Polisiya sa Pribasidad
Sa Polisiya sa Pribasidad na ito ("Polisiya"), kami, Qualcomm Incorporated at ang aming mga
subsidyaryo (kung pagsasama-samahin "kami", "amin" o "aming"), ay nagbibigay ng
impormasyon tungkol sa kung paano namin kinokolekta, ginagamit, pinoproseso, at inililipat
ang personal na mga datos. Ang Qualcomm Incorporated at ang aming mga subsidyaryo ay
isang pandaigdigang organisasyon na nagbabahagi ng mga datos na pinamamahalaan namin
sa lahat ng mga negosyo (legal na entidad), mga proseso ng negosyo, at mga sistema ng
impormasyon sa buong mundo. Samakatuwid, para sa Polisiyang ito, ginagamit namin ang
"personal na mga datos" upang malawakang masaklaw ang maraming mga batas sa pribasidad
at proteksyon sa mga datos na naaangkop sa amin; Ang "personal na mga datos" ay
nangangahulugang impormasyon na may kaugnayan sa isang natukoy na lehitimong tao o na
maaaring makatwirang gamitin (sa pamamagitan ng nito o ng kumbinasyon ng iba pang mga
datos na makatwirang magagamit) upang makilala ang isang tao.

Saklaw
Ang Polisiyang ito ay ginagamit sa aming mga website, mga produkto, mga serbisyo,
software, o mga app kung saan kami ay nagpapaskil ng isang direktang link sa Polisiyang ito o
sumangguni sa nilalaman ng Polisiyang ito (kung pagsasama-samahin ang "Mga Serbisyo").
Ang Polisiyang ito ay sumasaklaw lamang ng mga datos na nakolekta sa pamamagitan ng Mga
Serbisyo at hindi ng anumang iba pang koleksyon o pagpoproseso ng mga datos, kabilang,
nang walang limitasyon, ang mga kasanayan sa pagkolekta ng mga datos ng iba pang mga
serbisyo na nagpapanatili ng kanilang pansarili at nakahiwalay na mga patakaran sa
pribasidad. Paminsan-minsan, sumangguni kami sa Polisiyang ito kaugnay sa mga survey at
mga web page na may espesyal na layunin, halimbawa, ang aming mga web page na para sa
Trabaho; sa ilalim ng gayong mga pagkakataon, ang Polisiyang ito ay nagagamit bilang
namodipika sa partikular na paunawa o hininging pahintulot (hal., tungkol sa mga uri ng mga
datos na nakolekta o mga layunin ng koleksyon).

Mga Uri ng Datos at Mga Paraan ng Koleksyon

Kinokolekta namin ang iba't ibang personal na mga datos sa pamamagitan ng mga paraan na
inilarawan sa ibaba. Mayroon kang mga pagpipilian tungkol sa mga datos na kinokolekta
namin. Kapag hiniling sa iyo na magbigay ng mga datos sa amin, maaari mong piliin na huwag
magbigay. Ngunit kung tanggihan mo na magbigay ng mga datos, ang iyong kakayahang
magamit ang naaangkop na mga produkto o serbisyo ay maaaring mabawasan o mapigilan.
Mga Datos na iyong naisumite. Kinokolekta namin ang iyong pangalan, (mga) email address,
(mga) mailing address, (mga) numero ng telepono, at mga datos na may kinalaman sa
negosyong inirerepresenta mo kapag humiling ka ng impormasyon mula sa amin,
magparehistro, mag-order ng isang produkto o serbisyo, o kung hindi man, intensyunal na
ipadala sa amin ang katulad na impormasyon. Kaugnay ng mga serbisyong maaaring singilin,
mangongolekta rin kami ng impormasyon sa pagbabayad (hal., numero ng credit card at
kaugnay na mga datos sa pagberipika), numero ng telepono, at mga address sa paniningil at
pagpapadala.
Mga datos na awtomatikong kinokolekta mula sa aming mga website. Kapag binisita mo
ang isa sa aming mga website, kinokolekta namin ang pangkalahatang mga datos mula sa
iyong kompyuter o mobile device tulad ng uri ng iyong browser, operating system, IP address
at ang pangngalan ng domain mula sa kung saan mo na-akses ang site, at kung na-akses mo
ang aming site sa iyong mobile device, uri ng mobile device. Bilang karagdagan, kinokolekta
namin ang mga datos tungkol sa kung paano mo ginagamit ang aming mga website, tulad ng
petsa at oras na binibisita mo ang site, ang mga lugar o pahina ng site na binibisita mo, ang
dami ng oras na iyong ginugugol sa pagtingin sa site, ang bilang ng beses na bumalik ka sa site
at iba pang mga click-stream na datos.
Cookies. Gumagamit kami ng mga cookie, mga web beacon, o mga kaparehong teknolohiya
upang mangolekta ng mga datos tungkol sa iyong paggamit ng aming mga website o mga
web app. Ang cookie ay isang maliit na text file na nakaimbak sa hard drive ng iyong
kompyuter o device kapag na-akses mo ang site. Gumagamit kami ng mga cookie upang
makatulong na paganahin ang aming mga site at serbisyo, kabilang ang: (1) matandaan ka
upang hindi mo na kailangang ipasok ang parehong impormasyon kapag bumalik ka sa site, (2)
maibigay sa iyo ang kostomisadong nilalaman o mga alok sa site; (3) bumuo ng pinagsamasamang mga istatistika upang makatulong sa pagsubaybay sa pagpapagana ng site,
magsagawa ng pananaliksik, pagbutihin ang nilalaman nito at ang aming mga serbisyo, at (4)
makatulong na protektahan ang seguridad ng aming mga site at serbisyo.

Pinapayagan din namin ang iba pang mga kumpanya tulad ng mga kasosyo sa web analytics,
mga advertiser, o mga network ng ad na itakda o ma-akses ang kanilang mga cookie o web
beacon (tinutukoy din bilang 1x1 pixel.gif o tag ng pagkilos) sa site. Halimbawa, gumagamit
kami ng mga third party na kumpanya sa advertising upang maghatid ng mga ad sa aming
ngalan sa Internet o para magpakita ng mga ad para sa iba pang mga kumpanya sa aming site.
Ang mga third party na kumpanya sa advertising na ito ay gumagamit ng mga cookie at web
beacon upang sukatin at mapahusay ang pagiging epektibo ng mga ad para sa kanilang mga
kliyente, kasama na kami. Upang magawa ito, ginagamit ng mga kumpanyang ito ang mga
datos tungkol sa iyong mga pagbisita sa aming site at iba pang mga website sa paglipas ng
panahon. Ang mga datos na ito ay maaaring kasama ang: petsa/oras na ang banner ad ay
ipinapakita, isang natatanging tagatukoy na nakapaloob sa kanilang cookie, at ang IP address
ng iyong device. Ang mga datos na ito ay maaari ding gamitin upang personalisahin ang mga
ad upang mas makakita ka ng mga ad tungkol sa mga produkto at serbisyo na interesado ka.
Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagsasanay na ito at sa iyong mga pagpipilian
tungkol sa personalisadong advertising, bisitahinang opt out na artikulo.

Malaya kang tanggihan ang mga cookie, ngunit sa paggawa nito, maaaring hindi mo
magagamit ang ilang mga tampok sa site o mapakinabangan nang husto ang lahat ng aming
mga handog. Lagyan ng tsek ang "Tulong" na menu ng iyong browser upang malaman kung
paano baguhin ang iyong mga preperensya sa cookie. Para sa karagdagang impormasyon,
mangyaring tingnan ang aming Polisiya sa Cookie.
Software at mga app: Ang mga subsidyaryo ng Qualcomm Incorporated ay lumikha ng iba't
ibang mga software at application para sa mga mobile device na maaaring makatulong upang
mapabuti ang pagtakbo ng mobile device, makatipid sa lakas ng baterya, mapabuti ang
seguridad ng aparato, o mag-alok ng iba pang mga benepisyo. Sa pamamagitan ng mga
software application na ito, maaari kaming mangolekta ng mga datos ng lokasyon,
natatanging mga tagatukoy (tulad ng serial number ng chipset o international subscriber ID),
ang mga datos tungkol sa mga application na naka-install at/o gumagana sa device, mga datos
sa kumpigurasyon tulad ng gumawa, modelo, at wireless carrier, ang operating system at
bersyon ng mga datos, mga datos ng software build, at mga datos tungkol sa paggana ng
device tulad ng chipset, paggamit ng baterya, at termal na mga datos. Matuto ng Higit pa
Ikatlong Partidong Mga Batayan: Maaari rin kaming makakuha ng personal na mga datos
mula sa mga batayan ng ikatlong partido tulad ng mga data broker, mga social network, iba
pang mga kasosyo, o pampublikong mga batayan.

Mga Layunin ng Koleksyon, Paggamit ng mga Datos
Kinokolekta namin at pinoproseso ang personal na mga datos tungkol sa iyo na mayroong
pahintulot mo at/o kung kinakailangan upang ibigay ang mga produkto na iyong ginagamit,
patakbuhin ang aming negosyo, matugunan ang aming mga kontrata at mga legal na
obligasyon, protektahan ang seguridad ng aming mga sistema at ang aming mga kostumer, o
matupad ang iba pang mga lehitimong interes. Kabilang sa mga layunin kaugnay ng
pagkolekta at paggamit namin ng mga datos ay:


Upang tumugon sa pakiusap na ipinadala mo sa amin tulad ng iyong kahilingan para sa
impormasyon, o ang iyong kahilingan upang mag-subscribe sa isang serbisyo o bumili
ng isang produkto;



Upang ibigay, pamahalaan, panatilihin, at siguruhin ang (mga) Serbisyo na iyong
ihinihiling;



Upang patakbuhin at pagbutihin ang aming negosyo, kabilang ang pangangasiwa,
pagprotekta, at pagpapabuti ng aming mga serbisyo at ang aming mga sistema, upang
bumuo ng mga bagong produkto at serbisyo, at para sa iba pang mga internal na
layunin sa negosyo;



Upang mas mahusay na maunawaan ang mga kagustuhan ng mga gumagamit ng
aming Mga Serbisyo, makalap ang pinagsama-samang mga istatistika tungkol sa
paggamit ng aming Mga Serbisyo, at matulungan na personalisahin ang iyong
karanasan sa aming website at Mga Serbisyo;



Upang mabigyan ka ng impormasyon tungkol sa aming mga teknolohiya, paglabas ng
produkto o serbisyo, balita, at iba pang mga komunikasyon; at



Anumang iba pang paggamit na inilalarawan namin sa Polisiyang ito o sa puntong
kinokolekta namin ang mga datos.

Upang makamit ang mga layuning ito, at sa hangganan na pinahintulutan ng naaangkop na
batas, maaari naming pagsamahin ang iba't ibang uri ng mga datos na kinokolekta namin
mula sa iba't ibang mga mapagkukunan.

Kung Saan Kami Nag-iimbak at Nagpoproseso ng mga
Datos

Nag-iimbak at nagpoproseso kami ng datos sa Estados Unidos at sa mga server sa buong
mundo, kabilang, nang walang limitasyon, ang Asya at European Economic Area. Saanman
kami nag-iimbak o nagpoproseso ng mga personal na datos alinsunod sa Polisiyang ito,
nagsasagawa kami ng mga hakbang upang matiyak na ang datos ay naproseso alinsunod sa
Polisiyang ito at sa pagsunod sa naaangkop na batas.
Inilipat namin ang personal na mga datos mula sa European Economic Area sa ibang mga
bansa, na ang ilan ay hindi pa natutukoy ng European Commission na magkaroon ng sapat na
antas ng proteksyon ng mga datos. Kapag ginawa namin ito, gumagamit kami ng iba't ibang
mga legal na mekanismo upang maipatupad ang paglipat (tulad ng iyong pahintulot o mga
legal na kontrata).

Pagbubunyag ng mga Personal na Datos
Na-akses namin ang iyong mga personal na datos sa loob ng Qualcomm (kasama ang mga
subsidyaryo nito) at magbabahagi ng mga datos sa mga third party vendor o service provider
na nagpoproseso ng mga datos sa ngalan namin para sa mga layuning nakasaad sa Polisiyang
ito. Maaari rin kaming mag-alok ng pagsasanay o iba pang mga serbisyo sa mga empleyado at
manggagawa ng aming mga kostumer sa negosyo. Sa ganitong mga kaso, maaari naming
ibahagi ang mga datos na may kaugnayan sa paggamit ng aming pagsasanay at iba pang mga
serbisyo sa mga natukoy na mga negosyo para sa kanilang paggamit. Maaari din naming
ibahagi ang iyong mga datos ayon sa iniaatas ng batas o sa interes ng pagprotekta o paggamit
ng mga legal na karapatan ng iba o sa iba, hal., nang walang limitasyon, kung may kaugnayan
sa mga kahilingan mula sa mga opisyal na pagpapatupad ng batas at may kung kaugnayan sa
mga paglilitis sa korte. Maaari naming ibahagi o ilipat ang iyong mga datos na may kaugnayan
sa isang inaasahan o aktwal na pagbebenta, pagsama-sama, paglipat o iba pang
pagbabagong-tatag ng lahat o bahagi ng aming negosyo. Sa wakas, maaari rin naming ibahagi
ang iyong personal na mga datos kung saan mo ipinagkaloob sa amin ang pahintulot.

Ang Iyong Mga Pagpipilian
Pag-opt In/Out. Sa ilang mga pagkakataon, tulad ng email marketing, iniaalok namin sa iyo
ang kakayahang mag-opt in o mag-opt out ng ilang mga uri ng pagkolekta, paggamit, o
pagbabahagi ng mga datos. Sa ganitong kalagayan, igagalang namin ang iyong pinili.

Mga Karapatan ng Subject ng mga Datos. Binibigyang-daan ka ng mga batas ng ilang bansa
o estado na humiling ng access, pagtatama, pag-delete, paghihigpit, o iba pang karapatan may
kaugnayan sa personal mong mga datos. Mag-click dito para isakatuparan ang mga
karapatang iyon.
Do Not Track. Hindi kami kasalukuyang tumutugon sa mga “Do Not Track” ("DNT") signal na
ipinadala ng mga web browser. Ang isang pare-parehong pamantayan ay hindi pa pinagtibay
upang matukoy kung paano dapat ipaliwanag ang mga DNT signal at kung anong mga aksyon
ang dapat gawin ng mga website at mga third party na tumatanggap sa kanila. Gayunpaman,
maaari kang gumamit ng iba't ibang mga iba pang paraan sa pagkontrol sa pagkolekta at
paggamit ng mga datos, kasama na ang mga kontrol sa mga cookie sa iyong mga browser
setting at ang mga personalisadong advertising kontrol na inilarawan sa seksyon tungkol sa
mga Cookie sa itaas.

Pagpapanatili
Pinapanatili namin ang personal na mga datos habang aktibo ang iyong account, o kung
kinakailangan upang mabigyan ka ng mga serbisyo. Tatanggalin namin ang personal na mga
datos sa loob ng isang makatwirang panahon matapos ang mga datos ay hindi na
kinakailangan para sa pangnegosyong layunin kung saan ito ay nakolekta. Gayunpaman,
pananatilihin at gagamitin namin ang personal na mga datos kung kinakailangan upang
sumunod sa aming mga legal na obligasyon, malutas ang mga hindi pagkakaunawaan, at
ipatupad ang aming mga kasunduan.

Seguridad
Ang mga pagpapadala sa Internet ay hindi kailanman 100% na sigurado o walang kamalian.
Gayunpaman, gumawa kami ng mga makatwirang hakbang upang maprotektahan ang iyong
mga datos mula sa pagkawala, maling paggamit, at hindi awtorisadong pag-akses,
pagsisiwalat, pagbabago, at pagsira. Responsibilidad mo na pangalagaan ang iyong mga
password at User ID at ipaalam sa amin gamit ang isa sa mga paraan ng pakikipag-ugnayan na
nakalista sa ibaba kung sakaling maghinala na ang iyong password o User ID para sa isa sa
aming Mga Serbisyo ay nakompormiso. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa anumang
hindi awtorisadong paggamit ng aming Mga Serbisyo na isinasagawa ganit ang iyong
password at User ID.

Pribasidad ng mga Bata
Ang aming mga Serbisyo ay inilaan para sa mga matatanda. Hindi namin sinadya o kusang
kinokolekta ang mga makikilalang personal na impormasyon mula sa mga bata tulad ng
tinukoy ng naaangkop na batas at hinihiling namin na ang mga bata ay hindi magsusumite ng
anumang personal na mga datos sa amin.

Mga Pagbabago
Inirereserba namin ang karapatan na baguhin, modipikahin, dagdagan, o alisin ang mga bahagi
ng Polisiyang ito sa anumang oras, ngunit sasabihan ka namin na ang mga pagbabago ay
ginawa sa pamamagitan ng pag-indika sa Polisiya ng petsa kung kailan ito ay huling nabago.
Kung binago namin ang Polisiyang ito sa materyal na paraan, magbibigay kami sa iyo ng
naaangkop na paunawa online, maaga nang hindi bababa sa tatlumpung araw at/o kukuhanin
namin ang iyong inihayag pahintulot ayon sa hinihiling ng batas. Kapag binisita mo ang aming
mga website o ginagamit ang aming Mga Serbisyo, tinatanggap mo ang kasalukuyang bersyon
ng Polisiyang ito. Inirerekumenda namin na muling basahin ng mga user ang Polisiyang ito
upang malaman ang anumang mga pagbabago.

Makipag-ugnayan sa amin
Upang makipag-ugnayan sa amin, magpadala ng email sa privacy[at]qualcomm[dot]com, o
sumulat sa amin sa Qualcomm Incorporated, Attn. Konseho ng Pribasidad, 5775 Morehouse
Drive, San Diego, CA 92121.
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