Zásady ochrany súkromia
V týchto Zásadách ochrany súkromia („Zásady“) my, spoločnosť Qualcomm Incorporated a
naše dcérske spoločnosti (súhrnne „my“, „nás“ alebo „naše“), poskytujeme informácie o tom,
ako zhromažďujeme, využívame, spracovávame a prenášame osobné údaje. Spoločnosť
Qualcomm Incorporated a naše dcérske spoločnosti sú globálna organizácia zdieľajúca
spravované údaje medzi firmami (právnymi subjektmi), firemnými procesmi a informačnými
systémami po celom svete. V týchto Zásadách teda používame výraz „osobné údaje“, ktorý
zoširoka pokrýva mnohé pre nás platné zákony na ochranu súkromia a údajov. Výraz „osobné
údaje“ znamená informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, prípadne také, ktoré sú
primerane využívané (samotné, či v spojitosti s ďalšími primerane dostupnými údajmi) na
identifikáciu fyzickej osoby.

Rozsah
Tieto Zásady platia pre naše webové stránky, produkty, služby, softvér alebo aplikácie, v
ktorých pridávame priamy odkaz na tieto Zásady, prípadne na ne odkazujeme v týchto
Zásadách (súhrnne „Služby“). Tieto Zásady sa týkajú len údajov zhromaždených
prostredníctvom Služieb a žiadneho iného zhromažďovania alebo spracovávania údajov,
okrem iného praktík zhromažďovania údajov inými službami, ktoré majú vlastné samostatné
zásady ochrany súkromia. Príležitostne odkazuje na tieto Zásady v súvislosti s dotazníkmi a
webovými stránkami so špeciálnym účelom. Za týchto okolností platia tieto Zásady ako
upravené v konkrétnom oznámení alebo vyžiadaním súhlasu (napr. s ohľadom na typ
zhromažďovaných údajov alebo účely zhromažďovania).

Typy údajov a spôsoby zhromažďovania
Zhromažďujeme rôzne osobné údaje prostredníctvom ďalej uvedených spôsobov. K
zhromažďovaným údajom máte možnosť voľby. Keď bude od vás požadované poskytovanie
údajov, môžete to odmietnuť. Ak však odmietnete poskytnutie údajov, vaša možnosť
používania príslušného produktu alebo služby môže byť zmenšená alebo obmedzená.

Údaje, ktoré odosielate. Zhromažďujem vaše meno, e-mailové adresy, poštové adresy,
telefóne čísla a údaje týkajúce sa firmy, ktorú zastupujete, keď od nás požadujete informácie,
registrujte, objednávate produkt alebo službu, prípadne nám inak zámerne posielate takéto
údaje. V spojitosti s platenými službami tiež zhromažďujeme platobné údaje (napr. číslo
kreditnej karty a súvisiace overovacie údaje), telefónne číslo a fakturačnú a doručovaciu
adresu.
Údaje, ktoré automaticky zhromažďujeme z našich webových stránok. Keď navštívite jednu z
našich webových stránok, zhromažďujeme všeobecné údaje z počítača alebo mobilného
zariadenia, ako sú napríklad typ prehliadača, operačný systém, IP adresa a doménový názov, z
ktorých na stránky pristupujete, a ak pristupujete na naše stránky zo svojho mobilného
zariadenia, aj typ mobilného zariadenia. Okrem toho zhromažďujeme údaje o vašom využívaní
našich webových stránok, ako sú napríklad dátum a čas vašej návštevy stránok, oblasti stránok
na webovej lokalite, ktoré ste navštívili, doba strávená pri prezeraní stránok, počet návratov na
stránky a ďalšie údaje o kliknutiach.
Súbory cookie. Využívame súbory cookie, webové majáky alebo podobné technológie na
zhromažďovanie údajov o vašom využívaní našich webových stránok alebo webových aplikácií.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača alebo
zariadenia, keď navštívite stránky. Súbory cookie využívame na lepšiu činnosť našich stránok a
služieb, kam patrí: (1) zapamätanie vás, aby ste nemuseli zadávať rovnaké údaje, keď sa na
stránky vrátite, (2) poskytovanie prispôsobeného obsahu alebo ponúk na stránkach, (3) vývoj
súhrnných štatistík, ktoré pomáhajú sledovať výkon stránok, vykonávať výskum, vylepšovať
náš obsah a služby, a (4) pomáhajú zaistiť bezpečnosť našich stránok a služieb.
Umožňujeme aj iným spoločnostiam, napríklad partnerom na analýzu webu, zadávateľom
inzercie alebo reklamným sieťam, nastavovať alebo pristupovať k ich súborom cookie alebo
webovým majákom (známym tiež ako súbory GIF s veľkosťou 1x1 pixel alebo menovky akcií) na
stránkach. Využívame napríklad externé reklamné spoločnosti, ktoré poskytujú v našom
zastúpení na internete reklamy, prípadne na zobrazovanie reklám pre iné spoločnosti na našich
stránkach. Tieto externé reklamné spoločnosti využívajú súbory cookie a webové majáky na
meranie a vylepšovanie účinnosti reklám pre svojich klientov, vrátane nás. Za tým účelom tieto
spoločnosti využívajú údaje o vašich návštevách na našich stránkach a na ďalších webových
stránkach v priebehu času. Medzi tieto údaje patria: dátum/čas zobrazenia reklamného banera,
jedinečný identifikátor obsiahnutý v jeho súbore cookie a IP adresa vášho zariadenia. Tieto
údaje tiež možno využívať na prispôsobenie reklám, aby ste videli relevantnejšie reklamy na

tovary a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak vás zaujímajú podrobnosti o tejto praxi alebo možnosti
personalizovaných reklám, pozrite si tento článok o možnosti zrušiť personalizované reklamy.

Súbory môžete odmietnuť, ale ak tak urobíte, nebudete môcť využívať niektoré funkcie na
stránkach ani využiť plné výhody všetkých našich ponúk. Pozrite ponuku „Pomocník“ vo
svojom webovom prehliadači, kde nájdete informácie o spôsobe zmeny predvolieb súborov
cookie. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách súborov cookie.
Softvér a aplikácie: Dcérske spoločnosti Qualcomm Incorporated tvoria rôzne softvéry a
aplikácie pre mobilné zariadenia, ktoré pomáhajú zlepšovať výkon mobilného zariadenia, šetriť
energiu batérie, vylepšovať bezpečnosť zariadenia alebo ponúkajú ďalšie výhody.
Prostredníctvom týchto softvérových aplikácií môžeme zhromažďovať údaje o polohe,
jedinečné identifikátory (napríklad sériové číslo čipsetu alebo medzinárodné ID predplatiteľa),
údaje o aplikáciách nainštalovaných a/alebo spustených na zariadení, údajoch konfigurácie,
ako sú napríklad výrobca, model a mobilný operátor, údaje o operačnom systéme a verzii,
údaje o zostave softvéru, a údaje o výkone zariadenia, ako sú napríklad výkon čipsetu,
používanie batérie a údaje o teplote. Ďalšie informácie
Externé zdroje: Osobné údaje môžeme získavať aj z externých zdrojov, ako sú napríklad
sprostredkovatelia údajov, spoločenské siete, ďalší partneri alebo verejné zdroje.

Účely zhromažďovania, používanie údajov
Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje o vás s vaším súhlasom a/alebo ak je to
potrebné na poskytovanie produktov, ktoré používate, pri prevádzkovaní našej firmy, pri plnení
zmluvných a právnych záväzkov, pri ochrane bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov
alebo pri plnení iných legitímnych záujmov. Medzi účely, na ktoré zhromažďujeme a
používame údaje, patria:


odpovedanie na žiadosti, ktoré ste nám poslali, napríklad žiadosti o informácie,
prípadne žiadosti o predplatenie služby alebo zakúpenie produktu;



poskytovanie, spravovanie, uchovávanie a zaistenie Služby, o ktorú ste požiadali;



prevádzkovanie a vylepšovanie nášho podnikania, vrátane administrácie, ochrany a
zlepšovania našich služieb a našich systémov, na vývoj nových produktov a služieb a na
ďalšie interné podnikateľské účely;



lepšie porozumenie predvoľbám používateľov našich služieb, vytváranie súhrnných
štatistík o používaní našich služieb a prispôsobenie vašich funkcií na našej webovej
stránke a v Službách;



poskytovanie informácií o vydaniach technológií, produktov alebo služieb, novinkách a
na ďalšiu komunikáciu;



všetky ostatné spôsoby použitia, ktoré sú opísané v týchto Zásadách, prípadne na
mieste, kde údaje zhromažďujeme.

Na dosiahnutie týchto účelov, a v rozsahu povolenom platnými zákonmi, môžeme spájať rôzne
typy údajov, ktorí zhromaždíme z rozličných zdrojov.

Kde ukladáme a spracovávame osobné údaje
Údaje ukladáme a spracovávame v USA a na serveroch vo svete, okrem iného v Ázii a v
Európskom hospodárskom priestore. Bez ohľadu na to, kde uchovávame alebo spracovávame
osobné údaje podľa týchto Zásad, prijmeme opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli údaje
spracované v súlade s týmito Zásadami a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Osobné údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru prenášame do iných krajín, z ktorých
niektoré neboli určené Európskou komisiou ako zabezpečené primeranou úrovňou ochrany
údajov. Keď tak urobíme, na vykonanie prevodu používame rôzne právne mechanizmy
(napríklad súhlas alebo právne zmluvy).

Zverejňovanie osobných údajov
Prístup k vašim osobným údajom máme v spoločnosti Qualcomm (vrátane jej dcérskych
spoločností) a zdieľame údaje s dodávateľmi alebo externými poskytovateľmi služieb, ktorí
spracovávajú údaje v našom mene na účely uvedené v týchto Zásadách. Môžeme tiež
ponúknuť školenia alebo iné služby zamestnancom a pracovníkom našich obchodných
zákazníkov. V takýchto prípadoch môžeme zdieľať údaje týkajúce sa využívania našich školení
a iných služieb s identifikovanými obchodnými zákazníkmi pre ich obchodné využitie. Môžeme
tiež zdieľať vaše údaje v súlade so zákonom alebo v záujme ochrany alebo výkonu našich alebo
iných zákonných práv, napr. bez obmedzenia, v súvislosti so žiadosťami orgánov činných v
trestnom konaní a v súvislosti so súdnym konaním. Môžeme zdieľať alebo prenášať vaše údaje
v súvislosti s perspektívnym alebo skutočným predajom, zlúčením, prevodom alebo inou

reorganizáciou celej našej činnosti, prípadne jej časti. Nakoniec môžeme tiež zdieľať vaše
osobné údaje vtedy, ak ste na to udelili povolenie.

Vaše voľby
Prihlásenie/Zrušenie. V určitých prípadoch, napríklad pri e-mailovom marketingu, ponúkame
možnosť prihlásiť alebo zrušiť zhromažďovanie, používanie alebo zdieľanie niektorých druhov
údajov. V takýchto prípadoch rešpektujeme vašu voľbu.
Práva dotknutých osôb. Právne normy niektorých krajín vám umožňujú požiadať o prístup,
opravu, vymazanie alebo obmedzenie vašich osobných údajov, alebo poskytujú iné práva
týkajúce sa vašich osobných údajov. Ak si chcete uplatniť tieto práva, kliknite sem.
Nesledovať. V súčasnosti neodpovedáme na signály „Nesledovať“ (Do Not Track – „DNT“)
odosielané webovými prehliadačmi. Jednotná norma ešte nebola prijatá, aby sa určilo, ako by
sa mali interpretovať signály DNT, a aké kroky by mali prijať webové stránky a tretie strany,
ktoré ich dostanú. Môžete však použiť rôzne iné spôsoby kontroly zhromažďovania a
používania údajov vrátane nastavení súborov cookie v nastaveniach prehliadača a
personalizované ovládacie prvky inzercie opísané predtým v časti Súbory cookie.

Zachovanie
Zachováme osobné údaje, dokým je vaše konto aktívne, prípadne ako je potrebné na
poskytovanie služieb pre vás. Osobné údaje budeme odstraňovať v primeranom čase po tom,
čo údaje už nebudú potrebné na obchodný účel, na ktorý boli zhromaždené. Ponecháme však a
budeme používať osobné údaje podľa potreby, aby sme splnili naše zákonné povinnosti,
vyriešili spory a presadzovali naše dohody.

Zabezpečenie
Prenosy cez internet nie sú nikdy na 100% bezpečné a bezchybné. Prijmeme však primerané
kroky na ochranu vašich údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom,
zverejnením, zmenou a zničením. Je vašou povinnosťou chrániť vaše heslá a ID používateľa a
oznámiť nám pomocou niektorého zo spôsobov kontaktu uvedeného ďalej, ak ste niekedy mali
podozrenie, že vaše heslo alebo ID používateľa pre niektorú z našich Služieb bolo prezradené.

Ste výlučne zodpovední za akékoľvek neoprávnené použitie našich Služieb vykonávané
prostredníctvom vášho hesla a ID používateľa.

Súkromie detí
Naše Služby sú určené dospelým. Nechceme úmyselne ani vedome zhromažďovať osobné
údaje od detí, ako sú definované platnými zákonmi, a žiadame, aby nám deti neposielali žiadne
osobné údaje.

Zmeny
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Zásad,
ale upozorníme vás na to, že zmeny boli vykonané tak, že sa v Zásadách uvádza dátum ich
poslednej aktualizácie. Ak zmeníme Zásady významným spôsobom, poskytneme vám
najmenej tridsať dní vopred patričné oznámenie na internete a/alebo získame váš výslovný
súhlas podľa zákona. Keď navštívite naše webové stránky alebo použijete naše Služby,
akceptujete aktuálnu verziu týchto Zásad. Odporúčame, aby sa používatelia príležitostne
znova pozreli na tieto Zásady, aby sa dozvedeli o akýchkoľvek zmenách.

Obráťte sa na nás
Ak sa na nás chcete obrátiť, pošlite nám e-mail na adresu privacy@qualcomm.com, prípadne
nám napíšte na adresu Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive,
San Diego, CA 92121.
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