Politica de Confidențialitate
În prezenta Politică de Confidențialitate (“Politica“) noi, Qualcomm Incorporated și sucursalele
noastre (cumulativ “noi“ sau “ale noastre“), furnizăm informații despre cum colectăm, utilizăm,
prelucrăm și transmitem datele cu caracter personal. Qualcomm Incorporated și sucursalele
noastre sunt o organizație globală ce împart datele pe care la administrăm în afaceri (societăți),
procese de afaceri, și sisteme informatice din jurul lumii. În consecință, pentru această Politică,
utilizăm termenul de “date cu caracter personal“ în sens larg pentru a acoperi multitudinea de
legi privind protecția datelor ce ni se aplică; “date cu caracter personal“ înseamnă informații în
legătură cu o persoană fizică identificată sau care ar putea fi în mod rezonabil (în sine sau
împreună cu alte date) să identifice o persoană fizică.

Scop
Această Politică se aplică website-urilor, produselor, serviciilor, programelor, sau aplicațiilor pe
care postăm o legătură directă către această Politică sau la care ne referim în această Politică
( colectiv “Serviciile“) Această Politică acoperă numai datele colectate prin intermediul
Serviciilor și nu orice alt mod de colectare sau prelucrare incluzând, dar fără a se limita la
practicile de colectare a datelor ale altor servicii care își mențin separat propriile politici de
confidențialitate. Ocazional, ne referim la această Politică în legătură cu studii și pagini web
dedicate, spre exemplu,, paginile noastre de Cariere; în astfel de situații, această Politică se
aplică după cum este modificată în notificarea în cauză sau în solicitarea de consimțământ (ex.
în legătură cu tipurile de date colectate sau scopurile colectării).

Tipuri de Date și Metode de Colectare
Colectăm o varietate de date cu caracter personal prin mijloacele descrise mai jos. Ai de ales în
privința datelor pe care le colectăm. Când ți se solicită să ne furnizezi date, poți alege să nu o
faci. Dar dacă refuzi să ne furnizezi date, posibilitatea ta de a utiliza produsul în cauză sau
serviciu poate fi diminuată sau restricționată.
Date pe care le trimiți. Colectăm numele tău, adresa(ele) de poștă electronică, adresa(ele) de
corespondență, numărul(ele) de telefon și datele în legătură cu afacerea pe care o reprezinți

când ne soliciți informații, te înregistrezi, comanzi un produs sau un serviciu, sau altfel ne
transmiți intenționat astfel de informații. În legătură cu serviciile contra cost îți vom colecta
totodată informațiile de plată (ex. numărul cardului de credit și datele de verificare aferente),
numărul de telefon și adresele de facturare și transport.
Date pe care le colectăm automat de pe website-urile noastre. Când vizitezi unul dinte
website-urile noastre, colectăm date general e de pe computerul sau dispozitivul mobil cum ar
fi tipul de browser, sistem de operare, adresa IP și numele de domeniu de pe care ne accesezi
site-ul, iar dacă ne accesezi site-ul de pe un dispozitiv mobil, tipul de dispozitiv mobil În plus,
colectăm date despre modul în care ne folosești website-urile, cum ar fi data și ora vizitei pe
site, zonele sau paginile din site pe care le vizitezi, durata de timp pe acre o petreci vizionând
site-ul, numărul de dăți în care revii pe site și alte date de rulaj clic.
Cookies. Utiliză cookies, web beacons, sau tehnologii similare pentru a colecta date despre
modul n car ne utilizezi website-urile sau aplicațiile. Un cookie este un mic fișier text stocat pe
hard discul computerului sau dispozitivului tău când accesezi site-ul. Utilizăm cookie-urile
pentru asistență în operare site-urilor și serviciilor noastre, inclusiv pentru a: (1) te reține astfel
încât să nu fie nevoie să reintroduci aceleași informații când revii pe site, (2) îți furnizează
conținut adaptat sau oferte pe site; (3) dezvoltă statistici agregate pentru a putea monitoriza
performanța site-ului, efectuarea de cercetări, îmbunătățirea conținutului și serviciilor și (4)
ajută la protejarea securității site-urilor și serviciilor noastre.
Permitem totodată altor societăți cum ar fi parteneri de analiză web, agenții de publicitate, sau
rețele de publicitate să seteze sau acceseze cookie-urile sau web beacon-urile (denumite
totodată 1x1 pixel.gifs sau etichete de activitate) pe site. Spre exemplu, noi utilizăm societăți
de publicitate terțe pentru a servi reclame în numele nostru pe internet sau să afișeze reclame
pentru alte societăți pe site-ul nostru. Aceste societăți de publicitate terțe întrebuințează
cookie-uri și beacon-uri web pentru a măsura și îmbunătăți efectivitatea anunțurilor pentru
clienții lor, inclusiv noi. Pentru a face asta, aceste societăți utilizează datele despre vizitele tale
pe site-ul nostru și alte website-uri în decursul timpului. Aceste date pot include: data/ora
afișării banner-ului publicitar, un identificator unic din cookie-ul lor și adresa IP a dispozitivului
tău. Aceste date pot fi totodată utilizate pentru a personaliza anunțurile astfel încât să fie mai
probabil să vezi anunțuri despre bunuri și servicii care sunt de interes pentru tine. Dacă ți-ar
plăcea mai multe informații despre această practică și despre opțiunile tale în legătură cu
publicitatea personalizată vizitează acest articol de renunțare.

Ești liber să refuzi cookie-urile, dar făcând asta, e posibil să nu mai poți utiliza anumite
caracteristici ale site-ului sau să beneficiezi complet de toate ofertele noaste. Verifică meniul
“Help” al browser-ului tău pentru a vedea cum poți modifica preferințele cookie. Pentru
informații suplimentare, te rugăm să vezi Politica noastră de Confidențialitate.
Programe și aplicații: Sucursalele Qualcomm Incorporated creează o varietate de software-uri
și aplicații pentru dispozitivele mobile care poate ajuta la îmbunătățirea performanței, păstrării
puterii bateriei, îmbunătățirea securității dispozitivelor mobile sau oferă alte beneficii. Prin
aceste aplicații avem dreptul de a colecta date despre locație, identificatori unici (precum un
număr chip sau un ID al unui abonat internațional, date despre aplicațiile instalate şi/sau care
funcționează pe dispozitiv, date de configurare precum firma, modelul şi furnizorul de wireless,
sistemul de operare şi data versiunii, date privind versiunea programului, și date despre
performanta dispozitivului cum ar fi performanța chipset-ului, utilizarea bateriei şi date
termale. Află Mai Multe
Surse terțe: Putem obține totodată date cu caracter personal din surse terțe precum
intermediari de date, rețele de socializare, alți parteneri sau surse publice.

Scopurile colectării, Utilizarea Datelor
Noi colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal ce te privesc cu consimțământul tău şi/sau
după cum este necesar pentru furnizarea produselor pe care le folosești, funcționarea afacerii
tale, îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale, protejarea securității sistemelor noastre şi a
clienților noştri, sau pentru a îndeplini alte interese legitime. Scopurile în care colectăm şi
utilizăm datele includ:


Pentru a răspunde la solicitarea pe care ne-o transmiți, precum solicitarea ta de
informații, solicitarea noastră de a te abona la un serviciu sau de a achiziționa un
produs;



Pentru a furniza, administra, menține şi securiza Serviciul(iile) pe care tu le soliciți;



Pentru a ne îmbunătăți afacerea, inclusiv pentru a administra, proteja şi a îmbunătăți
serviciile şi sistemele noastre, pentru a dezvolta produse şi servicii noi, şi pentru
scopurile altor afaceri interne;



Pentru a înțelege mai bine preferințele utilizatorilor Serviciilor noastre, compilarea
statisticilor agregate despre utilizarea Serviciilor noastre şi pentru a ajuta la
personalizarea experienței ale privind website-urile şi Serviciile noastre;



Pentru a-ți furniza informații despre tehnologiile, produsele sau serviciile lansate,
noutăți şi alte comunicații ale noastre; şi



Orice alt uz pe care îl descriem în această Politică sau la momentul colectării datelor.

Pentru atingerea acestor scopuri şi în măsura permisă de legea aplicabilă, putem combina varii
tipuri de date pe care le colectăm din diferite surse.

Unde Stocăm şi Prelucrăm Datele
Stocăm şi Prelucrăm datele în Statele Unite pe servere din jurul lumii incluzând, dar fără a se
limita la Asia şi Spațiul Economic European. Oricând stocăm sau prelucrăm date cu caracter
personal conform acestei Politici, luăm măsuri pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în
conformitate cu prezenta Politică şi conform legii aplicabile.
Transferăm date cu caracter personal din Spațiul Economic European către alte țări, dintre care
câteva nu au fost calificate de Comisia Europeană ca oferind un grad adecvat de protecție a
datelor. Când facem astfel, utilizăm o varietate de mecanisme legale pentru efectuarea
transferului (cum ar fi consimțământul tău sau contracte legale).

Dezvăluirea Datelor cu caracter Personal
Accesăm datele tale cu caracter personal în cadrul Qualcomm (incluzând filialele) şi partajăm
datele cu vânzători sau prestatori de servicii terți care prelucrează datele în numele nostru în
scopurile prevăzute în prezenta Politică. Este posibil să oferim totodată training-uri sau alte
servicii salariaților şi angajaților clienților noştri de business. În astfel de cazuri, avem dreptul de
a transmite date privind utilizarea training-urilor şi a altor servicii cu clienții de business susmenționați pentru utilizarea în cadrul afacerii lor. Avem totodată dreptul de a partaja datele
tale conform cerințelor legale sau în interesul protejării sau exercitării drepturilor noastre cum
ar fi, fără limitare în legătură cu solicitări din partea reprezentanților instituțiilor statului sau în
legătură cu procedurile judiciare. Avem dreptul de a partaja sau transfera datele tale în
legătură cu o potențială sau actuală vânzare, fuziune, transfer sau altă reorganizare a întregii
sau a unei părți a afacerii noastre. În final, avem totodată dreptul de a-ți partaja datele cu
caracter personal când ne-ai acordat permisiunea.

Opțiunile Tale

Opt-In/Out. În anumite circumstanțe, cum ar fi comerțul prin e-mail, îți oferim posibilitatea de
a te înscrie sau de a renunța la colectarea anumitor tipuri de date, la utilizare sau la partajare. În
astfel de cazuri noi îți vom respecta alegerea.
Drepturile Persoanei Vizate. Legile din anumite țări sau state îți permit să soliciți accesul,
corectarea, ştergerea, restricția, sau alte drepturi în legătură cu datele tale cu caracter
personal. Apasă aici pentru a-ți exercita acele drepturi.
Do Not Track. În prezent nu răspundem la semnalele “Do Not Track” (“DNT”) trimise de
browser-ele web. Un standard uniform nu a fost încă adoptat pentru a determina cum ar trebui
interpretate semnalele DNT şi care sunt acțiunile ce ar trebui întreprinse de website-uri şi terți
care le recepționează. În orice caz, ai dreptul de a utiliza o varietate de alte mijloace de control
al colectării datelor şi al utilizării, incluzând controlul cookie-urilor în setările browser-ului şi
comenzile de reclamă personalizată descrise în secțiunea Cookies de mai sus.

Stocare
Stocăm datele cu caracter personal cât timp contul tău este activ, sau cât este necesar pentru
a-ți presta serviciile. Vom şterge datele cu caracter personal într-un termen rezonabil după ce
datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate. Cu toate acestea, noi vom
păstra şi utiliza datele după cum este necesar pentru executarea obligațiilor legale,
soluționarea disputelor şi punerea în executare a contractelor noastre.

Securitate
Transmisiunile pe Internet nu sunt niciodată 100% sigure sau fără erori. Cu toate acestea, noi
luăm toate măsurile rezonabile pentru a-ți proteja datele de pierderi, utilizare abuzivă, accesul
neautorizat, dezvăluire, alterare şi distrugere. Este responsabilitatea ta să îți protejezi parolele
şi ID-urile de utilizator şi să ne notifici utilizând una dintre metodele de contact prevăzute mai
jos dacă suspectezi vreodată că parola sau ID-ul tău de utilizator pentru unul dintre Serviciile
noastre a fost compromis. Tu eşti singurul responsabil pentru orice utilizare neautorizată a
Serviciilor noastre ce se face prin utilizarea parolei şi ID-ului tău te utilizator.

Confidențialitate pentru Copii

Serviciile noastre sunt destinate adulților. Nu colectăm intenționat sau cu bună știință
informații de identificare personală de la copii, astfel cum sunt definiți de legea aplicabilă, şi
solicităm copiilor să nu ne furnizeze orice date cu caracter personal.

Modificări
Ne rezervăm dreptul de schimba, modifica, adăuga sau înlătura părți ale prezentei Politici
oricând, dar te vom anunța despre faptul că modificări au fost efectuate prin indicare în Politică
a datei când a fost ultima oară actualizată. Dacă modificăm Politica într-un mod important, îți
vom transmite o notificare corespunzătoare online cu cel puțin treizeci de zile înainte şi/sau
vom obține acordul tău expres conform cerințelor legale. Când ne vizitezi website-urile sau
când ne utilizezi Serviciile, accepți prezenta versiune a acestei Politici. Noi recomandăm ca
utilizatorii să reacceseze această Politică ocazional pentru a afla despre orice modificări.

Contactează-Ne
Pentru a ne contacta, trimite-ne un e-mail la privacy[at]qualcomm[dot]com, sau scrie-ne la
Qualcomm Incorporated, Atn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
Data intrării în vigoare: 30 Aprilie, 2019
© 2019 Qualcomm Technologies, Inc. și/sau societățile sale afiliate.

