Política de Privacidade
Nesta Política de Privacidade (doravante referida como “Política”), nós, a Qualcomm
Incorporated e nossas subsidiárias (doravante referidas coletivamente como “nós”,; “nossas”,
ou “nos”), fornecemos informações sobre como coletamos, utilizamos e transferimos dados
pessoais. A Qualcomm Incorporated e nossas subsidiárias são uma organização global que
compartilham os dados gerenciados entre unidades (entidades legais), processos de negócios
e sistemas de informação em todo o mundo. Desta forma, para a presente Política, utilizamos
o termo “dados pessoais” de forma ampla a fim de englobar várias leis de proteção de dados e
privacidade aplicáveis a nós; o termo “dados pessoais”; significa informações relacionadas a
um indivíduo físico identificado ou que possam ser cabivelmente usadas (sozinha ou em
combinação com outros dados disponíveis de forma cabível) para identificar uma pessoa física.

Âmbito
Esta Política se aplica aos nossos sites, produtos, serviços, software ou aplicativos nos quais
publicamos um link direto para a presente Política ou nos quais fazemos referência nesta
Política (doravante referidos coletivamente como os “Serviços”). Esta Política engloba apenas
dados coletados através dos Serviços e nenhuma outra atividade de coleta ou processamento
de dados, incluindo, entre outras, práticas de coleta de dados de outros serviços que mantêm
suas próprias políticas de privacidade distintas. Ocasionalmente, fazemos referência a esta
Política em relação à pesquisas e páginas da Web para fins especiais, como, por exemplo,
nossas páginas de carreiras; em tais circunstâncias, esta Política se aplica conforme modificada
no determinado aviso ou solicitação de consentimento (por exemplo, com relação aos tipos de
dados coletados ou finalidades de coleta).

Tipos de dados e métodos de coleta
Coletamos diversos dados pessoais através dos meios descritos abaixo. Você possui opções
sobre os dados que coletamos. Quando for solicitado a nos fornecer dados, você pode optar
por não fazer isso. Mas, se rejeitar fornecer os dados, sua capacidade de usar o produto ou
serviço aplicável pode ser reduzida ou restrita.

Os dados que você envia. Coletamos seu nome, endereços de e-mail, endereços de
correspondência, números de telefone e dados relacionados aos negócios que você representa
ao nos solicitar informações, registrar, encomendar um produto ou serviço ou de outra forma
nos enviar intencionalmente tais informações. Em conexão com os serviços cobráveis, também
vamos coletar informações de pagamento (por exemplo número de cartão de crédito e dados
de verificação relacionados), número de telefone e endereços de faturamento e envio.
Os dados que coletamos automaticamente em nossos sites. Ao visitar um de nossos sites,
coletamos dados gerais de seu computador ou dispositivo móvel como tipo de navegador,
sistema operacional, endereço IP e nome de domínio a partir do qual você acessou o site e o
tipo de dispositivo (se estiver acessando nosso site com seu dispositivo móvel). Além disso,
coletamos dados sobre como você usa nossos sites, como a data e a hora da visita do site, as
áreas ou páginas do site visitado, o tempo gasto vendo o site, o número de vezes que você
retorna ao site e outros dados de fluxo de cliques.
Cookies. Usamos cookies, web beacons ou tecnologias similares para coletar dados sobre o
uso que você faz de nossos sites ou aplicativos na internet. Um cookie é um pequeno arquivo
de texto armazenado no disco rígido de seu computador ou dispositivo ao acessar o site.
Usamos cookies para ajudar a operar nossos sites e serviços, incluindo para: (1) lembrar você
para que não precise inserir as mesmas informações ao voltar ao site, (2) proporcionar a você
conteúdo personalizado ou ofertas no site; (3) desenvolver estatísticas agregadas para ajudar a
monitorar o desempenho do site, realizar pesquisas, melhorar nosso conteúdo e serviços e (4)
ajudar a proteger a segurança de nossos sites e serviços.
Também permitimos que outras empresas, como parceiros de análises da Web, anunciantes
ou redes de anúncios salvem ou acessem seus cookies ou web beacons (também referidos de
pixel.gifs de 1x1 ou tags de ação) no site. Por exemplo, usamos empresas de publicidade
terceirizadas para fornecer anúncios em nosso nome na Internet ou para exibir anúncios para
outras empresas em nosso site. Essas empresas de publicidade terceirizadas usam cookies e
web beacons para medir e melhorar a eficiência dos anúncios para seus clientes, incluindo nós.
Para fazer isso, essas empresas usam dados sobre suas visitas ao nosso site e outros sites ao
longo do tempo. Esses dados podem incluir: data e hora do anúncio em banner mostrado, um
identificador único contido no cookie e o endereço IP do seu dispositivo. Esses dados também
podem ser usados para personalizar anúncios para aumentar as chances que você veja
anúncios sobre bens e serviços do seu interesse. Caso queira obter mais informações sobre essa
prática e suas escolhas sobre publicidade personalizada, acesse esse artigo de rejeição.

Você tem a liberdade para rejeitar os cookies, mas, ao fazer isso, pode não conseguir usar
alguns dos recursos no site ou aproveitar completamente todas as nossas ofertas. Acesse o
menu “Ajuda” de seu navegador para descobrir como alterar suas preferências de cookies.
Para obter mais informações, consulte nossa Política de Cookies.
Software e aplicativos: As subsidiárias da Qualcomm Incorporated criam diversos software e
aplicativos para dispositivos móveis que podem ajudar a melhorar o desempenho de
dispositivos móveis, economizar bateria, melhorar a segurança de dispositivos ou oferecer
outros benefícios. Através desses aplicativos de software, podemos coletar dados de
localização, identificadores únicos (como o número de série de um chipset ou ID de assinante
internacional), dados sobre os aplicativos instalados e/ou em execução no dispositivo, dados
de configuração como a marca, modelo e operadora sem fio, dados de sistema operacional e
versão, dados de compilação de software e dados sobre o desempenho do dispositivo como
desempenho do chipset, uso de bateria e dados térmicos. Saiba mais
Fontes de dados de terceiros: Podemos também obter dados pessoais de fontes de terceiros
como corretores de dados, redes sociais, outros parceiros ou fontes públicas.

Finalidades de coleta e uso de dados
Coletamos e processamos dados pessoais sobre você com seu consentimento e/ou conforme
necessário para fornecer os produtos que você usa, operar nossos negócios, cumprir nossas
obrigações legais e contratuais, proteger a segurança de nossos sistemas e nossos clientes ou
para cumprir outros interesses legítimos. As finalidades para as quais coletamos e usamos
dados incluem:


Para responder à solicitação que você nos envia, como solicitação de informações,
solicitação para assinar um serviço ou comprar um produto;



Para fornecer, gerenciar, manter e garantir os serviços que você solicita;



Para operar e melhorar nossos negócios, incluindo para administrar, proteger e
melhorar nossos serviços e nossos sistemas, desenvolver novos produtos e serviços e
para outras finalidades de negócios internas;



Para entender melhor as preferências dos usuários de nossos Serviços, compilar
estatísticas agregadas sobre uso de nossos Serviços e ajudar a personalizar sua
experiência do nosso site e Serviços;



Para fornecer informações sobre nossas tecnologias, lançamentos de produtos ou
serviços, notícias e outros comunicados; e



Qualquer outro uso que descrevemos nesta Política ou no ponto de coleta de dados.

Para tais finalidades, e na medida permitida pela lei vigente, podemos combinar os vários tipos
de dados que coletamos de diferentes fontes.

Onde armazenamos e processamos dados
Armazenamos e processamos dados nos Estados Unidos e em servidores em todo o mundo,
incluindo, entre outros, Ásia e na Área Econômica da Europa. Onde quer que armazenemos ou
processamos dados pessoais segundo esta Política, adotamos medidas para garantir que os
dados sejam processados de acordo com esta Política e segundo a lei vigente.
Transferimos dados pessoais da Área Econômica da Europa para outros países, alguns deles
não tendo sido determinados pela Comissão Europeia como tendo um nível adequado de
proteção de dados. Ao fazermos isso, usamos diversos mecanismos legais para efetuar a
transferência (como seu consentimento ou contratos legais).

Divulgações de dados pessoais
Acessamos seus dados pessoais na Qualcomm (incluindo suas subsidiárias) e compartilhamos
os dados com provedores de serviço ou fornecedores terceirizados que processam os dados
em nosso nome para as finalidades previstas nesta Política. Podemos também oferecer
treinamento ou outros serviços aos funcionários e trabalhadores de nossos clientes de
negócios. Em tais casos, podemos compartilhar dados relacionados ao uso de nosso
treinamento e outros serviços com os clientes de negócios identificados para seu uso
comercial. Podemos também compartilhar seus dados conforme exigido por lei ou visando
proteger ou exercer os direitos legais de terceiros, por exemplo, entre outros, em conexão com
as solicitações de agentes da lei e em conexão com procedimentos jurídicos. Podemos
também compartilhar ou transferir seus dados em conexão com uma venda em potencial ou
real, fusão, transferência ou outra reorganização de todas as partes de nossos negócios. Por
fim, podemos também compartilhar seus dados pessoais quando você nos conceder
permissão.

Suas opções

Concordar/Rejeitar. Em certos casos, como em marketing por e-mail, oferecemos a você a
possibilidade de concordar ou rejeitar alguns tipos de atividades de coleta, uso ou
compartilhamento de dados. Em tais casos, sua escolha será respeitada.
Direitos do sujeito dos dados. As leis de alguns países ou estados permitem a você acessar,
corrigir, deletar, restringir ou exercer outros direitos sobre os seus dados pessoais. Clique aqui
para exercer esses direitos.
Opção de não rastreamento. Atualmente, não respondemos a sinais de “não rastreamento”;
(“DNT”) enviados por navegadores da Internet. Um padrão uniforme ainda não foi adotado
para determinar como os sinais de DNT devem ser interpretados e que ações devem ser
adotadas por sites e terceiros que os recebem. No entanto, você pode usar diversos outros
meios para controlar a coleta e o uso de dados, incluindo controles de cookies nas
configurações do seu navegador e os controles de publicidade personalizada descritos na
seção Cookies acima.

Retenção
Retemos dados pessoais enquanto sua conta estiver ativa ou conforme necessário para lhe
fornecer os serviços. Vamos apagar dados pessoais dentro de um tempo cabível após os dados
não serem mais necessários para a finalidade de negócios para a qual foram coletados. No
entanto, vamos reter e usar dados pessoais conforme necessário para cumprir com nossas
obrigações jurídicas, solucionar disputas e aplicar vigência aos nossos acordos.

Segurança
Transmissões pela Internet nunca são 100% seguras ou livres de erros. No entanto, adotamos
medidas cabíveis para proteger seus dados contra perda, uso indevido e acesso, divulgação,
alteração e destruição não autorizados. É seu dever proteger suas senhas e IDs de usuário e nos
notificar usando um dos métodos de contato abaixo listados se você suspeitar que sua senha
ou ID de usuário para um dos Serviços tiver sido comprometida. Você é o único responsável por
qualquer uso não autorizado de nossos Serviços realizados por sua senha e ID de usuário.

Privacidade infantil

Nossos Serviços são voltados para adultos. Não coletamos, intencional ou conscientemente,
informações de identificação pessoal de crianças conforme definidas pela lei vigente e
solicitamos que crianças não nos envie dados pessoais.

Alterações
Nós nos reservamos o direito de alterar, modificar, adicionar ou remover partes desta Política a
qualquer momento, mas vamos alertá-lo que alterações foram feitas indicando na Política a
data da última atualização. Se houver alguma alteração material na Política, vamos lhe enviar
um aviso on-line adequado com no mínimo trinta dias de antecedência e/ou obter seu
consentimento expresso conforme exigido por lei. Ao visitar nossos sites ou usar nossos
Serviços, você aceita a versão atual desta Política. Recomendamos que usuários visitem
novamente esta Política ocasionalmente para se informarem sobre tais alterações.

Contato
Para entrar em contato conosco, envie um e-mail para privacy@qualcomm.com ou escreva
para Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA
92121.
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