Retningslinjer for personvern
I disse retningslinjene for personvern (“erklæringen”) vil vi, Qualcomm Incorporated og våre
datterselskaper (kollektivt “vi”, “oss” eller “vår”), gi informasjon om hvordan vi innhenter,
bruker, prosesserer, og overfører personopplysninger. Qualcomm Incorporated og våre
datterselskaper er en global organisasjon som deler de data vi administrerer på tverrs av
forretningsvirksomheter (juridiske personer), forretningsprosesser og informasjonssystemer
rundt om i verden. Derfor bruker vi begrepet "personopplysninger" i bred betydning for å
dekke de mange lovene om personvern og databeskyttelse som gjelder for oss.
"Personopplysninger" betyr informasjon knyttet til en identifisert fysisk person eller som det
som med rimelighet kan brukes (for seg selv eller i kombinasjon med andre data som er rimelig
tilgjengelig) til å identifisere en fysisk person.

Omfang
Erklæringens retningslinjer gjelder for våre nettsteder, produkter, tjenester, programvare eller
apper hvor vi har lagt ved en direkte lenke til denne polisen eller refererer til inne i disse
retningslinjene (samlet betegnelse, "tjenester"). Retningslinjene dekker kun data som samles
inn gjennom Tjenestene og ikke noe annet datainnsamling eller behandling, inkludert, uten
begrensning, datainnsamlingpraksis av andre tjenester som opprettholder sine egne, separate
retningslinjer for personvern. Det kan hende at vi henviser til denne erklæringen i henhold til
undersøkelser og målrettede nettsider, som for eksempel våre karrièrenettsider. Under slike
omstendigheter, gjelder denne erklæringen som endret i den spesifikke bemerkningen eller
godkjente anmodningen (for eksempel med hensyn til hva slags type data som samles inn eller
formålet med innsamlingen).

Typer data og innsamlingsmetoder
Vi samler inn en rekke personopplysninger gjennom de metodene som er beskrevet nedenfor.
Du har valg når det gjelder opplysningene vi samler inn. Når du blir bedt om å dele
opplysninger med oss, kan du velge å avslå. Men hvis du avslår å dele opplysninger, kan evnen
til å bruke det aktuelle produktet eller tjenesten bli redusert eller begrenset.

Data du sender inn. Vi samler inn ditt navn, e-postadresse(r), postadresse(r),
telefonnummer(e), og data knyttet til den virksomheten du representerer når du ber om
informasjon fra oss, registrerer deg, bestille et produkt eller en tjeneste, eller på en annen
måte bevisst sender oss slik informasjon. I forbindelse med avgiftspliktige tjenester, vil vi også
samle inn betalingsinformasjon (for eksempel kredittkortnummer og relaterte
verifikasjonsopplysninger), telefonnummer samt fakturerings- og leveringsadresse.
Data vi automatisk samler fra våre nettsider. Når du besøker en av våre nettsteder, samler vi
inn generelle data fra din datamaskin eller mobilenhet som blant annet, nettlesertype,
operativsystem, IP-adresse og navnet på domenen du benyttet da du besøkte siden, og,
dersom du besøker nettstedet vårt med en mobilenhet, hvilken type mobilenhet. I tillegg
samler vi inn data om hvordan du bruker våre nettsteder, for eksempel dato og klokkeslett når
du besøker siden, områder eller sider av nettstedet du besøker, hvor mye tid du bruker på
nettsiden, hvor mange ganger du vender tilbake til nettsiden og annet klikkstrømdata.
Informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler, nettvarder eller lignende teknologier for
å samle inn data om din bruk av våre nettsteder eller nettapplikasjoner. En informasjonskapsel
er en liten tekstfil som lagres på harddisken på din datamaskinen eller enheten når du besøker
nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe driften av våre nettsteder og tjenester,
blant annet for å: (1) gjenkjenne deg slik at du ikke trenger å gi den samme informasjonen når
du kommer tilbake til nettstedet, (2) vise deg tilpasset innhold eller tilbud på nettstedet; (3)
utvikle helhetlig statistikk for å hjelpe å overvåke nettstedets ytelse, drive forskning, forbedre
vårt innhold og tjenester, og (4) bidra til å beskytte sikkerheten til våre nettsteder og tjenester.
Vi tillater også andre selskaper som nettanalysepartnere, annonsører eller annonsenettverk å
sette eller få tilgang til sine informasjonskapsler eller nettvarder (også referert til som 1x1
pixel.gifs eller aksjontagger) på nettsiden. Vi bruker for eksempel tredjeparts
annonseringsselskaper til å vise annonser på våre vegne over internettet eller for å vise
annonser for andre selskaper på våre nettsider. Disse tredjeparts annonsering selskaper
benytter informasjonskapsler og nettvarder for å måle og forbedre effektiviteten av annonser
for sine klienter, oss inkludert. For å gjøre dette bruker disse selskapene opplysninger om dine
besøk på nettsidene våre og andre nettsider over lengre tid. Opplysningene kan inkludere:
dato / klokkeslett for vist bannerannonse, en unik identifikator som finnes i deres
informasjonskapsel, og IP-adressen til enheten din. Denne informasjonen kan også brukes til å
tilpasse annonsene slik at det er mer sannsynlig at du ser annonser om varer og tjenester som

er av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om denne praksisen og om dine valg
når det gjelder personlig tilpasset reklame, besøkdenne artikkelen for å velge bort.
Du står fritt til å avvise informasjonskapsler, men ved å gjøre det, kan det være du ikke kan
bruke enkelte funksjoner på nettsiden eller bli hindret i å dra full nytte av våre tilbud. Se
“Hjelp”-menyen i nettleseren din for å lære hvordan du endrer innstillingene for
informasjonskapsler. For ytterligere informasjon, vennligst les vår informasjonskapselpolicy.
Programvare og applikasjoner: Qualcomm Incorporateds datterselskaper lager en rekke
programmer og applikasjoner for mobile enheter som kan bidra til å forbedre ytelsen til
mobilenheten, spare batteristrøm, forbedre enhetssikkerheten, eller gi andre fordeler. Ved
hjelp av disse programmene, kan vi samle inn posisjonsdata, unike identifikatorer (for
eksempel et brikkesett-serienummer eller internasjonal abonnent-ID), data om applikasjoner
som er installert og / eller kjører på enheten, konfigurasjonsdata som merke, modell og
nettverksoperatør, operativsystemet og versjondata, programvares produksjonsdata og data
om ytelsen til enheten slik som brikkesettets ytelse, batteribruk, og termiske data. Lær mer
Tredjeparts kilder: Vi kan også innhente personopplysninger fra tredjepartskilder som
datameglere, sosiale nettverk, andre partnere, eller offentlige kilder.

Formålet med innsamlingen, bruk av data
Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg med ditt samtykke og / eller når det er
nødvendig for å gi deg de produktene du bruker, drive vår virksomhet, oppfylle våre
kontraktsrettslige og juridiske forpliktelser, beskytte sikkerheten til systemene og kundene
våre, eller for å oppfylle andre legitime interesser. Formålene som vi samler inn og bruker data
til inkluderer:


For å svare på forespørsler du har sendt oss, for eksempel ditt forespørsel om
informasjon, eller forespørselen for å abonnere på en tjeneste eller kjøpe et produkt;



Å levere, administrere, vedlikeholde og sikre tjenesten(e) du anmoder;



Å drive og forbedre vår virksomhet, dvs. å administrere, beskytte og forbedre våre
tjenester og systemer, for å utvikle nye produkter og tjenester, og for andre interne
forretningsformål;



For bedre å forstå preferansene til brukerne av våre tjenester, utarbeide sammenlagt
statistikk om bruken av våre tjenester, og bidra til å tilpasse din opplevelse av våre
nettsider og tjenester;



For å gi deg informasjon om våre teknologier, produkt- eller tjenesteutgivelser, nyheter
og annen kommunikasjon; og



Enhver annen bruk vi beskriver i denne polisen eller til enhver tid når vi samler inn data.

For å oppnå disse formålene, og i den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, kan vi
kombinere ulike typer data som vi samler inn fra ulike kilder.

Hvor vi lagrer og behandler data
Vi lagrer og behandler data i USA og på servere rundt i verden, inkludert, uten begrensning,
Asia og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Uansett hvor vi lagrer eller behandler
personopplysninger ifølge denne erklæringen, tar vi tiltak for å sikre at dataene er behandlet i
samsvar med disse retningslinjene og i samsvar med gjeldende lov.
Vi overføre personopplysninger fra EØS-området til andre land, der det er noen som i følge EUkommisjonen ikke har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Når vi gjør dette, bruker vi en
rekke juridiske mekanismer for å gjennomføre overføring (for eksempel med din samtykke
eller med juridiske kontrakter).

Bekjentgjøring av personopplysninger
Vi har tilgang til dine personopplysninger innen Qualcomm (inkludert datterselskaper) og deler
opplysninger med tredjepartsleverandører eller tjenesteleverandører som behandler dataene
på våre vegne for de formålene som er angitt i denne erklæringen. Vi kan også tilby opplæring
eller andre tjenester til ansatte og arbeidere hos våre bedriftskunder. I slike tilfeller kan vi dele
data knyttet til bruk av vår opplæring og andre tjenester med de identifiserte bedriftskundene
til bruk i deres forretning. Det kan hende vi deler dine opplysninger slik loven krever det eller
med hensikt å beskytte eller utøve våre eller andres juridiske rettigheter, for eksempel, uten
begrensning, i forbindelse med forespørsler fra polititjenestemenn og i forbindelse med
rettsforhandlinger. Vi kan dele eller overføre data i forbindelse med et potensielt eller aktuelt
salg, sammenslutning, overføring eller annen omorganisering av hele eller deler av vår
virksomhet. Til slutt, vi kan også dele dine personopplysninger der du har gitt oss tillatelse.

Dine valg

Velg/velg bort. I noen tilfeller, som for eksempel ved e-postmarkedsføring, tilbyr vi deg
muligheten til å melde deg på eller melde deg ut av enkelte typer datainnsamling, bruk eller
deling. I slike tilfeller vil vi respektere ditt valg.
Datasubjekt-rettigheter. Loven i enkelte land eller stater tillater deg å be om tilgang, rettelse,
sletting, begrensning eller andre rettigheter med hensyn til dine personlige data. Klikk her for
å bruke rettighetene.
Ingen sporing. Vi svarer for tiden ikke på “Do Not Track” (“DNT”) signalene som sendes fra
nettlesere. En ensartet standard har ennå ikke blitt vedtatt for å avgjøre hvordan DNT-signaler
skal tolkes og hvilke tiltak som bør tas av nettsteder og tredjeparter som mottar dem. Du kan
imidlertidig bruke en rekke andre måter å kontrollere datainnsamling og bruk, blant annet
informasjonskapselstyring i nettleserinnstillingene dine og den skreddersydde
reklamestyringen som er beskrevet i avsnittet om informasjonskapsler ovenfor.

Bevaring
Vi beholder personopplysninger så lenge kontoen din er aktiv, eller som nødvendig for å gi deg
tjenester. Vi vil slette personopplysninger innen rimelig tid etter at dataene ikke lenger er
nødvendig for forretningsformålene som de ble samlet inn for. Vi vil imidlertid beholde og
bruke personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse
konflikter, og håndheve våre avtaler.

Sikkerhet
Overføringer over internett er aldri 100% sikre eller feilfrie. Vi gjør i midlertidig det som er
nødvendig for å beskytte dataene dine mot tap, misbruk og uautorisert tilgang,
videreformidling, endring og ødeleggelse. Det er ditt ansvar å beskytte dine passord og brukerID og å varsle oss ved å benytte deg av en av kontaktmetodene oppført nedenfor hvis du noen
gang har mistanke om at ditt passordet eller bruker-ID for en av våre tjenester har blitt
kompromittert. Du er selv ansvarlig for uautorisert bruk av våre tjenester utført med ditt
passord og bruker-ID.

Barns personvern

Våre tjenester er egnet for voksne. Vi samler ikke bevisst eller med viten inn informasjon som
kan identifisere personer fra barn, som definert av gjeldende lovgivning og ber om at barn ikke
sender inn personopplysninger til oss.

Endringer
Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse
retningslinjene når som helst, men vi vil varsle deg om at endringer er gjort ved å indikere når
erklæringen ble sist oppdatert. Hvis erklæringen går gjennom vesentlig endring, vil vi varsle
deg på nett minst tretti dager i forveien og / eller innhente ditt samtykke slik loven krever. Når
du besøker våre nettsider eller bruke våre tjenester, aksepterer du samtidig den gjeldende
versjonen av disse retningslinjene. Vi anbefaler at brukere går igjennom disse retningslinjene
periodevis og ved anledning for å lære om eventuelle endringer.

Kontakt oss
For å kontakte oss, send oss en mail på privacy[at]qualcomm[dot]com, eller skrive til oss på
Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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