Pravilnik o zasebnosti
V tem pravilniku o zasebnosti (“Pravilnik”), podjetje Qualcomm Incorporated in naše
podružnice (skupaj “mi”, “nas”, ali “naš”), podajamo informacije o tem, kako zbiramo,
uporabljamo, obdelujemo in prenašamo osebne podatke. Qualcomm Incorporated in naše
podružnice smo svetovna organizacija, ki si izmenjuje podatke, ki jih upravlja med poslovnimi
enotami (pravnimi osebami), poslovnimi procesi in informacijskimi sistemi po vsem svetu. Zato
v tem pravilniku uporabljamo izraz “osebni podatki” v širšem pomenu, da je v njem zajeta
obsežna zakonodaja o varstvu zasebnosti in podatkov; “osebni podatki” pomenijo v širšem
pomenu informacije, ki se nanašajo na identificirano fizično osebo ali ki bi se lahko razumno
uporabljali (sami ali v kombinaciji z drugimi razumno razpoložljivimi podatki) za identifikacijo
fizične osebe.

Področje uporabe
Ta pravilnik velja za naša spletna mesta, izdelke, storitve, programsko opremo ali aplikacije, na
katerih objavljamo neposredno povezavo do tega pravilnika ali ki so omenjeni v tem pravilniku
(v nadaljevanju skupaj “storitve”). Ta pravilnik zajema samo podatke, zbrane prek storitev in ne
zajema drugega zbiranja ali obdelovanja podatkov, med drugim vključno s praksami zbiranja
podatkov drugih storitev, za katere veljajo njihovi ločeni pravilniki o zasebnosti. Občasno se
sklicujemo na ta pravilnik v zvezi z anketami in posebnimi namenskimi spletnimi stranmi, na
primer našimi spletnimi stranmi Kariera (Careers); v takšnih primerih velja ta pravilnik, kot je
spremenjen v posebnem obvestilu ali zahtevku za soglasje (npr. v zvezi z vrstami zbranih
podatkov ali nameni zbiranja).

Vrste podatkov in načini zbiranja
Na spodaj navedene načine zbiramo različne osebne podatke. Glede podatkov, ki jih zbiramo,
imate na voljo ustrezne možnosti. Kadar vas prosimo, da nam posredujete podatke, nas lahko
zavrnete. Če zavrnete posredovanje podatkov, bo morda vaša zmožnost uporabe zadevnega
izdelka ali storitve zmanjšana ali omejena.

Podatki, ki jih predložite. Zbiramo vaše ime, e-poštne naslove, poštne naslove, telefonske
številke in podatke, ki se nanašajo na podjetje, ki ga zastopate, ko od nas zahtevate
informacije, se registrirate, naročite izdelek ali storitev ali nam kako drugače namenoma
pošljete takšne informacije. V zvezi s plačljivimi storitvami zbiramo tudi informacije o plačilu
(npr. številko kreditne kartice in s tem povezane podatke za preverjanje), telefonsko številko,
ter naslove za izstavitev računa in dostave.
Podatki, ki jih samodejno zbiramo na naših spletnih mestih. Ko obiščete enega od naših
spletnih mest, zbiramo splošne podatke z vašega računalnika ali mobilne naprave, kot so vrsta
brskalnika, operacijski sistem, naslov IP in ime domene, s katere dostopate do spletnega mesta
ter vrsta mobilne naprave in če dostopate do našega spletnega mesta z mobilno napravo.
Poleg tega zbiramo podatke o načinu uporabe naših spletnih mest, kot so datum in čas obiska
mesta, področja ali strani mesta, ki jih obiščete, koliko časa si ogledujete spletno mesto, število
vrnitev na mesto in ostale podatke v toku klikanja.
Piškotki. Za zbiranje podatkov o uporabi naših spletnih mest ali spletnih aplikacij uporabljamo
piškotke, spletne svetilnike ali podobne tehnologije. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki
se ob dostopu do mesta začasno shrani na trdi disk vašega računalnika ali naprave. Piškotke
uporabljamo za podporo delovanja naših mest in storitev, vključno z naslednjim: (1) da si vas
zapomnimo, da vam ob vrnitvi na spletno mesto ni treba vnašati istih podatkov, (2) da vam na
spletnem mestu ponudimo prilagojeno vsebino ali ponudbe po meri; (3) da razvijamo
agregirane statistične podatke za pomoč pri nadzoru učinkovitosti delovanja spletnega mesta,
izvajanju raziskav, izboljšanju naše vsebine in storitev ter (4) da skrbimo za varnost naših
spletnih mest in storitev.
Prav tako omogočamo drugim podjetjem, kot so partnerji za spletno analitiko, oglaševalcem
ali oglaševalskim omrežjem nastavitev ali dostop do njihovih piškotkov ali spletnih svetilnikov
(imenovanih tudi datoteke 1x1 pixel.gifs ali oznake dejanj) na spletnem mestu. Oglaševalska
podjetja v našem primeru na primer objavljajo oglase na internetu ali prikazujejo oglase za
druga podjetja na našem spletnem mestu. Ta oglaševalska podjetja za svoje stranke, vključno z
nami, uporabljajo piškotke in spletne svetilnike za merjenje in izboljšanje učinkovitosti oglasov.
V ta namen ta podjetja uporabljajo podatke o vaših obiskih našega spletnega mesta in drugih
spletnih mest v določenem časovnem obdobju. Ti podatki lahko vključujejo: datum/čas prikaza
oglasne pasice, enolični identifikator vsebovan v njihovem piškotku in naslov IP vaše naprave.
Ti podatki se lahko uporabljajo za prilagajanje oglasov, tako da bodo za vas verjetno prikazani

oglasi za blago in storitve, ki vas zanimajo. Če želite več informacij o takem ravnanju in vaših
možnostih glede prilagojenega oglaševanja, obiščite ta članek o zavrnitvi.
Piškotke lahko zavrnete, vendar pa s tem morda ne boste mogli uporabljati nekaterih funkcij
spletnega mesta ali v celoti izkoristiti vseh naših ponudb. Za spremembo nastavitev piškotkov
glejte meni “pomoč” v brskalniku. Več informacij najdete v našem pravilniku o piškotkih.
Programska oprema in aplikacije: Podružnice podjetja Qualcomm Incorporated izdelujejo
različno programsko opremo in aplikacije za mobilne naprave, ki lahko pomagajo izboljšati
delovanje mobilne naprave, varčevati z baterijo, izboljšati varnost naprave ali nuditi druge
ugodnosti. Prek teh programskih aplikacij lahko zbiramo podatke o lokaciji, enolične
identifikatorje (kot so serijska številka nabora vezij ali mednarodna identifikator naročnika),
podatke o aplikacijah, ki so nameščene in/ali se izvajajo v napravi, podatke o konfiguraciji kot
so znamka, model in brezžični operater, podatke o operacijskem sistemu in različici, podatke o
izdelavi programske opreme in podatke o delovanju naprave kot so delovanje nabora vezij,
poraba baterije in toplotni podatki. Več informacij
Viri tretjih oseb: Osebne podatke lahko dobimo tudi od virov tretjih oseb, kot so posredniki
podatkov, družbena omrežja, drugi partnerji ali javni viri.

Nameni zbiranja, uporaba podatkov
Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo z vašim soglasjem in/ali kot je potrebno za
zagotavljanje izdelkov, ki jih uporabljate, izvajanje našega poslovanja, izpolnjevanje naših
pogodbenih in zakonskih obveznosti, zaščito naših sistemov in naših strank ali za izpolnjevanje
drugih legitimnih interesov. Nameni, za katere zbiramo in uporabljamo podatke, vključujejo:


Odziv na zahtevek, ki nam ga pošljete, kot je zahtevek za informacije ali zahtevek za
naročanje na storitev ali nakup izdelka;



Zagotavljanje, upravljanje, vzdrževanje in zaščito storitev, ki jih zahtevate;



Izvajanje in izboljšanje našega poslovanja, vključno s skrbništvom, zaščito in
izboljševanjem naših storitev in sistemov, razvoj novih izdelkov in storitev ter druge
notranje poslovne namene;



Za boljše razumevanje preferenc uporabnikov naših storitev, zbiranje agregiranih
statističnih podatkov o uporabi naših storitev in pomoč pri prilagajanju izkušenj z našim
spletnim mestom in storitvami;



Zagotavljanje informacij o naših tehnologijah, izdajanju izdelkov ali storitev,
zagotavljanje novic in drugih sporočil; in



Kakršno koli drugo uporabo, opisano v tem pravilniku ali na mestu, zbiranja podatkov.

Za izpolnjevanje teh namenov in v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko
združujemo različne vrste podatkov, ki jih zbiramo iz različnih virov.

Mesto shranjevanja in obdelave podatkov
Podatke shranjujemo in obdelujemo v Združenih državah Amerike in v strežnikih po vsem
svetu, vključno z Azijo in Evropskim gospodarskim prostorom. Povsod, kjer shranjujemo in
obdelujemo osebne podatke v skladu s tem pravilnikom, izvajamo ukrepe, s katerimi
zagotavljamo, da se podatki obdelujejo v skladu s tem pravilnikom in veljavno zakonodajo.
Osebne podatke prenašamo iz Evropskega gospodarskega prostora v druge države, za
nekatere od njih pa Evropska komisija ni določila, da zagotavljajo enakovredno raven
varovanja podatkov. Pri prenosu osebnih podatkov uporabljamo različne pravne mehanizme za
izvedbo prenosa (kot je vaše soglasje ali pravne pogodbe).

Razkrivanje osebnih podatkov
Do vaših osebnih podatkov dostopamo v podjetju Qualcomm (vključno s svojimi podružnicami)
in podatke si izmenjujemo z drugimi dobavitelji ali ponudniki storitev, ki obdelujejo podatke v
našem imenu za namene, določene v tem pravilniku. Za zaposlene in delavce naših poslovnih
strank lahko tudi zagotavljamo usposabljanje in druge storitve. V takšnih primerih si lahko
podatke o uporabi našega usposabljanja in drugih storitev izmenjujemo z identificiranimi
poslovnimi strankami za njihovo poslovno uporabo. Vaše podatke si lahko izmenjujemo tudi v
skladu z zahtevami zakonodaje ali zaradi zaščite ali izvajanja naših ali drugih zakonskih pravic,
npr. brez omejitev v zvezi z zahtevki uslužbencev organov kazenskega pregona in v zvezi s
sodnimi postopki. Vaše podatke si lahko izmenjujemo ali jih prenašamo v zvezi s prihodnjo ali
dejansko prodajo, združitvijo, prenosom ali drugo reorganizacijo našega celotnega podjetja ali
le dela njega. Nazadnje si lahko tudi vaše osebne podatke izmenjujemo za namene, za katere
ste nam dali dovoljenje.

Vaše možnosti

Privolitev/zavrnitev. V nekaterih primerih, kot je elektronsko trženje, vam zagotavljamo
možnost privolitve ali zavrnitve nekaterih vrst zbiranja, uporabe ali izmenjave podatkov. V
takih primerih bomo spoštovali vašo izbiro.
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zakonodaja v nekaterih
državah omogoča, da lahko zahtevate dostop do, popravek, izbris ali omejitev vaših osebnih
podatkov, ali vam zagotavlja druge pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Kliknite tukaj, če
želite uveljaviti te pravice.
Ne sledi. Trenutno se ne odzivamo na signale “Ne sledi” (“DNT”), ki jih pošiljajo spletni
brskalniki. Enoten standard, ki bi določal način interpretacije signalov DNT in vrsto ukrepov, ki
jih morajo izvajati spletna mesta in tretje osebe, ki prejemajo takšne signale, še ni sprejet.
Vendar imate na voljo številne druge načine za nadzor zbiranja in uporabe podatkov, vključno z
nadzorom piškotkov v nastavitvah vašega brskalnika in nastavitvami prilagojenega
oglaševanja, opisanimi v zgornjem razdelku Piškotki.

Hramba
Osebne podatke hranimo, dokler je vaš račun aktiven in dokler je to potrebno za zagotavljanje
storitev. Osebne podatke bomo izbrisali v razumnem času po tem, ko podatki niso več potrebni
za poslovni namen, za katerega so bili zbrani. Vendar pa bomo osebne podatke hranili in
uporabljali, kot je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, reševanje sporov in
izvajanje pogodb.

Varnost
Prenosi prek interneta niso nikoli 100% varni ali brez napak. Vendar izvajamo razumne ukrepe
za zaščito vaših podatkov pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem,
spremembo in uničenjem. Vaša odgovornost je, da zaščitite svoja gesla in uporabniške ID-je ter
nas na enega od spodaj navedenih stikov sporočite, če sumite, da je vaše geslo ali uporabniški
ID za eno od naših storitev ogroženo. Izključno sami ste odgovorni za kakršnokoli
nepooblaščeno uporabo naših storitev, ki ste jo izvedli z geslom ali prek uporabniškega ID.

Zasebnost otrok

Naše storitve so namenjene odraslim. Namerno ali zavestno ne zbiramo osebno določljivih
podatkov otrok v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevamo, da nam otroci ne posredujejo
nobenih osebnih podatkov.

Spremembe
Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo, prilagodimo, dodamo ali odstranimo dele
tega pravilnika, vendar vas bomo na spremembe obvestili z navedbo datuma zadnje
posodobitve v pravilniku. Če bomo vsebinsko spremenili pravilnik, vas bomo o tem ustrezno
obvestili prek spleta vsaj trideset dni vnaprej in/ali pridobili vaše izrecno soglasje, kot to določa
zakonodaja. Ob obisku naših spletnih mest ali uporabi naših storitev soglašate s trenutno
različico tega pravilnika. Priporočamo, da si uporabniki zaradi sprememb občasno ponovno
preberejo ta pravilnik in se seznanijo z morebitnimi spremembami.

Stopite v stik z nami
Če želite stopiti v stik z nami, nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov
privacy[afna]qualcomm[pika]com, ali nam pišite na naslov Qualcomm Incorporated, Attn.
Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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