ਨ ਿੱਜਤਾ ੀਤੀ
ਇਸ ਨ ਿੱਜਤਾ ੀਤੀ (“ ੀਤੀ”) ਨ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ, Qualcomm Incorporated ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪ ੀਆਂ (ਸਮੂਨਹਕ
ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡਾ”, ਜਾਂ “ਆਪਣਾ”), ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਨਕ ੇਂ
ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਨਕਨਰਆ ਨ ਿੱ ਚ ਨਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Qualcomm Incorporated
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪ ੀਆਂ ਇਿੱ ਕ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਸੰ ਗਠ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹ ਨਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ
ਦੁ ੀਆਂ ਭਰ ਨ ਿੱ ਚ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਕਾ ੰ ੂ ੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ), ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਚ ਾ ਨਸਸਟਮਾਂ ਿਈ ਪਰਬੰਧ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਿਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ੀਤੀ ਾਸਤੇ, “ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ” ਸ਼ਬਦ ਨ ਆਪਕ ਤੌਰ &apos;ਤੇ ਸਾਡੇ &apos;ਤੇ ਿਾਗੂ
ਹੋਣ ਾਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਕਾ ੰ ੂ ਾਂ ੰ ੂ ਕ ਰ ਕਰ ਿਈ ਰਤਦੇ ਹਾਂ; “ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟੇ” ਦਾ ਅਰਥ
ਪਛਾਣ ਕਰ ਯੋਗ ਸੁਭਾਨ ਕ ਨ ਅਕਤੀ ਾਿ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਸ ੰ ੂ ਸੁਭਾਨ ਕ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ
ਿਈ ਉਨਚਤ ਢੰ ਗ ਾਿ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੈਟੇ ਾਿ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਉਨਚਤ ਤੌਰ &apos;ਤੇ
ਉਪਿਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)।

ਦਾਇਰਾ
ਇਹ ੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇ ਾ ਾਂ, ਸਾਫ਼ਟ ੇਅਰ, ਜਾਂ ਐਪਾਂ &apos;ਤੇ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਜਸ &apos;ਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ੀਤੀ ਦਾ ਨਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਜ ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ੀਤੀ ਅੰ ਦਰ ਹ ਾਿਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਸਮੂਨਹਕ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ “ਸੇ ਾ ਾਂ”)। ਇਹ ੀਤੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਡੈਟਾ ੰ ੂ ਹੀ ਕ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਡੈਟੇ
ਜਾਂ ਪਰੋਸੈਨਸੰ ਗ ੰ ੂ ਸ਼ਾਮਿ ਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਬਗੈਰ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾਬਿੱ ਧਤਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਾਂ ਹੋਰ ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ
ਕਰ ਦੇ ਨ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਿ ਹ , ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਦ ਦੀਆਂ, ਿੱ ਿਰੀਆਂ ਨ ਿੱਜਤਾ ੀਤੀਆਂ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹ । ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ੀਤੀ ਦਾ ਹ ਾਿਾ ਸਰ ੇਿਣਾਂ ਅਤੇ ਨ ਸ਼ੇਸ਼-ਉਦੇਸ਼ ਾਿੇ ੈਿੱਬ ਪੇਜਾਂ ਿਈ ਨਦੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਾਿ ਿਈ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ੈਿੱਬ
ਪੇਜਾਂ ਿਈ; ਅਨਜਹੇ ਹਾਿਾਤ ਨ ਿੱ ਚ, ਇਹ ੀਤੀ ਿਾਸ ੋ ਨਟਸ ਜਾਂ ਸਨਹਮਤੀ ਬੇ ਤੀ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਿੱ ਜੋਂ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
(ਨਮਸਾਿ ਿਈ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਡੈਟੇ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨ ਿੱ ਚ)।

ਡੈਟੇ ਦੀ ਨਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰ ਦੀ ਤਰੀਿੇ
ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰ ਣ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਨ ਕਿਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹ । ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਸਾ ੰ ੂ ਡੈਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਿਈ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਨਜਹਾ ਾ ਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਤੋਂ ਇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਾਿੇ
ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ੰ ੂ ਰਤਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੈਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਾਮ, ਈਮੇਿ ਪਤਾ(ਪਤੇ), ਡਾਕ ਪਤਾ(ਪਤੇ), ਟੈਿੀਫੋ

ੰ ਬਰ, ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨਤਨ ਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬੰ ਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਬੇ ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਨਜਸਟਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਿਈ ਆਰਡਰ ਨਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਾਿ
ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਾ ੰ ੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਸੂਿਣਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ ੰ ਬਰ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਾਿਾ ਡੈਟਾ), ਫੋ

ੰ ਬਰ, ਅਤੇ ਨਬਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਨਪੰ ਗ ਪਤੇ ੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ।
ਉਹ ਡੈਟਾ ਜੋ ਅਸੀੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ਇਿੱ ਕ
ੈਿੱਬਸਾਈਟ &apos;ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨਪਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਿ ਨਡ ਾਈਸ ਤੋਂ ਆਮ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਨਕਸਮ, ਆਪਰੇਨਟੰ ਗ ਨਸਸਟਮ, IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਡੋਮੇ ਦਾ ਾਮ ਨਜਿੱ ਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਿ ਨਡ ਾਈਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਿ ਨਡ ਾਈਸ ਦੀ
ਨਕਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾ ਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਕ ੇਂ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ &apos;ਤੇ ਗਏ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਿੇਤਰ ਜਾਂ ਪੰ ੇ ਨਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ੰ ੂ ਦੇਿਣ ਿਈ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਕੰ ੀ ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ &apos;ਤੇ ਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਨਿਿੱਕ-ਸਟਰੀਮ ਡੈਟਾ।
ਿੂਿੀਜ਼। ਆਪਣੀਆਂ ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ੈਿੱਬ ਐਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ਿਈ ਕੂਕੀਜ਼, ੈਿੱਬ
ਬੀਕ ਾਂ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕ ਾਿੋ ਜੀਆਂ ਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਿੱ ਕ ਕੂਕੀ ਇਿੱ ਕ ਥੋੜਹੇ ਨਜਹੇ ਟੈਕਸਟ ਾਿੀ ਫਾਈਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਜਸ
ੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨਪਊਟਰ ਜਾਂ ਨਡ ਾਈਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇ &apos;ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤਿੱ ਕ

ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ੰ ੂ ਚਿਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਸ
ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ: (1) ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰ ਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ &apos;ਤੇ ਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਉਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਾ ਦਰਜ ਕਰ ੀ ਪਏ, (2) ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਈ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ੀ ਜਾਂ ਸਾਈਟ
&apos;ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ੀ; (3) ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨ ਰੀਿਣ ਕਰ , ਿੋਜ ਕਰ , ਆਪਣੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ

ਾਸਤੇ ਮਦਦ ਿਈ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਅੰ ਕੜੇ ਨਤਆਰ ਕਰ ਿਈ, ਅਤੇ (4) ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ

ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਨਿਆ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਈ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਾਂ ਕੰ ਪ ੀਆਂ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ੈਿੱਬ ਨ ਸ਼ਿੇ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਈ ਾਿੇੇ, ਨ ਨਗਆਪ ਦਾਤਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਦੇ
ੈ ਟ ਰਕਾਂ, ੰ ੂ ਸਾਈਟ &apos;ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ੈਿੱਬ ਬੀਕ (ਨਜ ਹ ਾਂ ੰ ੂ 1x1 pixel.gifs ਜਾਂ ਐਕਸ਼ ਟੈਗ ਨਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸੈਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਾਿ ਿਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਇੰ ਟਰ ੈ ਿੱਟ &apos;ਤੇ ਆਪਣੀ
ਤਰਫੋਂ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਦੇਣ ਿਈ ਜਾੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ &apos;ਤੇ ਹੋਰ ਾਂ ਕੰ ਪ ੀਆਂ ਿਈ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ ਕਰ
ਿਈ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਕੰ ਪ ੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੀਜੀ-ਨਧਰ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਕੰ ਪ ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ,
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਿਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ੈਿੱਬ
ਬੀਕ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆੇ ਹ । ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਿਈ ਇਹ ਕੰ ਪ ੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਾਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ
ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ &apos;ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ ਰਤਦੀਆਂ ਹ । ਇਸ ਡੈਟੇ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਨਦਿਾਏ ਗਏ
ਬੈ ਰ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼/ਸਮਾਂ, ਉਹ ਾਂ ਦੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਨ ਿਿੱਿਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਡ ਾਈਸ ਦਾ
IP ਪਤਾ। ਇਸ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਾਂ ੰ ੂ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ੀ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਇੰ ਟਰ ੈ ਿੱਟ ਦੀਆਂ ਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਦੇਿਣ ਦੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾ

ਾ ਹੋ ੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ਹਾਰ ਅਤੇ

ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿੇ ਿ
&apos;ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇ ਕਾਰ ਕਰ ਦੀ ਿੁਿੱ ਿਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ &apos;ਤੇ ਕੁਝ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਾਭ ਹੀਂ ਿੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਨਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀ ਬਾਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ੰ ੂ ਨਕ ੇਂ ਬਦਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ “ਹੈਿਪ (ਮਦਦ)” ਮੇ ੂ ਦੇਿੋ। ਨਜ਼ਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਣ ਿਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ੀਤੀ ਦੇਿੋ।

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਾਂ: Qualcomm Incorporated ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪ ੀਆਂ ੇ ਮੋਬਾਈਿ ਨਡ ਾਈਸਾਂ ਿਈ ਕਈ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟ ੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹ ਜੋ ਮੋਬਾਈਿ ਨਡ ਾਈਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ,
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ੰ ੂ ਬਚਾਉਣ, ਨਡ ਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ , ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹ । ਇਹ ਾਂ ਸਾਫ਼ਟ ੇਅਰ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਟਕਾਣੇ ਦੇ ਡੈਟੇ, ਨ ਿਿੱਿਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (ਨਜ ੇਂ ਨਕ
ਨਚਪਸੈਟ ਿੜੀ ੰ ਬਰ ਜਾਂ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ID), ਨਡ ਾਈਸ &apos;ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਐਪਿੀਕੇਸ਼ ਾਂ ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ, ਕੰ ਪ ੀ, ਮਾਡਿ, ਅਤੇ ਾਇਰਿੈ ਿੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਰਗਾ ਕ ਨਫਗਰੇਸ਼ ਡੈਟਾ, ਆਪਰੇਨਟੰ ਗ
ਨਸਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਰ ਸਬੰ ਧੀ ਡੈਟਾ, ਸਾਫ਼ਟ ੇਅਰ ਦਾ ਨਬਿਡ ਡੈਟਾ, ਅਤੇ ਨਡ ਾਈਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ, ਨਜ ੇਂ
ਨਕ ਨਚਪਸੈਟ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਥਰਮਿ ਡੈਟਾ, ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤ: ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ੀ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਡੈਟਾ ਬਰੋਕਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਿ
ੈ ਿੱਟ ਰਕਾਂ, ਹੋਰ ਾਂ ਭਾਈ ਾਿਾਂ, ਜਾਂ ਜ ਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ।

ਇਿੱ ਤਰ ਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਡੈਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ ਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਿੋਂ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਿਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ &apos;ਤੇ,
ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿਾਉਣ ਿਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅ ੁਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਾ ੰ ੂ ੀ ਨਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ , ਆਪਣੇ ਨਸਸਟਮਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਦੀ ਰਿੱ ਨਿਆ ਕਰ , ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹਿੱ ਤਾਂ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨ ਿੱਜੀ
ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨ ਿੱ ਚ ਨਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਜਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹ :


ਤੁਸੀਂ ਸਾ ੰ ੂ ਜੋ ਬੇ ਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇ ਤੀ, ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂ
ਉਤਪਾਦ ਿਰੀਦਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇ ਤੀ, ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ;



ਤੁਸੀਂ ਨਜਹੜੀ(ਆਂ) ਸੇ ਾ( ਾਂ) ਿਈ ਬੇ ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਾਂ ੰ ੂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾ, ਉਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਾ,
ਉਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਿ ਕਰ ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਾਂ ੰ ੂ ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਕਰ ਾ;



ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ੰ ੂ ਚਿਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਾ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਨਸਸਟਮਾਂ ੰ ੂ ਚਿਾਉਣਾ, ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਾ,

ੇਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ਕਨਸਤ ਕਰ ੀਆਂ

ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰ ਦਰੂ ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ;


ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ੰ ੂ ਨਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਾਿ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਦੀ ਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰ ਕਨੜਆਂ ੰ ੂ ਸੰ ਕਨਿਤ ਕਰ ਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ੰ ੂ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ੀ;



ਆਪਣੀਆਂ ਤਕ ਾਿੋ ਜੀਆਂ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਦੇ ਨਰਿੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚ ਾ ਦੇ ਅਦਾ -ਪਰਦਾ ਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣੀ; ਅਤੇ



ਕੋਈ ੀ ਹੋਰ ਰਤੋਂ ਨਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ੀਤੀ ਨ ਿੱ ਚ ਰ ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗਹਾ &apos;ਤੇ ਨਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ
ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ੰ ੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਈ, ਅਤੇ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਾਿੇ ਕਾ ੰ ੂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱ ਤੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ, ਅਸੀਂ ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ
ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਆਪਸ-ਨ ਿੱ ਚ ਨਮਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਡੈਟੇ ੂੰ ੂ ਨਿੱ ਥੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁ ੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਰ ਰਾਂ &apos;ਤੇ ਡੈਟਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਬਗੈਰ ਨਕਸੇ
ਸੀਮਾ ਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਆਰਨਥਕ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿ ਹ । ਇਸ ੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱ ਥੇ ੀ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਸਟੋਰ ਜਾਂ
ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਇਸ ੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਿਾਗੂ ਹੋਣ
ਾਿੇ ਕਾ ੰ ੂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਤਨਹਤ ਪਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ।
ਅਸੀਂ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਯੂਰਪੀ ਆਰਨਥਕ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ ਹ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ੰ ੂ
ਯੂਰਪੀਅ ਕਨਮਸ਼

ਿੱ ਿੋਂ ਡੈਟਾ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਿਈ ਢੁਕ ਾਂ ਪਿੱ ਧਰ ਹੋਣ ਿੱ ਜੋਂ ਨ ਰਧਾਰਤ ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ

ਅਨਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ੰ ੂ ਸੰ ਪੰ

ਕਰ ਿਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਾ ੰ ੂ ੀ ਢਾਂਨਚਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਨਜ ੇਂ ਨਕ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾ ੰ ੂ ੀ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ)।

ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਸੀਂ Qualcomm (ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪ ੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ
ਨਧਰ ਦੇ ੈਂਡਰ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਾਿ ਡੈਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ੀਤੀ ਨ ਿੱ ਚ ਨਦਿੱ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਡੈਟਾ
ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ ਨਸਿਿਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਂ ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਿਆਂ ਨ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਰਤੋਂ ਿਈ
ਆਪਣੀ ਨਸਿਿਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਸਬੰ ਧੀ ਡੈਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾ ੰ ੂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ
ਜਾਣ &apos;ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਾਂ ਦੇ ਕਾ ੰ ੂ ੀ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਨਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਰਤਣ ਦੇ ਨਹਿੱ ਤ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟਾ
ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਾਿ ਿਈ ਬਗੈਰ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ, ਕਾ ੰ ੂ ਿਾਗੂ ਕਰ

ਾਿੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ

ਨ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਅਦਾਿਤੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨ ਿੱ ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ੀ ਜਾਂ
ਅਸਿ ਨ ਕਰੀ, ਰਿੇ ੇਂ, ਤਬਦੀਿੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁੜ-ਸੰ ਗਠ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ
ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਿਰ ਨ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟੇ ੰ ੂ ਉੱਥੇ ੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ੰ ੂ
ਆਨਗਆ ਨਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਿਲਪ
ਚੋਣ ਿਰ ੀ/ਚੋਣ ਛੱ ਡਣੀ। ਕੁਝ ਹਾਿਾਤ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਈਮੇਿ ਮਾਰਕੀਨਟੰ ਗ, ਨ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ,
ਰਤਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਿਈ ਚੋਣ ਕਰ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਜਹੇ ਹਾਿਾਤ ਨ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਡੈਟਾ ਸਬਜੈਿਟ ਦੇ ਅਨਿਿਾਰ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾ ੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ , ਸੋਧ ਕਰ , ਨਮਟਾਉਣ, ਪਰਨਤਬੰ ਧਤ ਕਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿਈ ਬੇ ਤੀ ਕਰ ਨਦੰ ਦੇ ਹ । ਉਹ ਾਂ ਅਨਧਕਾਰਾਂ
ੰ ੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਿਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਨਿਕ ਕਰੋ।
ਟਰੈਿ ਾ ਿਰੋ। ਰਤਮਾ ਨ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ੈਿੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਿੱ ਿੋਂ ਭੇਜੇ “ਟਰੈਕ ਾ ਕਰੋ” (“DNT”) ਨਸਗ ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀਂ
ਨਦੰ ਦੇ। ਇਹ ਨ ਰਧਾਰਣ ਕਰ ਿਈ ਅਜੇ ਸਰਬ-ਨ ਆਪੀ ਨਮਆਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀਂ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ DNT ਨਸਗ ਿਾਂ ਦੀ

ਨਕ ੇਂ ਨ ਆਨਿਆ ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਾਂ ੂੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਈ ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਿੱ ਿੋਂ ਨਕਹੜੀਆਂ
ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਕਰ ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹ । ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ਅਤੇ ਰਤਣ ੰ ੂ ਨ ਯੰ ਨਤਰਤ ਕਰ ਿਈ ਹੋਰ
ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਨਟੰ ਗਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਕੂਕੀ ਕੰ ਟਰੋਿ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੂਕੀਜ਼
ਾਿੇ ਭਾਗ ਨ ਿੱ ਚ ਰ ਣ ਕੀਤੇ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਨ ਨਗਆਪ ਕੰ ਟਰੋਿ ਸ਼ਾਮਿ ਹ ।

ਸੂੰ ਭਾਲਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਿ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆਂ ਕਰ ਦੀ ਿੋ ੜ ਿੱ ਜੋਂ ਅਸੀਂ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਸੰ ਭਾਿ ਕੇ
ਰਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼, ਨਜਸ ਿਈ ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਿਈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀਂ ਰਨਹੰ ਦਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨਚਤ ਸਮੇਂ ਅੰ ਦਰ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਨਮਟਾ ਦੇ ਾਂਗੇ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾ ੰ ੂ ੀ ਿੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ
ਕਰ , ਨ

ਾਦਾਂ ਦਾ ਨ ਪਟਾਰਾ ਕਰ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਨਤਆਂ ੰ ੂ ਿਾਗੂ ਕਰ ਿਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਿੱ ਜੋਂ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟੇ ੰ ੂ

ਸੰ ਭਾਿ ਕੇ ਰਿੱ ਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਤਾਂਗੇ।

ਸੁਰੱਨਖਆ
ਇੰ ਟਰ ੈ ਿੱਟ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਨਮਸ਼ ਾਂ ਕਦੇ ੀ 100% ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਜਾਂ ਤਰੁਿੱ ਟੀ-ਮੁਕਤ ਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟੇ ਦੀ
ਗੁਆਚਣ, ਦੁਰ ਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ, ਿੁਿਾਸੇ, ਬਦਿਾਅ, ਅਤੇ ਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਿੱ ਨਿਆ ਕਰ ਿਈ
ਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਕਦੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ਸੇ ਾ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਰਡ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ
ਆਈਡੀ ਿਤਰੇ ਨ ਿੱ ਚ ਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ID ਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਨਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨ ਿੱ ਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ ਸਾ ੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਡ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ID ਰਾਹੀਂ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ
ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ ਰਤੋਂ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕਮਾਤਰ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਬੱ ਨਚਆਂ ਦੀ ਨ ਿੱਜਤਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਿਗਾਂ ਿਈ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਾਿੇ ਕਾ ੰ ੂ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਦਤ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ
ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਤੋਂ ਨ ਿੱਜੀ ਤੌਰ &apos;ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇ ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬਿੱ ਚੇ
ਸਾ ੰ ੂ ਕੋਈ ੀ ਨ ਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਾ ਭੇਜਣ।

ਸੋਿਾਂ
ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ੀਤੀ ਦੇ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਿੀ, ਸੋਧ, ਾਧਾ ਕਰ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਰਾਿ ਾਂ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ੀਤੀ &apos;ਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਦੋਂ ਇਸ ੰ ੂ ਆਿਰੀ ਾਰ ਨ ਆਇਆ ਨਗਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਕੇ ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਸਚੇਤ
ਕਰਾਂਗੇ ਨਕ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹ । ਜੇ ੀਤੀ ਨ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੱ ਡੀ ਤਬਦੀਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਤੀਹ
ਨਦ ਪਨਹਿਾਂ ਤੁਹਾ ੰ ੂ ਢੁਕ ਾਂ ਆ ਿਾਈ

ੋ ਨਟਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾ ੰ ੂ

ਿੱ ਿੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਅ ੁਸਾਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਨਹਮਤੀ ਿ ਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ &apos;ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਰਤਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਸਕਰ

ੰ ੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ

ਨਕਸੇ ੀ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ &apos;ਤੇ ਇਸ ੀਤੀ ੰ ੂ ਮੁੜ ਦੇਿਣ।

ਸਾਡੇ ਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ
ਸਾਡੇ ਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਿਈ, ਸਾ ੰ ੂ privacy[ਐਟ]qualcomm[ਡੋਟ]com &apos;ਤੇ ਈਮੇਿ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ
&apos;ਤੇ ਨਿਿੋ: Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121.
ਪਰਭਾ ੀ ਨਮਤੀ: 30 ਅਪਰੈਿ 2019 ਮੰ ਗਿ ਾਰ
2019 Qualcomm Technologies, Inc. ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪ ੀਆਂ।

