Integritetspolicy
I denna Integritetspolicy (”Policy”) tillhandahåller vi, Qualcomm Incorporated och våra
dotterbolag (tillsammans ”vi”, ”oss” eller ”vår”) information om hur vi samlar in, använder,
behandlar och överför personuppgifter. Qualcomm Incorporated och våra dotterbolag är en
global organisation som delar de data vi hanterar över företag (juridiska personer),
affärsprocesser och informationssystem runt om i världen. Därför använder vi för denna Policy
begreppet ”personuppgifter” brett för att täcka de många integritets- och dataskyddslagar
som gäller för oss; ”personuppgifter” avser uppgifter som rör en identifierad fysisk person eller
som rimligen kan användas (för sig eller i kombination med andra uppgifter som är rimligt
tillgängliga) för att identifiera en fysisk person.

Omfattning
Denna Policy gäller våra webbplatser, produkter, tjänster, program eller tillämpningar där vi
har en direktlänk till denna Policy eller hänvisar till inom ramen för denna Policy (tillsammans
”Tjänsterna”). Denna Policy omfattar endast data som samlats in via Tjänsterna och inte någon
annan datainsamling eller behandling, inklusive, men utan begränsning, datainsamlingspraxis
för andra tjänster som har sina egna, separata integritetspolicyer. Ibland hänvisar vi till denna
Policy i samband med enkäter och webbsidor för speciella ändamål, till exempel vår Karriärs
webbsidor; under sådana omständigheter gäller denna Policy som modifierad i den särskilda
anmälan eller samtycksförfrågan (t.ex. med avseende på typ av uppgifter som samlats in eller
syftet med insamlingen).

Typ av Data och Insamlingsmetoder
Vi samlar in en mängd olika personuppgifter via de medel som beskrivs nedan. Du har
valmöjligheter om de data vi samlar in. När du ombeds att sända in data till oss kan du välja att
inte göra det. Men om du nekar att tillhandahålla data, kan din förmåga att använda den
aktuella produkten eller tjänsten vara minskad eller begränsad.
Data du sänder in. Vi samlar in ditt namn, e-postadress(er), adress(er), telefonnummer och
uppgifter relaterade till det företag du representerar när du begär information från oss,

registrerar dig, beställer en produkt eller tjänst eller på annat sätt avsiktligt sänder oss sådan
information. I samband med avgiftsbelagda tjänster samlar vi också in betalningsinformation
(t.ex. kreditkortsnummer och relaterade verifieringsuppgifter), telefonnummer och
fakturerings- och leveransadresser.
Data vi samlar in automatiskt från våra webbplatser. När du besöker en av våra webbplatser
samlar vi in generella data från din dator eller mobilenhet, t.ex. din webbläsartyp,
operativsystem, IP-adress och domännamn från vilken du fick åtkomst till webbplatsen och om
du kommer åt vår webbplats med din mobila enhet, typ av mobilenhet. Dessutom samlar vi in
data om hur du använder våra webbplatser, till exempel datum och tid du besöker
webbplatsen, områden eller sidor på webbplatsen som du besöker, hur mycket tid du
spenderar på webbplatsen, hur många gånger du har återvänt till webbplatsen och andra klickdata.
Cookies. Vi använder cookies, webbsignaler eller liknande teknik för att samla in data om din
användning av våra webbplatser eller webbprogram. En cookie är en liten textfil som sparas på
hårddisken på din dator eller enhet när du besöker webbplatsen. Vi använder cookies för att
hjälpa till att driva våra webbplatser och tjänster, inklusive att: (1) komma ihåg dig så att du
inte behöver ange samma information när du återvänder till webbplatsen, (2) ge dig anpassat
innehåll eller erbjudanden på webbplatsen; (3) utveckla aggregerad statistik för att övervaka
prestanda på webbplatsen, bedriva forskning, förbättra innehållet och tjänsterna, och (4)
skydda säkerheten för våra webbplatser och tjänster.
Vi tillåter även andra företag som webbanalyspartners, annonsörer eller annonsnätverk att
ställa in eller komma åt sina cookies eller webbsignaler (även kallad 1x1 pixel.gif eller
åtgärdstaggar) på webbplatsen. Vi använder till exempel tredjeparts annonsföretag att
annonsera på våra vägnar över Internet eller att visa annonser för andra företag på vår
webbplats. Dessa tredjeparts annonsföretag använder cookies och webbsignaler för att mäta
och förbättra effektiviteten av annonser för sina kunder, inklusive oss. För att göra det,
använder dessa företag data om dina besök på vår webbplats och andra webbplatser över
tiden. Dessa data kan innehålla: datum/tid för bannerannonsen som visas, en unik identifierare
i dess cookie och enhetens IP-adress. Dessa data kan också användas för att anpassa annonser
så att du är mer benägen att se annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Om du vill
ha mer information om denna praxis och dina val om personlig annonsering, se den här artikeln
om att avböja (opt-out).

Du kan neka cookies, men du kan då inte använda vissa funktioner på webbplatsen eller
utnyttja alla våra erbjudanden fullt ut. Kontrollera menyn ”Hjälp” i din webbläsare för att lära
dig hur du ändrar dina cookiepreferenser. För mer information, se vår Cookie Policy.
Programvara och applikationer: Qualcomm Incorporateds dotterbolag skapar en mängd olika
program och applikationer för mobila enheter som kan bidra till förbättrad prestanda för
mobila enheter, spara batteri, förbättra enhetens säkerhet eller erbjuda andra fördelar. Genom
dessa program kan vi samla in positionsdata, unika identifierare (som ett chipset-serienummer
eller ett internationellt abonnent-ID), data om program som installerats och/eller körs på
enheten, konfigurationsdata såsom fabrikat, modell och trådlös operatör, operativsystem och
versionsdata, mjukvarubyggnadsdata och data om enhetens prestanda, såsom prestanda för
chipset, batterianvändning och termiska data. Läs mer
Tredjepartskällor: Vi kan också erhålla personuppgifter från tredjeparts källor, såsom
datamäklare, sociala nätverk, andra partners eller offentliga källor.

Insamlingens syfte, användning av data
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig med ditt samtycke och/eller som
nödvändigt för att tillhandahålla de produkter du använder, driva vår verksamhet, uppfylla
våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter, skydda våra systems och våra kunders säkerhet eller
uppfylla andra legitima intressen. Syftet med vilket vi samlar in och använder data är:


Att svara på den begäran som du skickade till oss, såsom din begäran om information,
eller din begäran om att prenumerera på en tjänst eller köpa en produkt.



Att tillhandahålla, hantera, behålla och säkra den eller de tjänster du begär;



Att driva och förbättra vår verksamhet, inklusive att administrera, skydda och förbättra
våra tjänster och våra system, att utveckla nya produkter och tjänster, och för andra
interna affärsändamål;



För att bättre förstå inställningarna för användarna av våra Tjänster, sammanställa
aggregerad statistik om användningen av våra Tjänster och hjälpa till att anpassa din
erfarenhet av vår webbplats och Tjänster.



För att ge dig information om vår teknik, produkt- eller tjänsteutgåva, nyheter och
annan kommunikation; och



All annan användning som vi beskriver i denna Policy eller vid den punkt där vi samlar in
data.

För att uppnå dessa syften och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag kan vi
kombinera de olika typerna av data som vi samlar in från olika källor.

Var vi lagrar och behandlar data
Vi lagrar och behandlar data i USA och på servrar runt om i världen, inklusive, men utan
begränsning, Asien och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Varhelst vi lagrar
eller behandlar personuppgifter enligt denna Policy, vidtar vi åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna behandlas i enlighet med denna Policy och i enlighet med gällande lag.
Vi överför personuppgifter från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet till andra länder,
av vilka några inte har fastställts av Europeiska Kommissionen för att ha en betryggande nivå
av dataskydd. När vi gör det, använder vi olika rättsliga mekanismer för att genomföra
överföringen (t.ex. ditt samtycke eller juridiska avtal).

Yppande av personuppgifter
Vi har tillgång till dina personuppgifter inom Qualcomm (inklusive dess dotterbolag) och delar
data med tredjeparts leverantör eller tjänsteleverantörer som behandlar uppgifterna på vår
vägnar för de syften som anges i denna Policy. Vi kan också erbjuda utbildning eller andra
tjänster till anställda och arbetstagare hos våra företagskunder. I sådana fall kan vi dela data
som hänför sig till användningen av vår träning och andra tjänster med de identifierade
företagskunderna för deras affärsverksamhet. Vi kan också dela dina uppgifter enligt lag eller
för att skydda eller utöva vår eller andras juridiska rättigheter, t.ex. utan begränsning i
samband med förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och i samband med
domstolsförhandlingar. Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med en eventuell
eller faktisk försäljning, sammanslagning, överföring eller annan omorganisation av hela eller
delar av vår verksamhet. Slutligen kan vi också dela dina personuppgifter där du har gett oss
tillåtelse.

Dina val
Samtycka/Avböja. Under vissa omständigheter, till exempel marknadsföring per e-post,
erbjuder vi dig möjligheten att samtycka till eller avböja vissa typer av datainsamling,
användning eller delning. Under sådana omständigheter kommer vi att respektera ditt val.

De registrerades rättigheter. Lagen i vissa länder eller stater tillåter dig att begära åtkomst,
korrigering, radering, begränsning eller andra rättigheter med avseende på dina
personuppgifter. Klicka här för att åberopa rättigheterna.
Spåra Inte. Vi svarar för närvarande inte på signalerna &quot;Spåra Inte&quot;
(&quot;DNT&quot;) som skickas av webbläsare. En enhetlig standard har ännu inte antagits
för att avgöra hur DNT-signaler ska tolkas och vilka åtgärder som bör vidtas av webbplatser
och tredje part som tar emot dem. Du kan dock använda flera olika sätt att styra datainsamling
och användning, inklusive cookie-kontroller i dina webbläsarinställningar och de personliga
annonseringskontrollerna som beskrivs i avsnittet Cookies ovan.

Behålla
Vi behåller personuppgifter medan ditt konto är aktivt eller vid behov för att tillhandahålla
tjänster. Vi tar bort personuppgifter inom rimlig tid efter att uppgifterna inte längre är
nödvändiga för det affärsändamål som de samlades in för. Vi kommer dock behålla och
använda personuppgifter som behövs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och
genomdriva våra avtal.

Säkerhet
Överföringar via Internet är aldrig 100 % säkra eller felfria. Vi vidtar dock rimliga åtgärder för
att skydda dina data från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och
förstörelse. Det är ditt ansvar att skydda dina lösenord och Användar-ID och meddela oss
genom att använda någon av kontaktmetoderna nedan om du någonsin misstänker att ditt
lösenord eller Användar-ID för en av våra Tjänster har äventyras. Du är ensam ansvarig för
obehörig användning av våra Tjänster som utförs via ditt lösenord och Användar-ID.

Barns Integritet
Våra Tjänster är avsedda för vuxna. Vi samlar inte avsiktligt eller medvetet in personligt
identifierbar information från barn enligt definitionen i gällande lag och vi ber inte barn lämna
några personuppgifter till oss.

Tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst byta ut, ändra, lägga till eller ta bort delar av denna
Policy, men kommer att uppmärksamma dig på ändringar har gjorts genom att ange i Policyen
den datum som den senast uppdaterades. Om vi ändrar Policyen på ett väsentligt sätt,
kommer vi att ge dig lämplig online-varsel åtminstone trettio dagar i förväg och/eller få ditt
uttryckliga samtycke enligt lagens krav. När du besöker våra webbplatser eller använder våra
Tjänster accepterar du den nuvarande versionen av denna Policy. Vi rekommenderar att
användare besöker denna Policy ibland för att få veta om eventuella ändringar.

Kontakta oss
För att kontakta oss, skicka oss ett mail till privacy@qualcomm.com, eller skriv till oss;
Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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