රහස්යතා ප්රතිපත්තතිය
මෙෙ රහස්යතා ප්රතිපත්තතිමයහි (“ප්රතිපත්තතිය”), අපි, Qualcomm Incorporated සහ
අපමේ පරිපාලිත සොගම් (සාමූහිකව “අපි”, “අප”, මහෝ “අපමේ”) විසින්, අප පුද්ගලික
දත්තත රැස් කරන, භාවිත කරන, සකසන, සහ ොරු කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ
මතාරතුරු සපයන්මනමු. Qualcomm Incorporated සහ අපමේ පරිපාලිත සොගම්
(නනතික පැවැත්තෙ) අප විසින් කළෙනාකරණය කරනු ලබන දත්තත, ව්යාපාර
ක්රියාවලි, සහ මලෝකය වටා දිමවන මතාරතුරු පද්ධති හුවොරු කර ගන්නා මගෝලීය
සංවිධානයක් වන්මනමු. එෙ නිසා, මෙෙ ප්රතිපත්තතිමයහි කටයුතු සඳහා, අප අපට
අදාළ වන, මබාමහෝ ප්රතිපත්තතිෙය සහ දත්තත ආරක්ෂණ නීති ආවරණය කිරීෙට
"පුද්ගලික දත්තත” යන මයදුෙ වඩාත්ත පුළුල් මලස භාවිත කරමු; “පුද්ගලික දත්තත” යන්න
ස්වභාවික පුද්ගලමයකු හඳුනා ගැනීෙට මහෝ ස්වභාවික පුද්ගලමයකු හඳුනා ගැනීෙට
සාධාරණ මලසින් භාවිත කළ හැකි (ඒවා තනිවෙ මහෝ මවනත්ත සාධාරණ මලසින් ලද
හැකි දත්තත හා ඒකාබද්ධව) මතාරතුරු හා ආශ්රිත දත්තත අර්ථවත්ත කරයි.

විෂය පථය
මෙෙ ප්රතිපත්තතිය මහෝ මෙෙ ප්රතිපත්තතිය ඇතුළත අප මයාමු දක්වන (සාමූහිකව
“මස්වා”) අපමේ මවබ් අඩවි, නිෂ්පාදන, මස්වා, ෙෘදුකාංග, මහෝ මයදුම් ෙත සෘජු
සබැඳියක් දක්වන අවස්ථා සෙඟ අදාළ කර ගැමන්. මෙෙ ප්රතිපත්තතිය මස්වා හරහා
රැස් කර ගන්නා දත්තත පෙණක් ආවරණය කරන අතර ඔවුන්මේෙ, රහස්යතා
ප්රතිපත්තති නඩත්තතු කරන අමනකුත්ත මස්වාවල දත්තත රැස් කිරීම් පරිචය ඇතුළුව
එමහත්ත ඊට සීො මනාවී, මවනත්ත කවර මහෝ දත්තත එකතුවක් මහෝ සැකසුම් කිරීෙක්,
ආවරණය මනාකරයි. අවස්ථානුරූපීව, සමීක්ෂණ සහ විමශ්ෂ කාර්ය මවබ් පිටු,
උදාහරණ වශමයන්, අපමේ මස්වානියුක්තික මවබ් පිටු, කරා සම්බන්ිතව මෙෙ
ප්රතිපත්තතිය කරා අප මයාමු දක්වමු; එවැනි කාරණාවල දී, මෙෙ ප්රතිපත්තතිය
නියමිත දැන්වීෙ තුළ නවීකරණය කර ඇති පරිදි මහෝ කැෙැත්තත ඉල්ලා සිටීෙ (උදා. රැස්
කරන ලද දත්තත වර්ගවලට ආශ්රිත මහෝ රැස්කිරීමම් අභිප්රායවලට අදාළව) සෙඟ
අදාළ මවයි.

දත්තත ආකාර සහ රැස් කිරීමේ විධික්රම
පහත දැක්මවන ොර්ගවලින් අපි පුද්ගලික දත්තත විවිධත්තවයක් රැස් කරමු. අප රැස්
කරන දත්තත පිළිබඳව ඔබට මතෝරා ගැනීමම් විකල්ප තිමබ්. අපට මතාරතුරු සපයන
මලස ඔබමගන් ඉල්ලා ඇතිවිට දී ඔබ මම්වා ඉදිරිපත්ත මනාකිරීෙට මත්තරිය හැක්මකහිය.
නමුත්ත ඔබ දත්තත සැපයීෙ ප්රතික්මෂ්ප කරන්මන් නම්, අදාළ නිෂ්පාදනය මහෝ මස්වාව
භාවිත කිරීෙට ඔබට ඇති හැකියාව හීන වී යාෙ මහෝ සීො කරනු ලැබීෙ විය හැකිය.
ඔබ ඉදිරිපත්ත කරන දත්තත. ඔබ අමපන් මතාරතුරු ඉල්ලා සිටින විට, ලියාපදිංචි
කිරීෙක්, නිෂ්පාදනයක් මහෝ මස්වාවක් ඇණවුම් කරන විට, මහෝ අන් ආකාරයක
අදහසක් ඇතිව එවැනි මතාරතුරු අප කරා එවන විට, අපි ඔබමේ නෙ, ඊමම්ල්
ලිපින(ය), තැපැල් ලිපින(ය), දුරකථන අංක(ය), සහ ඔබ නිමයෝජනය කරන ව්යාපාරය
හා සම්බන්ධ දත්තත රැස් කරමු. ගාස්තු අය කරන මස්වා හා සම්බන්ධමයන්, අපි
මගවීම් මතාරතුරු (උදා. ණය කාඩ්පත්ත අංකය සහ සම්බන්ිත සත්තයාපන දත්තත),
දුරකථන අංකය, සහ බිල්පත්තකරණ සහ ප්රවාහනගත කරන ලිපින වැනි මතාරතුරු
ද රැස් කරන්මනමු.
අප අපමේ මෙබ්අඩවිෙලින් ස්ෙයංක්රීයෙ රැස් කරන දත්තත. ඔබ අපමේ
මස්වාවලින් එකකට පිවිසුම් ගන්නා විට, බ්රවුසර් වර්ගය, මෙමහයුම් පද්ධතිය, IP
ලිපිනය සහ ඔබ අඩවියට පිවිසුම් ගැනීෙට භාවිත කරන වසම් නාෙය, සහ ඔබ
ඔබමේ ජංගෙ උපාංගය භාවිත කරමින් අපමේ අඩවියට පිවිසුම් ගන්මන් නම්, ජංගෙ
උපාංගමේ වර්ගය වැනි ඔබමේ පරිගණකය මහෝ ජංගෙ උපාංගය මවතින් මපාදු දත්තත
රැස් කරන්මනමු. ඊට අතිමර්කීව, ඔබ අඩවියට පිවිසුණු දිනය සහ මව්ලාව, ඔබ මවබ්
අඩවිමයහි පිවිසුම් ගත්ත ක්මෂ්ත්තර සහ පිටු, ඔබ අඩවිය ෙත ගත කළ කාල ප්රොණ,
ඔබ අඩවියට නැවත පැමිණි වාර ගණන සහ ක්ලික් කිරීමෙන් ප්රවාහ වූ දත්තත වැනි
ඔබ අපමේ මවබ් අඩවිය භාවිත කළ ආකාරය පිළිබඳ අප දත්තත රැස් කරන්මනමු.
කුකීස්. ඔබ අපමේ මවබ් අඩවි මහෝ මවබ් මයදුම් භාවිත කළ ආකාරය පිළිබඳ දත්තත
රැස් කිරීෙට අපි කුකී, මවබ් සමණළි මහෝ ඒ හා සොන තාක්ෂණ භාවිත කරමු.
කුකියක් යනු ඔබ අඩවියට පිවිමසන විට ඔබමේ පරිගණකමේ මහෝ උපාංගමේ දෘඪ
ධාවකය ෙත රඳවන කුඩා මපළ මගානුවකි. අපි අපමේ අඩවි සහ මස්වා
මෙමහයවීමෙහි ලා උපකාර වශමයන් කුකි භාවිත කරමු, ඊට ඇතුළත්ත වන්මන්: (1) ඔබ
නැවතත්ත අඩවියට පිවිමසන විට මතාරතුරු ඇතුල් කිරීෙට අවශ්ය මනාවන පරිදි එෙ

මතාරතුරු ෙතක තබා ගැනීෙ, (2) ඔබට අඩවිය ෙත රිසිකරණය කළ අන්තර්ගතය
සහ පිරිනැමීම් සැපයීෙ, (3) අඩවි කාර්යසාධනය අධීක්ෂණය කිරීෙ, පර්මේෂණ
පැවැත්තවීෙ, අපමේ අන්තර්ගතය සහ මස්වා වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහා ඒකාබද්ධ
සංඛ්යාන මගාඩනැගීෙ, සහ (4) අපමේ අඩවි සහ මස්වාවල ආරක්ෂාව සහතික
කිරීෙට උපකාරී වීෙ.
එමෙන්ෙ අපි මවබ් විශ්මල්ෂණ හවුල්කරුවන්, මවළඳ දැන්වීම්කරුවන්, මහෝ මවළඳ
දැන්වීම් ජාල වැනි අමනකුත්ත සොගම්වලට අඩවිය ෙත තෙ කුකි මහෝ මවබ් සමණළි
(මෙන්ෙ 1x1 pixel.gif මහෝ ක්රියාොර්ග ඇමුණුම් මලස ද හඳුන්වන) තැන්පත්ත කිරීෙට
මහෝ ඒවාට පිවිසුම් ගැනීෙට ඉඩ මදමු. උදාහරණ වශමයන්, අපි අප මවනුමවන්
අන්තර්ජාලය පුරා මවළඳ දැන්වීම් මස්වා කිරීෙට සහ ඔවුන්මේ මවළඳ දැන්වීම් අපමේ
අඩවිය ෙත තැබීෙට මතවන පාර්ශ්ව මවළඳ දැන්වීම් සොගම් භාවිත කරමු. මෙෙ
මතවන පාර්ශ්ව මවළඳ දැන්වීම් සොගම් අප ද ඇතුළුව ඔවුන්මේ මස්වාදායකයන්මේ
මවළඳ දැන්වීම් ඵලදායකත්තවය ෙැනීමම් සහ වැඩිදියුණු කිරීමම් උපක්රෙ වශමයන් කුකී
සහ මවබ් සමණළි මස්වමේ මයාදවති. එමස් කිරීෙට, මෙෙ සොගම් කාලය මුළුල්මල් අප
අඩවිමයහි සහ මවනත්ත අඩවිවල ඔබමේ පිවිසුම් පිළිබඳ දත්තත භාවිත කරති. මෙෙ
දත්තතවලට බැනර් මවළඳ දැන්වීෙ ප්රදර්ශනය කරන දිනය/මව්ලාව, ඔවුන්මේ කුකිවල
අන්තර්ගත අනන්ය හැඳුනුම්කාරක අංකයක්, සහ ඔබමේ උපංංගමේ IP ලිපිනය
ඇතුළත්ත විය හැකිය. මෙෙ දත්තත ඔබට පුද්ගලීකරණය කළ මවළඳ දැන්වීම් භාවිත
කරනු ලැබිය හැකි අතර එනිසා ඔබ ඇලුම්කම් දක්වන භාණ්ඩ සහ මස්වා පිළිබඳ
මවළඳ දැන්වීම් දැකීෙට වඩාත්තෙ හැකියාවක් ඇත. ඔබ මෙෙ පරිචය සහ පුද්ගලීකරණය
කළ මවළද දැන්වීම්කරණය සඳහා වන ඔබමේ මත්තරීම් පිළිබඳ තවත්ත මතාරතුරු ලබා ගැනීෙට
කැෙතියි නම්, මෙෙ මත්තරීමෙන් ඉවත්ත කිරීමම් ලිපිය කරා පිවිමසන්න.

ඔබට නිදහමස් කුකී ප්රතික්මෂ්ප කළ හැකි නමුත්ත එමස් කිරීමෙන්, ඔබට අඩවිය ෙත
ඇති ඇතැම් විමශ්ෂාංග භාවිත කිරීෙට හැකියාව මහෝ අපමේ පිරිනැමුම්වල සම්ූර්ණ
වාසිය ගැනීෙට හැකියාව මනාෙැතිව යා හැකිය. ඔබමේ කුකී ෙනාප මවනස් කිරීෙට
හැදෑරීෙ සඳහා ඔබමේ බ්රවුසරමයහි “උපකාර” මෙනුව පරීක්ෂා කරන්න. තවදුරටත්ත
මතාරතුරු සඳහා, කරුණාකර අපමේ කුකී ප්රතිපත්තතිය බලන්න.
මෘදුකාංග සහ මයදුේ: Qualcomm Incorporated හි පරිපාලිත සොගම් ජංගෙ උපාංග
කාර්යසාධනය, බැටරි බලය සුරැකීෙ, උපාංග ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීෙ, මහෝ
අමනක් ප්රතිලාභ පිරිනැමීෙ වැඩිදියුණු කිරීෙට උපකාරී විය හැකි ජංගෙ උපාංග

සඳහා ෙෘදුකාංග සහ මයදුම් පන්තියක් නිර්ොණය කරයි. මෙෙ ෙෘදුකාංග මයදුම්
ොර්ගමයන්, අප පිහිටුම් දත්තත, අනන්ය හැඳුනුම්කාරක (චිප් කට්ටල අනුක්රමික
අංකය මහෝ අන්තර්ජාතික දායක හැඳුනුෙ වැනි), උපාංගය ෙත ස්ථාපිත සහ/මහෝ
ක්රියාත්තෙක මයදුම් පිළිබඳ දත්තත, නිෂ්පාදනය, ොදිලිය, සහ රැහැන් රහිත වාහකය
වැනි වින්යාසගතකරණ දත්තත, මෙමහයුම් පද්ධතිය සහ අනුවාද දත්තත, ෙෘදුකාංග
මගාඩනැගුම් දත්තත, සහ චිප් කට්ටලමයහි කාර්යසාධනය, බැටරි භාවිතය, සහ
උෂ්ණත්තව දත්තත වැනි කාර්යසාධනය පිළිබඳ දත්තත රැස් කරනු ලැබිය හැකිය. වැඩිදුර
හදාරන්න
මතෙන පාර්ශ්ෙ මූලා්ර: අප දත්තත තැරැව්කරුවන්, සොජ ජාල, අමනකුත්ත
හවුල්කරුවන්, මහෝ ප්රසිද්ධ මූලාශ්ර වැනි මතවැනි පාර්ශ්ව මවතින් පුද්ගලික දත්තත
රැස් කිරීෙ ද කරනු ලැබිය හැකිය.

රැස් කිරීමේ අරමුණු, දත්තත භාවිතය
අපි ඔබමේ කැෙැත්තත ඇතිව සහ/මහෝ ඔබ භාවිත කරන නිෂ්පාදන සැපයීමම්
අවශ්යතාව, අපමේ ව්යාපාරය මෙමහයවීෙ, අපමේ ගිවිසුම් සහ නනතික බැඳියා
සපුරාලනු පිණිස, අපමේ පද්ධති සහ අපමේ පාරිමභෝගිකයන්මේ ආරක්ෂාව
සුරක්ිත කරනු පිණිස, මහෝ අමනකුත්ත නීත්තයානුකූල ඇලුම්කම් සපුරාලනු පිණිස, ඔබ
පිළිබඳ පුද්ගලික දත්තත රැස් කිරීෙ සහ සැකසුම් කිරීෙ කරන්මනමු. අප දත්තත රැස්
කිරීෙ සහ භාවිත කිරීෙ සඳහා අරමුණුවලට ඇතුළත්ත වන්මන්:


ඔබමේ මතාරතුරු ඉල්ලීම්, මහෝ මස්වාවක් ලබා ගැනීෙ සඳහා ඔබමේ
දායකත්තවය දැක්වීෙ, මහෝ නිෂ්පාදනයක් මිලදී ගැනීෙ වැනි ඔබ විසින් අපට
එවනු ලබන ඉල්ලීම්වලට ප්රතිචාර දැක්වීෙ;



ඔබ ඉල්ලන මස්වා(ව) සැපයීෙ, කළෙනාකරණය කිරීෙ, නඩත්තතු කිරීෙ, සහ ඉටු
කිරීෙ;



පරිපාලනය, ආරක්ෂා කිරීෙ, සහ අපමේ මස්වා සහ අපමේ පද්ධති වැඩිදියුණු
කිරීෙ ඇතුළුව, අපමේ ව්යාපාරය මෙමහයවීෙ සහ වැඩිදියුණු කිරීෙ, නව
නිෂ්පාදන සහ මස්වා සංවර්ධනය කිරීෙ, සහ අමනකුත්ත අභ්යන්තර ව්යාපාරික
අරමුණු සාක්ෂාත්ත කිරීෙ;



අපමේ මස්වා පරිශීලකයන්මේ ෙනාප වඩාත්ත මහාඳින් අවමබෝධ කර ගැනීෙ,
අපමේ මස්වා භාවිතය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ සංඛ්යාන සැකසුම් කිරීෙ, සහ අපමේ

මවබ් අඩවිය සහ මස්වා භාවිතය සඳහා ඔබමේ අත්තදැකීෙ පුද්ගලීකරණය
කිරීෙට උපකාරී වීෙ;


අපමේ තාක්ෂණ විි, නිෂ්පාදන මහෝ මස්වා නිකුතු, ප්රවෘත්තති, සහ අමනකුත්ත
සන්නිමව්දන පිළිබඳ මතාරතුරු ඔබට සැපයීෙ; සහ



අප මෙෙ ප්රතිපත්තතිමයහි ලා විස්තර කරන මවනත්ත කවර මහෝ භාවිත මහෝ අප
දත්තත රැස් කරන අවස්ථාව යනාදියයි.

මෙෙ අරමුණු සාක්ෂාත්ත කර ගනු පිණිස, සහ අදාළ නීතිය ෙගින් අවසර මදන තාක්
දුරට, අප විසින් මවනස් මූලාශ්ර ඇසුරින් රැස් කරන විවිධ දත්තත වර්ග බද්ධ කරනු
හැකිය.

අප දත්තත ගබඩා කිරීම සහ සැකසුේ කිරීම කරන
ස්ථානය
අපි එක්සත්ත ජනපදය සහ ආසියාමව් සහ යුමරෝපීය ආර්ික කලාපමයහි සීො
කිරීෙකින් මතාරව, මලෝකය පුරා තිමබන අපමේ මස්වාදායකවල දත්තත ගබඩා කිරීෙ
සහ සැකසුම් කිරීෙ කරන්මනමු. මෙෙ ප්රතිපත්තතියට අනුසාරී වන පුද්ගලික දත්තත
ගබඩා කරන හා සැකසුම් කරන තැන කුෙක් වුවත්ත, අපි මෙෙ ප්රතිපත්තතියට සහ
අදාළ නීතියට අනුව දත්තත සැකසුම් මකමරන බව තහවුරු කිරීෙ සඳහා අවශ්ය
ප්රතිකර්ෙ මයාදන්මනමු.
අපි පුද්ගලික දත්තත සෙහරක් සඳහා යුමරෝපීය මකාමිසෙ සතුව දත්තත ආරක්ෂණය
පිණිස සුදුසු ෙට්ටමම් ආරක්ෂාව සහතික කර මනාෙැති විට, යුමරෝපීය ආර්ික
කලාපමයහි සිට මවනත්ත රටවල් කරා ොරු කරන්මනමු. අප එමස් කරන විට, ොරුව
බල ගන්වනු පිණිස (ඔබමේ කැෙැත්තත මහෝ නනතික ගිවිසුම් වැනි) අපි නනතික
යන්ත්තරණ සමූහයක් භාවිත කරන්මනමු.

පුද්ගලික දත්තත මහළිදරව් කිරීේ
අපි, Qualcomm (පරිපාලිත සොගම් ඇතුළුව) ඇතුළත ඔබමේ පුද්ගලික දත්තත කරා
ප්රමව්ශය ගන්නා අතර මෙෙ ප්රතිපත්තතිමයහි ලා සකසනු ලැබ ඇති අරමුණු
මුදුන්පත්ත කර ගනු පිණිස අප මවනුමවන් දත්තත සැකසුම් කරන මතවන පාර්ශ්ව මස්වා
සපයන්නන් සෙඟත්ත දත්තත හුවොරු කරන්මනමු. අපි අපමේ ව්යාපාරික

පාරිමභෝගිකයන් පිළිබඳව අපමේ මස්වානියුක්තිකයන් සහ මස්වකයන් හට පුහුණුව
මහෝ අමනකුත්ත මස්වා පිරිනෙන්මනමු. එවැනි කාරණවල දී, අපි අපමේ පුහුණුව සහ
අමනකුත්ත මස්වා භාවිතය සම්බන්ධ දත්තත, හඳුනාගත්ත ව්යාපාරික පාරිමභෝගිකයන්
සෙඟ ඔවුන්මේ ව්යාපාර භාවිතය සඳහා මබදාගන්මනමු. එමෙන්ෙ, අපි, නීතිය ෙඟින්
අවශ්ය කරන විට මහෝ අපමේ මහෝ අන් අයමේ නනතික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
කිරීමම් මහෝ ක්රියාවට නැංවීමම් අභිරුචිය පරිදි, උදා. නීතිය බලාත්තෙක කිරීමම්
නිලධාරීන් මවතින් එන ඉල්ලීම් සම්බන්ධමයන් සහ අිකරණ නීතිකෘත්තය
සම්බන්ධමයන්, එමහත්ත ඊට සීො මනාමවමින්, ඔබමේ දත්තත මබදා ගැනීෙ කරන්මනමු.
අනාගත මහෝ සත්තය විකුණුෙක්, ඒකාබද්ධ කිරීෙක්, ොරු කිරීෙක් මහෝ අපමේ
ව්යාපාරමේ මකාටසක් මහෝ සෙස්තය අමනකුත්ත මලසින් හඳුනා ගැනීෙක්
සම්බන්ධමයන් අප ඔබමේ දත්තත හවුමල් පරිහරණය මහෝ ොරු කිරීෙ කරනු හැකිය.
අවසාන වශමයන්, ඔබ අපට අවසර දී ඇති පරිදි අප ඔබමේ පුද්ගලික දත්තත හවුමල්
පරිහරණය කරනු හැකිය.

ඔබමේ මත්තරීේ
මත්තරීම/මත්තරීමමන් ඉෙත්ත කිරීම. ඊමම්ල් අමලවිකරණය වැනි, සෙහර අවස්ථාවල දී,
අපි සෙහර දත්තත රැස් කිරීම්, භාවිතය, මහෝ හවුමල් පරිහරණය කිරීම් වර්ග සෙහරක්
මත්තරීෙ මහෝ මත්තරීමෙන් ඉවත්ත කිරීමම් හැකියාව ඔබට පිරිනෙන්මනමු. එවැනි
අවස්ථාවල දී, අපි ඔබමේ මත්තරීෙට ගරු කරන්මනමු.
දත්තත විෂය හිමිකම්. ඇතැම් රටවල සහ රාජ්යයන් වල නීතීන් ෙගින් ඔබට පිවිසුම්
අයැදුෙ, සංමශෝධනය, ෙකා දැමීෙ, සීො කිරීෙ සහ ඔබමේ පුද්ගලික දත්තත අනුව
අමනකුත්ත හිමිකම් ලබා මද්. එෙ හිමිකම් භාවිතය සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න.
ලුහුබැඳීම මනාකරන්න. අපි දැනට මවබ් බ්රවුසර් ෙගින් යවන “ලුහුබැඳීෙ
මනාකරන්න” (“DNT”) සංඥාවලට ප්රතිචාර මනාදක්වන්මනමු. DNT සංඥා අර්ථ
නිරූපණය කළ යුතු ආකාරය සහ ඒවා ලැබීෙට මවබ් අඩවි සහ මතවන පාර්ශ්ව ෙගින්
ගත යුතු ක්රියා ොර්ගය තීරණය කිරීෙට අදාළ කළ යුතු ඒකීය ප්රමිතයක් මෙමතක්
සකසා නැත. මකමස්මවතත්ත, ඔබමේ බ්රවුසර් පසුතලවල කුකී පාලන සහ ඉහත කුකී
මකාටමසහි විස්තර කර ඇති පුද්ගලීකරණය කළ මවළඳ දැන්වීම් පාලන ඇතුළුව,
දත්තත රැස් කිරීෙ සහ භාවිතය පිළිබඳ අමනකුත්ත පාලන ොර්ග සමූහයක් ඔබට භාවිත
කළ හැකිය.

රඳො තබාගැනීම
ඔබමේ ගිණුෙ සක්රීයව පවතිනා අතර, මහෝ ඔබට මස්වා සැපයීෙට අවශ්ය කරන
තාක් කල් අපි ඔබමේ පුද්ගලික දත්තත රඳවා ගනිමු. රැස් කරන ලද ව්යාපාරික අරමුණ
සඳහා ඒවා තවදුරටත්ත අවශ්ය මනාවන විට, අපි සාධාරණ කාල සීොවක් ඇතුළත
පුද්ගලික දත්තත ෙකා දෙන්මනමු. අපි, මකමස්මවතත්ත, අපමේ නීතිෙය බැඳියා හා
අනුකූලවීෙ, ආරවුල් විසඳීෙ, සහ අපමේ ගිවිසුම් බලාත්තෙක කරවීෙ පිණිස, අවශ්ය වන
පරිදි පුද්ගලික දත්තත රඳවා ගැනීෙ සහ භාවිතය කරන්මනමු.

ආරක්ෂාෙ
අන්තර්ජාලය හරහා සම්ප්මර්ෂණය කිසිවිටක 100%ක් ආරක්ිත මහෝ මදෝෂ රහිත
මනාමව්. මකමස්මවතත්ත, අපි ඔබමේ දත්තත හානිවීෙ, අවභාවිතය, සහ අනවසර
ප්රමව්ශය, මහළිදරව් කිරීෙ, අමුතු කිරීෙ, සහ විනාශ කිරීෙ ආදිමයන් ආරක්ෂා
කිරීෙට සාධාරණ පියවර ගනිමු. ඔබමේ මුරපද සහ පරිශීලක හැඳුනුම් ආරක්ෂා කර
ගැනීෙ සහ අපමේ මස්වාවලින් එකක් හා ඔබමේ මුරපදය සහ පරිශීලක හැඳුනුෙ
ආරවුලකට පත්තව ඇති බව ඔබ කවදාක මහෝ සැක කරන්මන් නම්, පහත සඳහන්
සබඳතා ොර්ගයක් භාවිත කරමින් අපට දන්වා සිටීෙ ඔබමේ වගකීෙ මව්. ඔබමේ
මුරපදය සහ පරිශීලක හැඳුනුෙ හරහා අපමේ මස්වාවකට අනවසර භාවිතය කිරීම්
කිසිවක් මවමතාත්ත ඒ සඳහා ඔබ පරෙ වගකීෙ දරන්මනහිය.

ළමුන්මේ මපෞද්ගලිකත්තෙය
අපමේ මස්වා වැඩිහිටියන් සඳහා අදහස් කර ඇත. අපි අදාළ නීතිමයහි අර්ථ
නිරූපණය කර ඇති ආකාරයට ළමුන්මගන් පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි මතාරතුරු
අභිප්රාය සහිතව මහෝ දැන දැනෙ රැස් මනාකරන අතර ළමුන් අප මවතින් පුද්ගලික
මතාරතුරු කිසිවක් ඉදිරිපත්ත මනාකරන මලස ඉල්ලා සිටිමු.

සංම

ෝධන

අප කවර අවස්ථාවක මහෝ මෙෙ ප්රතිපත්තතිමයහි මකාටස් මවනස් කිරීෙ, නවීකරණය
කිරීෙ, එක් කිරීෙ, මහෝ ඉවත්ත කිරීෙ සඳහා අයිතිවාසිකෙ රඳවා ගන්නා නමුත්ත එය
අවසාන වශමයන් යාවත්තකාල කරන ලද දිනය ප්රතිපත්තතිමයහි දක්වමින් මවනස්කම්

කර ඇති බව, ඔබමේ මසෝදිසියට ලක්වන මස් ඉදිරිපත්ත කරනු ඇත. අප
ප්රොණාත්තෙක ආකාරයකින් ප්රතිපත්තතිය මවනස් කරන්මන් නම්, මවනස් කිරීෙට
යටත්ත පිරිමසයින් දින තිහකටවත්ත මපරාතුව, ඔබට ොර්ගගත දැන්වීෙක් සැපයීෙ
සහ/මහෝ නීතිය ෙගින් අවශ්ය කරන ආකාරයට ඔබමේ ප්රකාශිත කැෙැත්තත ලබා
ගැනීෙ කරනු ඇත. ඔබ අපමේ මවබ් අඩවිවලට පිවිමසන්මන් නම් මහෝ අපමේ මස්වා
භාවිත කරන්මන් නම්, ඔබ මෙෙ ප්රතිපත්තතිමයහි ප්රවර්තන අනුවාදය
පිළිගන්මනහිය. කිසියම් මවනස් කිරීෙක් පිළිබඳව හැදෑරීෙට පරිශීලකයන්ට
අවස්ථානුකූලව මෙෙ ප්රතිපත්තතිය කරා නැවත පිවිමසන මලස අපි නිර්මද්ශ කරමු.

අප හා සේබන්ධ ෙන්න
අප හා සම්බන්ධ වීෙට, privacy[at]qualcomm[dot]com කරා ඊමම්ල් එකක් එවන්න,
නැත්තනම්, අවධානය Qualcomm Incorporated මවත මයාමු කර අපට ලියන්න.
මපෞද්ගලිකත්තව උපමදස්, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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