Política de privacidade
Na presente Política de Privacidade (“Política”), nós, a Qualcomm Incorporated e as nossas
subsidiárias (coletivamente “nós”, “nos” ou “nosso(a)”), fornecemos informações sobre a
forma como recolhemos, utilizamos, tratamos e transferimos dados pessoais. A Qualcomm
Incorporated e as nossas subsidiárias são uma organização global que partilha os dados sob
sua gestão entre empresas (pessoas jurídicas), processos empresariais e sistemas de
informações em todo o mundo. Por conseguinte, para a presente Política, utilizamos a
expressão “dados pessoais” num âmbito mais alargado, para abranger o máximo de leis
relativas à privacidade e à proteção de dados que nos sejam aplicáveis; por “dados pessoais”
deve entender-se informações relacionadas com uma pessoa singular identificada ou que, na
medida do razoável, possam ser utilizadas (por si só ou combinadas com outros dados, na
medida do razoável, disponíveis) para identificar uma pessoa singular.

Âmbito
A presente Política aplica-se aos nossos websites, produtos, serviços, software ou aplicações
em que tenhamos incluído uma hiperligação direta para a presente Política ou em que façamos
referência à presente Política (coletivamente, os “Serviços”). A presente Política abrange
apenas os dados recolhidos através dos Serviços, não admitindo qualquer outra recolha ou
tratamento de dados, incluindo mas não se limitando a, práticas de recolha de dados de outros
serviços que tenham as suas próprias políticas de privacidade, diferentes das nossas.
Ocasionalmente, fazemos referência à presente Política em relação a sondagens e páginas web
para fins especiais, por exemplo, as nossas páginas web dedicadas a Carreiras; nessas
circunstâncias, a presente Política aplica-se, tal como alterada na notificação ou no pedido de
consentimento em causa (por exemplo, a respeito dos tipos de dados recolhidos ou das
finalidades da recolha).

Tipo de dados e métodos de recolha
Recolhemos uma variedade de dados pessoais, através dos meios descritos abaixo. Pode
optar, relativamente aos dados que recolhemos. Quando lhe pedimos que nos forneça dados,

pode optar por não o fazer. Se, contudo, se recusar a fornecer dados, a sua capacidade de
utilizar o produto ou serviço aplicável poderá ser reduzida ou restringida.
Dados que nos submete. Recolhemos o seu nome, o(s) seu(s) endereço(s) de e-mail e
postal/postais, o(s) seus(s) número(s) de telefone e dados relativos à empresa que representa
quando nos pede informações, se regista nos nossos websites, nos encomenda um produto,
solicita um serviço ou nos envia intencionalmente tais informações. Relativamente aos
serviços cobrados, também recolheremos informações de pagamento (por exemplo, número
de cartão de crédito e dados de verificação relacionados), número de telefone e endereços de
faturação e entrega.
Dados que recolhemos automaticamente dos nossos websites. Quando visita um dos nossos
websites, recolhemos dados gerais do seu computador ou dispositivo móvel, tais como o tipo
de navegador, o sistema operacional, o endereço IP e o nome de domínio do qual acedeu e, no
caso de aceder ao nosso website através de um dispositivo móvel, o tipo de aparelho utilizado.
Além disso, recolhemos dados sobre a utilização que faz dos nossos websites, tais como a data
e a hora em que o visita, as áreas ou páginas do website que visita, o tempo que despende a
visualizar o site, o número de vezes que regressa ao mesmo e outros dados de fluxo de cliques.
Cookies. Utilizamos cookies, web beacons ou tecnologias semelhantes para a recolha de dados
acerca da utilização dos nossos websites ou aplicações web. O cookie é um pequeno arquivo de
texto que fica armazenado no disco rígido do seu computador ou dispositivo, quando acede ao
website. Utilizamos cookies para auxiliar o funcionamento dos nossos websites e serviços,
incluindo para: (1) se lembrar de si, para que não tenha de inserir as mesmas informações
quando regressar ao website, (2) fornecer conteúdo personalizado ou ofertas no website; (3)
desenvolver estatísticas agregadas para melhor monitorizar o desempenho do website,
conduzir pesquisas, melhorar os nossos conteúdos e serviços e (4) ajudar a proteger a
segurança dos nossos websites e serviços.
Também permitimos que outras empresas, tal como parceiros de análise da Web, anunciantes
ou redes de anúncios, definam os seus cookies ou web beacons (também conhecidos como 1x1
pixel.gifs ou tags de ação) ou acedam aos mesmos no Webwebsite. Por exemplo, utilizamos
empresas de publicidade de terceiros para exibir anúncios em nosso nome. em toda a Internet,
ou para exibir anúncios de outras empresas no nosso Webwebsite. As referidas empresas de
publicidade de terceiros utilizam cookies e web beacons para avaliar e melhorar a eficácia dos
anúncios para os seus clientes, inclusive para nós. Para isso, essas empresas utilizam dados

sobre as suas visitas aos nossos websites e outros que foram sendo recolhidos ao longo do
tempo. Os referidos dados podem incluir: data/hora do banner publicitário exibido, um
identificador exclusivo contido no seu cookie e o endereço IP do seu dispositivo. Esses dados
também podem ser utilizados para personalizar os conteúdos publicitários, de modo a
proporcionar-lhe mais anúncios sobre produtos e serviços que sejam do seu interesse. Se
pretender obter mais informações sobre esta prática e as suas opções acerca da publicidade
personalizada, visite este artigo sobre opção de exclusão.

É livre para recusar cookies, mas, ao fazê-lo, talvez não possa utilizar alguns recursos no website
nem aproveitar todas as nossas ofertas. Consulte o menu "Ajuda"; do seu navegador para
saber como alterar as suas preferências de cookies. Para mais informações, consulte a nossa
Política de cookies.
Software e aplicações: As subsidiárias da Qualcomm Incorporated criam uma variedade de
software e aplicações para dispositivos móveis, que podem ajudar a melhorar o desempenho
dos aparelhos, poupar a bateria, melhorar a segurança ou oferecer outros benefícios. Através
dessas aplicações de software, podemos recolher dados de localização, identificadores
exclusivos (como um número de série do chipset ou ID de assinante internacional), dados sobre
as aplicações instaladas e/ou em execução no dispositivo, dados de configuração, tal como a
marca, o modelo e o fornecedor da rede sem fios, o sistema operativo e dados de versão,
dados de compilação de software e dados sobre o desempenho do dispositivo, por exemplo, a
nível desempenho do chipset, da utilização da bateria e dos dados relativos à temperatura.
Saiba mais
Fontes de terceiros: Também podemos obter dados pessoais de fontes de terceiros, tal como
corretores de dados, redes sociais, outros parceiros ou fontes públicas.

Finalidades da recolha, utilização dos dados
Recolhemos e tratamos os seus dados pessoais com o seu consentimento e/ou conforme
necessário para fornecer-lhe os produtos que utiliza, operar o nosso negócio, cumprir as nossas
obrigações contratuais e jurídicas, proteger a segurança dos nossos sistemas e dos nossos
clientes ou cumprir outros interesses legítimos. As finalidades para as quais recolhemos e
utilizamos dados incluem:


Responder a um pedido que nos tenha enviado, tal como um pedido de informações ou
um pedido para subscrever um serviço ou comprar um produto;



Fornecer, gerir, manter e proteger o(s) serviço(s) solicitado(s);



Operar e melhorar o nosso negócio, inclusive administrar, proteger e melhorar os
nossos serviços e sistemas, desenvolver novos produtos e serviços e outros fins
comerciais internos;



Entender melhor as preferências dos utilizadores dos nossos Serviços, compilar as
estatísticas agregadas sobre a utilização dos nossos Serviços e ajudar a personalizar a
sua experiência com os nossos websites e Serviços;



Fornecer informações sobre as nossas tecnologias, lançamentos de produtos ou
serviços, notícias e outras comunicações; e



Qualquer outra utilização descrita na presente Política ou no ponto de recolha dos
dados.

Para esse efeito, e na medida permitida pela lei aplicável, podemos combinar os vários tipos de
dados que recolhemos de diferentes fontes.

Onde armazenamos e tratamos os dados
Armazenamos e tratamos os dados nos Estados Unidos e em servidores do mundo inteiro,
incluindo, mas não se limitando a, a Ásia e o Espaço Económico Europeu. Onde quer que
armazenemos ou tratemos dados pessoais de acordo com a presente Política, tomamos
medidas para garantir um tratamento de dados em conformidade com a presente Política e a
legislação aplicável.
Transferimos dados pessoais do Espaço Económico Europeu para outros países, alguns dos
quais a Comissão Europeia não considera terem um nível adequado de proteção de dados.
Quando o fazemos, utilizamos uma variedade de mecanismos legais para efetuar a
transferência (tal como o seu consentimento ou contratos legais).

Divulgação de dados pessoais
Acedemos aos seus dados pessoais dentro da Qualcomm (incluindo subsidiárias) e partilhamos
dados com terceiros fornecedores ou prestadores de serviços, que tratam os dados em nosso
nome para os fins estabelecidos na presente Política. Também podemos oferecer formação ou
outros serviços aos funcionários e colaboradores dos nossos clientes empresariais. Nesses
caso, poderemos partilhar dados relativos à utilização das nossas formações e outros serviços
com os clientes comerciais identificados para a sua utilização comercial. Também podemos

partilhar os seus dados conforme exigido por lei ou no interesse de proteger ou exercer os
nossos direitos legais ou de terceiros, por exemplo, mas não se limitando a, quando eles nos
forem por agentes da autoridade e respeitarem relação a processos judiciais. Podemos
partilhar ou transferir os seus dados em relação a uma venda, fusão, transferência ou outra
reorganização, possível ou real, de todas ou algumas partes dos nossos negócios. Finalmente,
também podemos partilhar os seus dados pessoais que nos permita partilhar.

As suas opções
Opção de exclusão/inclusão Em algumas circunstâncias, tal como no caso de e-mails para fins
de marketing, oferecemos-lhe a opção de aceitar ou recusar alguns tipos de recolha, utilização
ou partilha de dados. Em tais circunstâncias, respeitaremos a sua opção.
Direitos do titular dos dados. A legislação de alguns países ou estados permite-lhe solicitar o
acesso aos seus dados pessoais, a correção, eliminação e restrição dos seus dados pessoas ou
outros direitos respeitantes aos seus dados pessoais. Clique aqui para exercer esses direitos.
Não rastrear. Atualmente, não respondemos aos sinais “Não rastrear” (“DNT-Do Not Track”)
enviados pelos navegadores da Web. Ainda não se adotaram normas uniformizadas para
determinar como os sinais DNT devem ser interpretados e que medidas devem tomar os
websites e terceiros que os recebem. No entanto, pode utilizar vários outros meios para
controlar a recolha e a utilização de dados, incluindo controlos de cookies nas configurações do
seu navegador e os controlos de publicidade personalizados descritos na seção "Cookies"
acima.

Retenção
Só retemos os seus dados pessoais enquanto a sua conta estiver ativa ou conforme necessário,
para fornecer-lhe serviços. Eliminaremos os dados pessoais, num prazo razoável, após os
mesmos deixarem de ser necessários para a finalidade comercial com que foram recolhidos.
No entanto, iremos manter e utilizar os dados pessoais conforme necessário, de forma a
cumprir as nossas obrigações legais, resolver disputas e garantir a aplicação dos nossos
contratos.

Segurança

As transmissões pela Internet nunca são 100 % seguras ou isentas de erros. No entanto,
tomamos medidas, nos limites do razoável, para proteger os seus dados contra perda,
utilização indevida e acesso, divulgação, alteração e destruição não autorizados. É da sua
responsabilidade proteger as suas palavras-passe e ID de utilizador e notificar-nos, utilizando
um dos métodos de contacto listados abaixo, caso suspeite que a sua palavra-passe ou ID de
utilizador de um dos nossos Serviços tenha sido comprometida. É o único responsável por
qualquer utilização não autorizada dos nossos Serviços, através da sua palavra-passe e ID de
utilizador.

Privacidade de menores
Os nossos serviços destinam-se a adultos. Não recolhemos intencionalmente ou
conscientemente informações de identificação pessoal de menores, conforme definido pela
legislação aplicável, e solicitamos que as crianças não nos enviem quaisquer dados pessoais.

Alterações
Reservamo-nos o direito de alterar, modificar, adicionar ou remover partes da presente
Política, a qualquer momento, mas alertá-lo-emos para as alterações que tenham sido feitas,
indicando a data da última atualização da mesma. Caso façamos alterações relevantes à
Política, fornecer-lhe-emos a devida notificação eletrónica com uma antecedência mínima de
trinta dias e/ou obteremos o seu consentimento expresso, conforme exigido por lei. Quando
visita os nossos websites ou utiliza os nossos Serviços, está a aceitar a versão atual da presente
Política. Recomendamos que os utilizadores revejam ocasionalmente a presente Política para
terem conhecimento de quaisquer alterações.

Contacte-nos
Pode entrar em contacto connosco por e-mail, através de privacy@qualcomm.com, ou por
correspondência postal, para a Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121 (Califórnia, EUA)
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