Polityka prywatności
W niniejszej polityce prywatności („Polityka“), my, Qualcomm Incorporated i nasze spółki
zależne (zwane łącznie „my“, „nas“ lub „nasz“), przekazujemy informacje na temat sposobu
gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych.
Qualcomm Incorporated i nasze spółki zależne to globalna organizacja udostępniająca dane,
którymi zarządzamy, jednostkom biznesowym (podmiotom prawnym), procesom biznesowym
i systemom informacji na całym świecie. Dlatego do celów niniejszej Polityki termin „dane
osobowe“ jest stosowany w szerokim znaczeniu, obejmując wiele przepisów dotyczących
prywatności i ochrony danych, które nas dotyczą; „dane osobowe” oznaczają informacje
dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane, które w uzasadniony sposób mogłyby
zostać wykorzystane (samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi dostępnymi w
uzasadniony sposób) w celu zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zakres
Niniejsza Polityka dotyczy naszych stron internetowych, produktów, usług, oprogramowania
oraz aplikacji, w których umieszczamy bezpośredni link do Polityki lub do których odnosimy się
w niniejszej Polityce (zwane łącznie „Usługami“). Niniejsza Polityka dotyczy jedynie danych
zebranych za pomocą Usług, natomiast nie obejmuje innego rodzaju gromadzenia lub
przetwarzania danych, w tym, bez ograniczeń, praktyk gromadzenia danych stosowanych w
ramach innych usług posiadających własną, odrębną politykę prywatności. Okazjonalnie
odnosimy się do niniejszej Polityki w związku z ankietami i stronami internetowymi o
szczególnym przeznaczeniu, na przykład naszymi stronami internetowymi dotyczącymi
kariery; w takich okolicznościach niniejsza Polityka obowiązuje w zakresie zmodyfikowanym
określonym powiadomieniem lub prośbą o wyrażenie zgody (np. w odniesieniu do rodzajów
zbieranych danych lub celów zbierania danych).

Rodzaje danych i metody ich gromadzenia
Gromadzimy różne dane osobowe, stosując sposoby opisane poniżej. Użytkownik może
zdecydować o rodzaju zbieranych przez nas danych. Kiedy użytkownik zostanie poproszony o
podanie nam danych, może nie wyrazić na to zgody. Jednak w przypadku odmowy podania

danych możliwość korzystania z danego produktu lub usługi może być zmniejszona lub
ograniczona.
Przekazywane dane. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu(-ów) e-mail, adresu(-ów)
pocztowego(-ych), numeru(-ów) telefonu oraz danych dotyczących reprezentowanej przez
użytkownika firmy w przypadku skierowania do nas prośby o przekazanie informacji,
rejestracji, zamówienia produktu lub usługi albo celowego przesłania nam takich informacji. W
przypadku płatnych usług gromadzimy również dane o płatnościach (np. numer karty
kredytowej oraz powiązane dane weryfikacyjne), numer telefonu oraz adres do faktury i
wysyłki.
Dane gromadzone automatycznie z naszych stron internetowych. Podczas odwiedzin
jednej z naszych stron internetowych zbierane są dane ogólne z komputera lub urządzenia
mobilnego, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP oraz nazwa domeny, z
której użytkownik wszedł na daną stronę lub, w przypadku uzyskania dostępu do naszej strony
z urządzenia mobilnego, typ urządzenia mobilnego. Dodatkowo gromadzimy dane na temat
sposobu wykorzystywania naszych stron internetowych przez użytkownika, jak data i godzina
odwiedzin na stronie, odwiedzone obszary lub zakładki na stronie, czas spędzony na
wyświetlaniu strony, liczba powrotów na stronę oraz inne dane dotyczące strumienia kliknięć.
Pliki cookie. Korzystamy z plików cookies, obrazów web beacon oraz podobnych technologii
w celu gromadzenia danych dotyczących korzystania z naszych stron lub aplikacji
internetowych. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na twardym dysku
komputera lub urządzenia użytkownika podczas odwiedzania strony. Stosujemy pliki cookie,
by wspomóc działanie naszych stron i usług a także w celu: (1) zapamiętania użytkownika, by
nie musiał wprowadzać tych samych informacji po powrocie na stronę, (2) zapewnienia na
stronie treści oraz ofert dopasowanych do użytkownika; (3) tworzenia statystyki zbiorowej, by
monitorować działanie strony, przeprowadzać badania, ulepszać treści i usługi, oraz (4)
wspomagania ochrony naszych stron i usług.
Pozwalamy również innym firmom, na przykład partnerom zajmującym się sieciowymi danymi
analitycznymi, ogłoszeniodawcom i sieciom reklamowym na wstawianie lub uzyskanie
dostępu do ich plików cookies lub obrazów web beacon [zwanych również obrazami GIF
wielkości 1 × 1 piksela (1 × 1 pixel.gifs) lub znacznikami działań] na stronie. Na przykład,
zlecamy zewnętrznym agencjom reklamowym umieszczanie w naszym imieniu reklamy w
Internecie lub wyświetlanie reklam innych firm na naszej stronie. Te zewnętrzne agencje

reklamowe stosują pliki cookie i obrazy typu beacon, by zmierzyć i zwiększyć skuteczność
reklam swoich klientów, w tym naszych. W tym celu te firmy wykorzystują dane dotyczące
wizyt użytkownika na naszej stronie i innych stronach internetowych w danym okresie. Te
dane mogą obejmować: datę/godzinę pokazania baneru reklamowego, unikalny identyfikator
zawarty w pliku cookie oraz adres IP urządzenia użytkownika. Te dane mogą zostać również
wykorzystane do personalizacji reklam, by widoczne były reklamy towarów i usług, którymi
zainteresowany jest użytkownik. W celu uzyskania dodatkowych informacji o tej praktyce oraz
o wyborach dotyczących spersonalizowanych reklam należy zapoznać się z niniejszym
artykułem dotyczącym rezygnacji.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookie, jednak może to
spowodować brak możliwości korzystania z pewnych funkcji strony lub pełnego wykorzystania
naszej oferty. Więcej informacji na temat zmiany preferencji dotyczących plików cookie
znajduje się w zakładce „Pomoc“ przeglądarki internetowej. Dalsze informacje znajdują się w
naszej Polityce Cookies.
Oprogramowanie i aplikacje: Spółki zależne Qualcomm Incorporated tworzą różne
oprogramowanie i aplikacje na urządzenia mobilne, które mogą poprawić działanie urządzeń
mobilnych, wspomóc oszczędzanie baterii, poprawić bezpieczeństwo urządzenia lub zapewnić
inne korzyści. Za pomocą tych aplikacji możemy gromadzić informacje dotyczące lokalizacji,
unikalnych identyfikatorów (takich jak numer seryjny chipsetu lub międzynarodowy numer
abonenta), dane na temat zainstalowanych i/lub działających na urządzeniu aplikacji, dane
konfiguracyjne takie jak marka, model oraz operator sieci bezprzewodowej, system operacyjny
i dane o wersji, numer wersji oprogramowania oraz dane dotyczące budowy oprogramowania
takie jak wydajność chipsetu, wykorzystanie baterii i dane termiczne.Dowiedz się więcej
Więcej informacji
Źródła zewnętrzne: Możemy również otrzymywać dane osobowe ze źródeł zewnętrznych,
takich jak brokerzy informacji, portale społecznościowe, inni partnerzy lub źródła publiczne.

Cele gromadzenia, wykorzystywanie danych
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe na temat użytkownika za jego zgodą i/lub w razie
konieczności w celu zapewnienia wykorzystywanych przez niego produktów, prowadzenia
działalności, wypełniania naszych zobowiązań umownych i prawnych, ochrony bezpieczeństwa

naszych systemów i klientów lub wypełniania innych uzasadnionych interesów. Cele, w których
zbieramy i wykorzystujemy dane to:


Odpowiadanie na przesyłane przez użytkownika prośby, np. prośba o informacje lub
prośba o subskrybowanie usługi lub zakup produktu;



Świadczenie, zarządzanie, utrzymywanie i zabezpieczanie Usług(i) na prośbę
użytkownika;



Obsługa i usprawnianie naszej działalności w tym administracja, ochrona i usprawnianie
naszych usług i systemów w celu opracowania nowych produktów i usług oraz w innych
wewnętrznych celach biznesowych;



Lepsze zrozumienie preferencji użytkowników w zakresie naszych Usług, tworzenie
statystyk zbiorowych dotyczących korzystania z naszych Usług oraz pomoc w
personalizacji sposobu użytkowania naszych stron i Usług;



Przekazywanie użytkownikowi informacji na temat naszych technologii, nowych
produktów oraz usług, nowości i innych komunikatów, a także



Wszelkie inne sposoby opisane w niniejszej Polityce lub w momencie gromadzenia
danych.

W celu zrealizowania tych celów, w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy
łączyć odmienne rodzaje danych gromadzonych z różnych źródeł.

Miejsce przechowywania i przetwarzania danych
Przechowujemy i przetwarzamy dane w Stanach Zjednoczonych oraz na serwerach na całym
świecie, w tym bez ograniczeń w Azji oraz w obrębie EOG. Gdziekolwiek przechowujemy lub
przetwarzamy dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką, podejmujemy środki w celu
upewnienia się, że dane są przetwarzane w sposób zgodny z niniejszą Polityką oraz
obowiązującym prawem.
Przekazujemy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do innych państw, z
których nie wszystkie uznawane są przez Komisję Europejską za posiadające odpowiedni
poziom ochrony danych. Przekazując dane osobowe, korzystamy z różnych mechanizmów
prawnych, by dokonać transferu (takich jak Państwa zgoda lub umowy prawne).

Ujawnienie danych osobowych

W firmie Qualcomm (łącznie ze spółkami zależnymi) mamy dostęp do danych osobowych
użytkownika i udostępniamy dane sprzedawcom zewnętrznym oraz usługodawcom
przetwarzającym dane w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszej Polityce. Możemy
również zaoferować szkolenia lub inne usługi naszemu personelowi oraz pracownikom naszych
klientów biznesowych. W takich przypadkach możemy udostępniać dane dotyczące
korzystania z naszych szkoleń lub innych usług zidentyfikowanym klientom biznesowymi do
użytku biznesowego. Możemy również udostępniać dane zgodnie z wymogami prawnymi lub
na rzecz ochrony lub egzekwowania praw podmiotowych naszych lub innych stron, np. między
innymi na wniosek organów ochrony porządku publicznego oraz w związku z postępowaniem
sądowym. Możemy udostępniać lub przekazywać dane w związku z potencjalną lub
rzeczywistą sprzedażą, fuzją, transferem lub innym procesem reorganizacji całego naszego
biznesu lub jego części. Możemy również udostępniać dane osobowe po uzyskaniu zgody
użytkownika.

Wybory użytkownika
Zgoda/rezygnacja W niektórych przypadkach, takich jak marketing za pośrednictwem poczty
elektronicznej, dajemy użytkownikowi możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji z niektórych
rodzajów gromadzenia, wykorzystywania lub udostępniania danych. W takich przypadkach
szanujemy wybór użytkownika.
Prawa podmiotów danych osobowych Przepisy prawne niektórych państw lub stanów
pozwalają użytkownikowi na zażądanie dostępu, usunięcia, ograniczenia swoich danych
osobowych lub zapewniają użytkownikowi inne prawa związane z nimi. Kliknij tutaj, aby
skorzystać z tych praw.
Wyłącz śledzenie. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Wyłącz śledzenie“ („DNT“) wysyłane
przez przeglądarki internetowe. Nie przyjęto jeszcze jednolitej normy określającej sposoby
interpretacji sygnałów DNT i działań, które powinny podejmować strony internetowe oraz
osoby trzecie otrzymujące takie sygnały. Użytkownik może jednak zastosować szereg innych
środków kontroli zbierania danych, w tym kontrolę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki i kontrolę spersonalizowanych reklam opisaną w punkcie dotyczącym plików
cookies powyżej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy w okresie aktywności konta lub jeśli jest to
wymagane do świadczenia usług. Usuniemy dane osobowe w uzasadnionym czasie, gdy nie
będą one potrzebne w celach biznesowych, dla których zostały zgromadzone. Będziemy
jednak przechowywać dane osobowe i korzystać z nich w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych oraz wykonywania przedmiotu naszych
umów.

Bezpieczeństwo
Przekazywanie danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczne ani pozbawione
błędów. Podejmujemy jednak odpowiednie kroki, by chronić dane przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem.
Obowiązkiem użytkownika jest ochrona hasła i identyfikatora użytkownika oraz
powiadomienie nas za pomocą jednej metody kontaktu wymienionej poniżej w przypadku
podejrzeń, że bezpieczeństwo hasła lub identyfikatora użytkownika dla jednej z naszych Usług
zostało naruszone. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione
korzystanie z naszych Usług przy wykorzystaniu hasła i identyfikatora użytkownika.

Prywatność dzieci
Nasze Usługi przeznaczone są dla osób dorosłych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie
zbieramy celowo ani świadomie informacji umożliwiających ujawnienie tożsamości dzieci i
prosimy, by dzieci nie przekazywały nam danych osobowych.

Zmiany
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zmiany, modyfikacji, dodawania i usuwania fragmentów
niniejszej Polityki w dowolnym czasie, ale powiadomimy o wprowadzonych zmianach,
wskazując datę ostatniej aktualizacji Polityki. W przypadku dokonania istotnych zmian w
Polityce zamieścimy odpowiednią informację na stronie internetowej z przynajmniej
trzydziestodniowym wyprzedzeniem i/lub uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika zgodnie z
wymogami prawnymi. Odwiedzanie naszych stron internetowych lub korzystanie z naszych
Usług oznacza akceptację przez użytkownika aktualnej wersji niniejszej Polityki. Zalecamy
użytkownikom okresowe sprawdzanie Polityki pod kątem wprowadzanych w niej zmian.

Kontakt

Aby skontaktować się z nami, należy wysłać wiadomość e-mail pod adres:
privacy[@]qualcomm[kropka]com lub napisać na adres: Qualcomm Incorporated, Attn.
Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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