार . याव्यणतररि, आमच्या वेबसाइट् स आपण कसा
वापरतो याणवषयी आम्ही डे टा गोळा करतो, जसे की आपण साइटला भेट दे त असले ली तारीख आणण वेळ,
आपण भेट णदले ल् या साइटचे णवभाग णकंवा पृष्ठ, साइट पाहण्यासाठी आपण व्यतीत केले ला वेळ, साइटवर
आपण णकती वेळा परत आलात आणण अन्य क्तिक-पेवाह डे टा.
कुकीज. आमच्या वेबसाइट णकंवा वेब अॅॅ प्सच्या आपल् या वापराणवषयी आम्ही कूकीज, वेब बेकॉन्स णकंवा
समान तंिज्ञान वापरतो. आपण फाइल अॅॅ क्सेस करता तेव्हा कुकी लहान मजकूर फाइल आहे जी आपल् या
कॉंप्युटरच्या हाडि ड्ाइव्ह णकंवा णडव्हाइसवर संग्रणहत केली आहे . आमच्या साइट आणण सेवा ऑपरे ट
करण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो, ज्यात यां चा समावेश आहे : (1) आपल् याला लक्षात
ठे वले जेणेकरून आपण साइटवर परत येता तेव्हा आपल् याला तीच माणहती प्रणवष्ट करावी लागणार नाही, (2)
आपल् याला कस्टमाइझ सामग्री णकंवा साइटवरील ऑफर दे णे; (3) साइट कायिप्रदशिन णनयंणित करण्यात
मदत करण्यासाठी एकणित आकडे वारी णवकणसत करणे, संशोधन करणे, आमची सामग्री आणण सेवा सुधारणे
आणण (4) आमच्या साइट आणण सेवां ची सुरक्षा संरणक्षत करण्यात मदत करणे.
आम्ही अन्य कंपन्यां ना दे खील अनुमती दे तो जसे की साइटवरील वेब णवश्ले षण भागीदार, जाणहरातदार णकंवा
त्यां च्या कुकीज णकंवा वेब बेकन्स सेट णकंवा अॅॅ क्सेस करण्यासाठी जाणहरात नेटवरक्स (तसेच 1x1 pixel.gifs
णकंवा साइटवरील णिया टॅ ग्स म्हणून संदणभित). उदाहरणाथि, आम्ही इं टरनेटवरून आमच्या वतीने जाणहराती
दे ण्यासाठी णकंवा आमच्या साइटवरील अन्य कंपन्यां साठी जाणहराती प्रदणशित करण्यास तृतीय पक्षीय सेवा
कंपन्या वापरतो. या तृतीय-पक्षीय जाणहरात कंपन्या आमच्यासह त्यां च्या िायंट्ससाठी प्रभावीपणा मोजणे
आणण सुधारण्यासाठी कुकी आणण वेब बेकॉन्सना अनुमती दे तात. हे करण्यासाठी, या कंपन्या आमच्या साइट
आणण अन्य वेबसाइट् सवर वेळोवेळी आपण णदले ल् या भेटींणवषयीचा डे टा वापरतात. या डे टामध्ये याचा
समावेश असू शकतो: दाखवले ल् या बॅनर जाणहरातीची तारीख/वेळ, त्यां च्या कुकीमध्ये असले ला युणनक
अणभज्ञापक आणण आपल् या णडव्हाइसचा IP पत्ता. हा डे टा जाणहरातींचे वैयक्तिकरण करण्यासाठी वापरला

जाऊ शकतो जेणेकरून आपल् याला स्वारस्य असले ल् या वस्तू आणण सेवेंणवषयी जाणहराती णदसण्याची
शक्यता आहे . आपणास या पध्दतीबद्दल आणण वैयक्तिकृत जाणहरातीसाठी तुम्हाला उपलब्ध पयाि यां बद्दल अणधक
माणहती हवी असेल तर या बाहे र पडण्याबद्दलच्या ले खास भेट द्या.

आपण मुिपणे कूकीज नाकारू शकता पण हे केल् याने आपण साइटवरील काही वैणशष्ट्ये वापरू शकणार
नाही णकंवा आमच्या सवि ऑफरचा संपूणि फायदा घेऊ शकणार नाही. आपली कुकी प्राधान्ये कशी बदलायची
हे जाणून घेण्यासाठी आपल् या ब्राउझरचा &quot;मदत&quot; मेनू तपासा. पुढील माणहतीसाठी, कृपया
आमचे कुकी धोरण पहा.
सॉफ्टवेअर आणण अॅप्स: Qualcomm Incorporated च्या साहाय्यक संस्था मोबाईल उपकरणां साठी णवणवध
प्रकारचे सॉफ्टवेअर आणण अॅक्तिकेशन्स तयार करतात जी मोबाईल उपकरणाची कामणगरी सुधारण्यात,
बॅटरीची शिी वाचवण्यात, उपकरणाची सुरणक्षतता सु धारण्यात णकंवा इतर लाभ दे ण्यात मदत करू
शकतात. या सॉफ्टवेअर अनुप्रयोगां द्वारे , आम्ही स्थान डे टा, युणनक अणभज्ञापक गोळा करू शकतो (जसे की
णचपसेट अनुिमां क णकंवा आं तरराष्ट्ीय सदस्यत्व आयडी), स्थाणपत केले ले आणण/णकंवा णडव्हाइसवर चालत
असले ले अनुप्रयोग, कॉक्तिगरे शन डे टा जसे की णनणमिती, मॉडे ल आणण वायरले स वाहक, ऑपरे णटं ग णसस्टम
आणण आवृत्ती डे टा, सॉफ्टवेअर णबल् ड डे टा आणण णडव्हाइसच्या कायिप्रदशिनाणवषयी डे टा जसे की णचपसेटचे
कायिप्रदशिन, बॅटरीचा वापर आणण थमिल डे टा. अणधक जाणून घ्या
तृतीय पक्षीय स्त्रोत: आम्ही तृतीय पक्षीय स्त्रोतामधून वैयक्तिक डे टा दे खील णमळवू शकतो जसे की डे टा
ब्रोकसि , सामाणजक नेटवक्सि , अन्य भागीदार णकंवा साविजणनक स्त्रोत.

संकलन उद्दे श, डे टाचा वापर
आपल् या संमतीसह आपल् याणवषयी वैयक्तिक डे टा गोळा करतो आणण प्रणिया करतो आणण/णकंवा आपण
वापरत असले ली उत्पादने प्रदान करण्यासाठी आवश्यक, आमचा व्यवसाय ऑपरे ट करतो, आमची करार
आणण कायदे शीर बंधनां ची पूतिता करणे, आमच्या णसस्टम्स आणण आमच्या ग्राहकां चे संरक्षण करतो णकंवा
अन्य वैध स्वारस्ये पूणि करतो. आम्ही या उद्दे शाने डे टा गोळा करतो आणण वापरतो:


आपण आम्हाला पाठवले ल् या णवनंतीला प्रणतसाद दे ण्यासाठी जसे की माणहतीसाठी आपली णवनंती
णकंवा सेवेची सदस्यता घेण्यासाठी आपली णवनंती णकंवा उत्पादन खरे दी करणे;



आपण णवनंती केले ली सेवा प्रदान करणे, व्यवस्थाणपत करणे आणण सुरणक्षत करण्यासाठी;



आमचा व्यवसाय नवीन उत्पादने आणण सेवा णवकणसत करण्यासाठी आणण अन्य अंतगित व्यवसाय
उद्दे शाने ऑपरे ट करण्यास आणण सुधारण्यास, आमच्या सेवा आणण आमचे णसस्टम प्रशाणशत करणे,
संरणक्षत करणे आणा सुधारण्याचा समावेश आहे ;



आमच्या सेवां च्या वापरकत्याां ची प्राधान्ये अणधक चां गल् या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी, आमच्या
सेवां च्या वापराणवसःयी एकतररत आकडे वारी संकणलत करणे आणण आमच्या वेबसाइट आणण सेवां चा
आपला अनुभव वैयक्तिकृत करण्यात मदत करणे;



आमची तंिज्ञाने, उत्पादन णकंवा सेवा रीलीझ, बातम्या आणण अन्य संप्रेषणा णवषयी आपल् याला
माणहती प्रदान करण्यासाठी; आणण



या धोरणामध्ये आम्ही वणिन केले ला कोणताही अन्य वापर णकंवा आम्ही डे टा गोळा करतो तेव्हा.

हे हे तू साध्य करण्यासाठी आणण लागू कायद्याद्वारे परवानगी णदले ल् या मयादे पयांत, आम्ही णभन्न स्त्रोतां मधून
गोळा करत असले ला णवणवध प्रकारचा डे टा एकणित करू शकतो.

आम्ही डे टा कुठे संग्रणित करतो आणण त्यावर प्रणिया करतो
आम्ही डे टा युनायटे ड स्टे ट्स आणण जगभरातील सव्हि सिवर संग्रणहत करतो आणण त्यावर प्रणिया करतो ज्यात
आणशया आणण युरोणपयन इकोनॉणमक क्षेिाचा समावेश आहे पण त्यापुरतेच मयाि णदत नाही. या धोरण्याच्या
अनुशंगाने आम्ही जेथे वैयक्तिक डे टा संग्रणहत करतो णकंवा त्यावर प्रणिया करतो, तेथे डे टावर या धोरणाच्या
अनुशंगाने प्रणिया केली आहे आणण लागू कायद्यानुसार डे टावर प्रणिया केली जाईल याची खािी करतो.
अन्य दे शां मधील युरोणपयन इकॉनॉणमल णवभामधून वैयक्तिक डे टा ट् ां सफर करतो, त्यापैकी काही पुरेसे डे टा
संरक्षण प्रदान करण्यासाठी युरोणपयन कणमशनने णनधाि ररत केले ले नाही. आम्ही जेव्हा हे करतो तेव्हा, ट् ां सफर
पररणामकारक बनवण्यासाठी (आम्ही णवणवध कायदे शीर यंिणा वापरतो).

वैयक्तिक डे टा उघड करणे
आम्ही Qualcomm मध्ये वैयक्तिक डे टा अॅॅ क्सेस करतो (उपकंपन्यां सह) आणण तृतीय पक्षीय णविेता णकंवा
या धोरणामध्ये सेट केले ल् या उद्दे शां साठी आमच्या वतीने डे टावर प्रणिया करणार् या सेवा प्रदात्यां सह डे टा
शेअर करतो. आमच्या व्यवसाय ग्राहकां च्या कमिचारी आणण कमिचार् यां ना आम्ही प्रणशक्षण णकंवा अन्य सेवा
दे खील प्रदान करू शकतो. अशा प्रकरणां मध्ये , आम्ही आमच्या प्रणशक्षणाच्या वापराशी संबंणधत आणण त्यां च्या
व्यवसाय वापरासाठी ओळख असले ल् या व्यवसाय ग्राहकां सह अन्य सेवां शी संबंणधत डे टा शेअर करू
शकतो. कायद्याच्या गरजेनुसार अथवा आमच्या वा इतरां च्या कायदे शीर हक्ां च्या रक्षणासाठी णकंवा त्यां च्या
अंमलबजावणीसाठी उदा., कायदा अंमलबजावणी अणधकार् यां कडून णवनंत्यां च्या संदभाि त णकंवा
न्यायालयाच्या कारवाईशी संबंणधत, कोणत्याही मयाि देणवना आम्ही तुमचा डे टा शेअर दे खील करू शकतो.
आम्ही संभाव्य णकंवा वास्तणवक णविीशी संबंणधत आपला डे टा शेअर णकंवा ट् ां सफर करू शकतो, आमच्या

संपूणि व्यवसाय णकंवा काही भागाचे णवलीनीकरण, ट् ां सफर णकंवा पुनरि चना. शेवटी, आम्हाला आपण जेथे
परवानगी णदली आहे तेथे आम्हा आपला वैयक्तिक डे टा दे खील शेअर करू शकतो.

आपल् या पसंती
सहभाग घेणे णकंवा बाहे र पडणे णनवडा. काही पररक्तस्थतींमध्ये , जसे की ईमेल णवपणन, आम्ही काही प्रकारचे
डे टा संकलन, वापर णकंवा शेअररं गची णनवड करणे/णनवड रद्द करणे ऑफर करऊ शकतो. अशा
पररक्तस्थतींमध्ये , आम्ही आपल् या णनवडींचा आदर करू.
डे टा प्रयुि िक्क. काही दे शां मधील णकंवा राज्यां मधील णनयम आपल् या वैयक्तिक डे टाशी संबंणधत अॅक्सेस,
दु रुस्ती, हटवणे, णनबांध णकंवा इतर हक्ां बद्दल आपणास णवनंती करण्यास परवानगी दे तात. ते हक्
वापरण्यासाठी येथे क्तिक करा.
टर ॅ क करू नका. आम्ही वेब ब्राउझसिने पाठवले ल् या &quot;ट् ॅ क करू नका&quot; (“DNT”) णसग्नलला
सध्या प्रणतसाद दे त नाही. DNT णसग्नलने कसे कायि करावे आणण वेबसाइटने आणण त्या प्राप्त झाले ल् या तृतीय
पक्षाने कोणत्या णिया कराव्या हे णनधाि ररत करण्यासाठी अजून एकसमान मानक ठरवण्यात आले ले नाही.
तथाणप, डे टा संकलन आणण वापर णनयंणित करण्याचे णवणवध मागि वापरू शकता, ज्यात आपल् या ब्राउझर
सेणटं ग्जमध्ये कुकी णनयंिण आणण वर वणिन केले ल् या कुकी णवभागामधील वैयक्तिकृतजाणहरात णनयंिणां चा
समावेश आहे .

धारणा
आपले खाते सणिय असताना णकंवा आपल् या सेवा प्रदान करण्यासाठी आवश्यक असले ला आम्ही वैयक्तिक
डे टा कायम ठे वतो. डे टा ज्या उद्दे शाने गोळा केला आहे आता त्या उद्दे शासाठी आवश्यक नसल् यास आम्ही
वाजवी वेळेमध्या वैयक्तिक डे टा हटवू. तथाणप, आम्ही आमच्या कायदे शी बंधनां चे पालन करण्यासाठी
आवश्यक असले ला वैयक्तिक डे टा राखून ठे वू आणण वापरू, णववाद णमटवू आणण आमच्या करारां ची
अंमलबजावणी करू.

सुरक्षा
इं टरनेटवरून ट् ां सणमशन करणे हे कधीही 100% सुरणक्षत णकंवा िुटी मुि नसते. तथाणप, आम्ही आमच्या
डे टाचे नुकसान होणे, गैरवापर आणण अनणधकृत अॅॅ क्सेस, उघड करणे, दु रूस्ती आणण नाश होण्यापासू न
संरक्षण करण्यासाठी योग्य पावले उचलतो. आपला पासवडि आणण आमच्या सेवां पैकी एखाद्यामध्ये आपला
पासवडि णकंवा वापरकताि आयडीची तडजोड केली जात असल् याचा आपल् याला कधीही संशय आल् यास

वापरकताि आयडी सुरणक्षत ठे वणे ही आपली जबाबदारी आहे . आपल् या पासवडि आणण वापरकताि आयडीद्वारे
आयोणजत केले ल् या आमच्या सेवां च्या कोणत्याही अनणधकृत वापरासाठी आपण स्वतः जबाबदार आहात.

मुलांशी संबंणधत गोपनीयता
आमच्या सेवा प्रौढां साठी उद्दे णशत आहे त. आम्ही लागू कायदयाद्वारे पररभाणषत केल् यानुसार लहान
मुलां कडून वैयक्तिकररत्या-ओळखण्यायोग्य माणहती हे तूने णकंवा जाणूनबुजून गोळा करत नाही.

सुधारणा
आम्ही या धोरणातील कोणतेही भाग कधीही बदलणे, सुधारणे, जोडणे णकंवा काढण्याचे हक् राखून ठे वतो
पण आम्ही ज्या तारखेला धोरण शेवटी सुधाररत केले होते हे सूणचत करून बदल केल् याची सुचना दे ऊ. आम्ही
धोरणामध्ये महत्वाचे बद केल् यास, आम्ही आपल् याला णकमान तीस णदवस आगाऊ योग्य ऑनलाइन सूचना
दे ऊ आणण/णकंवा कायद्यानुसार आवश्यक आपली संमती णवचारात घेऊ. आपण आमच्या वेबसाइट् सना भेट
दे ता णकंवा आमच्या सेवा वापरता तेव्हा आपण धोरणाची वतिमान आवृत्ती स्वीकारत आहात. आम्ही णशफारस
करतो की कोणतेही बदल जाणून घेण्यासाठी या धोरणाला वापरकते पुन्हा भेट दे तात.
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