தனியுரிமைக் ககொள் மக
இந்தத் தனியுரிமைக் ககொள் மகயில் (”ககொள் மக”), Qualcomm Incorporated
ைற் றுை் எங் கள் துமை நிறுவனங் கள் (கூட்டொக “நொங் கள் ”, “எங் களுக்கு”,
அல் லது “எங் கள் ”) ஆகிய நொங் கள் , எவ் வொறு தனிப் பட்ட தரமவச்
சசகரிக்கிசறொை் , பயன் படுத்துகிசறொை் , கசயலொக்குகிசறொை் ைற் றுை்
பரிைொற் றுகிசறொை் என்பது பற் றிய தகவல் கமள வழங் குகிசறொை் .
Qualcomm Incorporated ைற் றுை் எங் கள் துமை நிறுவனங் கள் என் பமவ
உலகை் முழுவதுை் வைிகங் கள் (சட்ட நிறுவனங் கள் ), வைிகச்
கசயல் முமறகள் ைற் றுை் தகவல் அமைப் புகள் ஆகியவற் றில் நொங் கள்
நிர்வகிக்குை் தரமவ பகிர்ந்துககொள் ளுகின் ற ஒரு உலகளொவிய
நிறுவனைொகுை் . எனசவ, இந்தக் ககொள் மகக்குக்கொக, எங் களுக்குப்
கபொருந்தக்கூடிய பல தனியுரிமை ைற் றுை் தரவுப் பொதுகொப் புச்
சட்டங் கமள உள் ளடக்குவதற் கு பரந்தளவில் “தனிப் பட்ட தரவு” என் ற
கசொல் மலப் பயன் படுத்துகிசறொை் ; “தனிப் பட்ட தரவு” என் பது ஒரு
அமடயொளை் கொைப் பட்ட இயல் பொன நபருடன் சை் பந்தப் பட்ட அல் லது ஓர்
இயல் பொன நபமர அமடயொளை் கொை நியொயைொன முமறயில் (அதொகசவ
அல் லது நியொயைொன முமறயில் கிமடக்கப் கபறுகின்ற ைற் ற
தரவுகளுடன் சசர்ந்து) பயன் படுத்தக்கூடிய தகவல் என் று கபொருள் படுை் .

ந ொக்கை்
இந்தக் ககொள் மகயொனது எங் கள் இமையதளங் கள் , தயொரிப்புகள் ,
சசமவகள் , கைன் கபொருள் அல் லது இந்தக் ககொள் மகக்கொன ஒரு சநரடி
இமைப் மப நொங் கள் இடுமகயிடுகின்ற அல் லது இந்தக் ககொள் மகக்குள்
சைற் சகொள் கொட்டப் படுகின் ற பயன் பொடுகள் (கூட்டொக “சசமவகள் ”)
ஆகியவற் றுக்குப் கபொருந்துை் . இந்தக் ககொள் மகயொனது சசமவகள் மூலை்
சசகரிக்கப் பட்ட தரமவ ைட்டுசை உள் ளடக்குகிறது, தைது கசொந்த,
தனியொன தனியுரிமைக் ககொள் மககமளப் சபணுகின்ற ைற் றச்
சசமவகளின் கட்டுப் பொடற் ற தரவு சசகரிப் பு நமடமுமறகமள

ைட்டுைன்றி சவறு நமடமுமறகமளயுை் உள் ளடக்கொது. எப் சபொதொவது,
கருத்தொய் வுகள் ைற் றுை் சிறப் பு சநொக்கத்திற் கொன வமலப் பக்கங் களுடன்
கதொடர்பொக இந்தக் ககொள் மகமய சைற் சகொள் கொட்டுகிசறொை் ,
எடுத்துக்கொட்டொக, எங் கள் கதொழில் கள் வமலப் பக்கங் கள் ; இத்தமகய
சூழ் நிமலகளில் , குறிப் பிட்ட ககொள் மக அல் லது ஒப் புதல் சகொரிக்மகயில்
(எ.கொ., சசகரிக்கப் பட்ட தரவின் வமககள் அல் லது சசகரிப் பின்
சநொக்கங் கள் கதொடர்பொனமவ) திருத்தியவொறு இந்தக் ககொள் மக
கபொருந்துை் .

தரவு வமககள் ைற் றுை் நேகரிப் பு முமறகள்
கீசழ விவரிக்கப் பட்ட வழிமுமறகளின் மூலை் பல் வமகயொன தனிப் பட்ட
தரவுகமளச் சசகரிக்கிசறொை் . நொங் கள் சசகரிக்குை் தரமவப் பற் றி
உங் களுக்கு சதர்வுகள் உள் ளன. எங் களுக்குத் தரமவ வழங் குை் படி
உங் களிடை் சகட்கப் படுை் சபொது, நீ ங் கள் வழங் குவதில் மல என் று சதர்வு
கசய் யக்கூடுை் . ஆனொல் தரமவ வழங் குவமத நீ ங் கள் நிரொகரித்தொல் ,
கபொருந்தக்கூடிய தயொரிப்பு அல் லது சசமவமயப்
பயன் படுத்துவதற் கொன உங் கள் திறமன அது குமறக்கலொை் அல் லது
கட்டுப் படுத்தலொை் .
ீ ங் கள் ேைர்ப்பிக்குை் தரவு. நீ ங் கள் எங் களிடை் இருந்து தகவல்
சகொருை் சபொது, பதிவு கசய் யுை் சபொது, தயொரிப்பு அல் லது சசமவமய
ஆர்டர் கசய் யுை் சபொது அல் லது சவை்டுகைன் சற எங் களுக்கு அத்தமகய
தகவமல அனுப் புை் சபொது, உங் கள் கபயர், மின் னஞ் சல் முகவரி(கள் ),
அஞ் சல் முகவரி(கள் ), கதொமலசபசி எை்(கள் ) ைற் றுை் நீ ங் கள்
பிரதிநிதித்துவை் கசய் யுை் வைிகத்துடன் கதொடர்பொன தரவு
ஆகியவற் மற நொங் கள் சசகரிக்கிசறொை் . கட்டைை் வசூலிக்கக்கூடிய
சசமவகள் கதொடர்பில் , கட்டைத் தகவமல (எ.கொ., கிகரடிட் கொர்டு எை்
ைற் றுை் கதொடர்புமடய சரிபொர்ப்பு தரவு), கதொமலசபசி எை் ைற் றுை்
பில் லிங் ைற் றுை் ஷிப் பிங் முகவரிகள் சபொன் றவற் மறயுை் நொங் கள்
சசகரிக்கிசறொை் .

எங் கள் இமையதளங் களில் இரு ் து

ொங் கள் தொனொகே் நேகரிக்குை்

தரவு. எங் கள் வமலத்தளங் களில் ஒன் மற நீ ங் கள் பொர்மவயிடுை் சபொது,
உங் கள் கைினி அல் லது கைொமபல் சொதனத்திலிருந்து உங் கள் உலொவி
வமக, இயக்க முமறமை, IP முகவரி ைற் றுை் நீ ங் கள் தளத்மத
அணுகுவதற் குப் பயன் படுத்துை் கடொமைன் கபயர் சபொன் ற கபொதுத்
தரவுகமளயுை் , நீ ங் கள் எங் கள் தளத்மத உங் கள் கைொமபல் சொதனத்தின்
மூலை் அணுகினொல் அதன் வமகமயயுை் சசகரிக்கிசறொை் . கூடுதலொக,
நீ ங் கள் எங் கள் வமலத்தளங் கமள எவ் வொறு பயன் படுத்துகிறீர்கள்
என்பது பற் றிய தரமவயுை் சசகரிக்கிசறொை் , அதொவது நீ ங் கள் தளத்மதப்
பொர்மவயிடுை் சததி ைற் றுை் சநரை் , நீ ங் கள் பொர்மவயிடுை் தளத்தின்
பகுதிகள் அல் லது பக்கங் கள் , தளத்மதப் பொர்மவயிடுை் சநரத்தின் அளவு,
நீ ங் கள் தளத்திற் கு மீை்டுை் வருை் முமறகளின் எை்ைிக்மக ைற் றுை் பிற
கிளிக் ஸ்ட்ரீை் தரவு ஆகியமவ.
குக்கீகள் . எங் கள் வமலத்தளங் கள் அல் லது வமலப் பயன் பொடுகமள
நீ ங் கள் பயன் படுத்துவமதப் பற் றிய தரவுகமளச் சசகரிக்க, குக்கீகள் ,
வமல பீக்கன்கள் அல் லது ஒத்த கதொழில் நுட்பங் கமளப்
பயன் படுத்துகிசறொை் . ஒரு குக்கீ என் பது நீ ங் கள் தளத்மத அணுகுை் சபொத்
உங் கள் கைினி அல் லது சொதனத்தின் வன் இயக்ககத்தில் சசமிக்கப் படுை்
சிறிய உமரக் சகொப் பு. பின் வருவனவற் றுக்கொக உட்பட, எங் கள் தளங் கள்
ைற் றுை் சசமவகமளச் கசயல் படுத்துவதற் கு உதவ, குக்கீகமளப்
பயன் படுத்துகிசறொை் : 1)உங் கமள நிமனவில் ககொள் வதற் கு, இதனொல்
நீ ங் கள் தளத்திற் கு மீை்டுை் திருை் புை் சபொது அசத தகவமல நீ ங் கள்
ககொடுக்க சவை்டியதில் மல, (2) தளத்தில் உள் ள தனிப் பயனொக்கப் பட்ட
உள் ளடக்கை் அல் லது சலுமககமள உங் களுக்கு வழங் குவதற் கு; (3)
தளத்தின் கசயல் திறமனக் கை்கொைிக்க, ஆரொய் ச்சிமய நடத்த, எங் கள்
உள் ளடக்கை் ைற் றுை் சசமவகமள சைை் படுத்த உதவுை் ஒன் றுதிரை்ட
புள் ளிவிவரங் கமள உருவொக்குவதற் கு ைற் றுை் (4) எங் கள் தளங் கள்
ைற் றுை் சசமவகளின் பொதுகொப் மபக் கொத்துக்ககொள் ள உதவுவதற் கு.
வமலத்தளப் பகுப் பொய் வுக் கூட்டொளிகள் , விளை் பரதொரர்கள் அல் லது
விளை் பர கநட்கவொர்க்குகள் சபொன் ற பிற நிறுவனங் களுை் அவர்களது
குக்கீகள் அல் லது வமல பீக்கன் கமள (1x1 pixel.gif அல் லது கசயல்

குறிச்கசொற் கள் என்றுை் குறிப் பிடப் படுகிறது) தளத்தில் அமைக்க அல் லது
அணுகவுை் நொங் கள் அனுைதிக்கிசறொை் . எடுத்துக்கொட்டொக,
இமையத்தில் எங் கள் சொர்பொக விளை் பரங் கமள வழங் குவதற் சகொ
அல் லது தளத்தில் ைற் ற நிறுவனங் களுக்கொன விளை் பரங் கமளக்
கொட்சிப் படுத்ததசவொ மூன்றொை் தரப் பு விளை் பர நிறுவனங் கமளப்
பயன் படுத்துகிசறொை் . இந்த மூன்றொை் தரப் பு விளை் பர நிறுவனங் கள் ,
நொங் கள் உட்பட அவற் றின் வொடிக்மகயொளர்களுக்கொன விளை் பரங் களின்
கசயல் திறமன அளவிடவுை் சைை் படுத்தவுை் குக்கீகமளயுை் வமல
பீக்கன்கமளயுை் பயன் படுத்துகின் றன. அவ் வொறு கசய் ய, இந்த
நிறுவனங் கள் கொலப் சபொக்கில் எங் கள் தளத்திற் குை் ைற் ற
வமலத்தளங் களுக்குை் உங் கள் வருமககள் பற் றிய தரவுகமளப்
பயன் படுத்துகின்றன. இந்தத் தரவில் அடங் கக் கூடியமவ: பதொமக
விளை் பரை் கொட்டப் படுை் சததி/சநரை் , அவற் றின் குக்கீயில் அடங் கியுள் ள
தனிப் பட்ட அமடயொளங் கொட்டி ைற் றுை் உங் கள் சொதனத்தின் IP முகவரி
ஆகியமவ. உங் களுக்கு ஆர்வமுள் ள கபொருட்கமளயுை் , சசமவகமளயுை்
பற் றிய விளை் பரங் கமளப் பொர்க்க அதிக வொய் ப் புள் ளவொறு, இந்தத்
தரவொனது விளை் பரங் கமளத் தனிப் பயனொக்குவதற் குை்
பயன் படுத்தப் படலொை் . இந்த நமடமுமற பற் றிய கூடுதல் தகவலுக்குை் ,
தனிப் பயனொக்கப் பட்ட விளை் பரங் கள் குறித்த உங் கள் விருப்பங் கமள
அறியவுை் , இந்த விலகல் கட்டுமரமயக் கொை்க.
குக்கீகமள நிரொகரிக்குை் சுதந்திரை் உங் களுக்கு இருக்கிறது, ஆனொல்
அவ் வொறு கசய் வதன் மூலை் , நீ ங் கள் தளத்திலுள் ள சில அை் சங் கமளப்
பயன் படுத்திக் ககொள் ள முடியொது அல் லது எங் கள் சலுமககமள
முழுமையொகப் பயன் படுத்திக் ககொள் ள முடியொது. உங் கள் குக்கீ
விருப் பங் கமள எவ் வொறு ைொற் றுவது என் பமத அறிய, உங் கள்
உலொவியின் “உதவி” கைனுமவப் பொர்க்கவுை் . சைலுை் தகவலுக்கு, எங் கள்
குக்கீ ககொள் மகமயப் பொர்க்கவுை் .
கைன்கபொருள் ைற் றுை் பயன்பொடுகள் : கைொமபல் சொதனத்தின்
கசயல் திறமன சைை் படுத்த, சபட்டரி சக்திமயப் பொதுகொக்க, சொதனத்தின்
பொதுகொப் மப சைை் படுத்த அல் லது பிற நன் மைகமள வழங் க
உதவக்கூடிய கைொமபல் சொதனங் களுக்கொன பல் சவறு கைன் கபொருள்

ைற் றுை் பயன் பொடுகமள Qualcomm Incorporated-இன் துமை நிறுவனங் கள்
உருவொக்குகின்றன. இந்த கைன் கபொருள் பயன் பொடுகளின் மூலை் ,
இருப் பிடத் தரவு, தனிப் பட்ட அமடயொளங் கொட்டிகள் (சிப் கசட் கதொடர்
எை் அல் லது சர்வசதச சந்தொதொரர் ID சபொன் றமவ), சொதனத்தில்
நிறுவப் பட்ட ைற் றுை் /அல் லது இயங் குை் பயன் பொடுகள் , சைக், ைொடல்
ைற் றுை் வயர்கலஸ் சகரியர் சபொன் ற உள் ளமைவுத் தரவு, இயக்க
முமறமை ைற் றுை் பதிப் புத் தரவு, கைன் கபொருள் உறுப் புத் தரவு ைற் றுை்
சிப் கசட் கசயல் திறன், சபட்டரிப் பயன் பொடு ைற் றுை் கவப் பத் தரவு
சபொன்ற சொதனத்தின் கசயல் திறமனப் பற் றிய தரவு. சைலுை் அறிக
மூன்றொை் தரப் பு ஆதொரங் கள் : தரவுத் தரகர்கள் , சமூக
கநட்கவொர்க்குகள் , பிற கூட்டொளிகள் அல் லது கபொது ஆதொரங் கள் சபொன் ற
மூன்றொை் தரப் பு ஆதொரங் களில் இருந்துை் தனிப் பட்ட தரமவ நொங் கள்
கபறலொை் .

நேகரிப் பு ந ொக்கங் கள் , தரவின் பயன்பொடு
நீ ங் கள் பயன் படுத்துை் தயொரிப் புகமள வழங் குவதற் கு, எங் கள்
வைிகத்மதச் கசயல் படுத்துவதற் கு, எங் கள் ஒப் பந்த ைற் றுை்
சட்டபூர்வைொன கடமைகமள நிமறசவற் றுவதற் கு, எங் கள் அமைப் புகள்
ைற் றுை் எங் கள் வொடிக்மகயொளர்களின் பொதுகொப் மபக் கொப் பதற் கு
அல் லது பிற நியொயைொன ஆர்வங் கமள நிமறசவற் றுவது ஆகியவற் றுக்கு
உங் கள் ஒப் புதலுடன் ைற் றுை் /அல் லது சதமவக்சகற் ப உங் கமளப் பற் றிய
தனிப் பட்ட தகவமல நொங் கள் சசகரித்து, கசயலொக்குகிசறொை் . நொங் கள்
தரமவச் சசகரித்து, பயன் படுத்துை் சநொக்கங் கள் பின் வருைொறு:


தகவலுக்கொன உங் கள் சகொரிக்மக அல் லது ஒரு சசமவக்குச் சந்தொ
சசர அல் லது ஒரு தயொரிப்மப வொங் குவதற் கொன உங் கள்
சகொரிக்மகமய சபொன்ற நீ ங் கள் அனுப் பிய சகொரிக்மகக்குப்
பதிலளிக்க;



நீ ங் கள் சகொருை் சசமவமய(கமள) வழங் க, நிர்வகிக்க, பரொைரிக்க
ைற் றுை் பொதுகொக்க;



எங் கள் சசமவகள் ைற் றுை் எங் கள் அமைப் புகமள நிர்வகித்தல் ,
பொதுகொத்தல் ைற் றுை் சைை் படுத்துதல் உள் ளிட்ட எங் கள்
வைிகத்மத கசயல் படுத்த ைற் றுை் முன் சனற் ற, புதிய தயொரிப் புகள்
ைற் றுை் சசமவகமள உருவொக்க ைற் றுை் பிற உள் வைிக
சநொக்கங் களுக்கொக;



எங் கள் சசமவகளின் பயனர்களின் விருப் பத்சதர்வுகமள நன் கு
புரிந்துககொள் வதற் கு, எங் கள் சசமவகளின் பயன் பொடு பற் றிய
ஒருங் கிமைந்த புள் ளிவிவரங் கமளத் கதொகுப் பதற் கு ைற் றுை்
எங் கள் வமலத்தளை் ைற் றுை் சசமவகள் குறித்து உங் கள்
அனுபவத்மதத் தனிப் பயனொக்க உதவுவதற் கு;



எங் கள் கதொழில் நுட்பங் கள் , தயொரிப்பு அல் லத் சசமவ
கவளியீடுகள் , கசய் திகள் ைற் றுை் பிற தகவல் கதொடர்புகள்
ஆகியவற் மறப் பற் றிய தகவல் கமள உங் களுக்கு வழங் குவதற் கு;
ைற் றுை்



இந்தக் ககொள் மகயில் அல் லது நொங் கள் தரவு சசகரிக்குை் இடத்தில்
நொங் கள் விவரிக்கின்ற சவறு ஏசதனுை் பயன் பொடு.

இந்த சநொக்கங் கமள அமடய ைற் றுை் கபொருந்துை் சட்டை்
அனுைதிக்கப் பட்ட அளவிற் கு, நொை் பல் சவறு ஆதொரங் களில் இருந்து
சசகரிக்குை் பல் சவறு வமகயொன தரவுகமள இமைக்கலொை் .

ொங் கள் தரமவே் நேமித்து, கேயல் படுத்துை்
இடை்
ஆசியொ ைற் றுை் ஐசரொப் பியப் கபொருளொதொரப் பகுதி ைட்டுைன் றி சவறு
இடங் கள் உட்பட, நொங் கள் அகைரிக்கொவிலுை் , உலககங் கிலுை் உள் ள
சசமவயகங் களிலுை் தரவுகமளச் சசமித்துச் கசயலொக்குகிசறொை் . இந்தக்
ககொள் மகயின் படி தனிப் பட்ட தரவுகமள நொங் கள் எங் சக சசமித்தொலுை்
கசயல் படுத்தினொலுை் , இந்தக் ககொள் மகக்கு இைங் கவுை் ,
கபொருந்தக்கூடிய சட்டத்திற் கு இைங் கவுை் தரவு கசயலொக்கப் படுவமத
நொங் கள் உறுதிப் படுத்துகிசறொை் .

நொங் கள் ஐசரொப் பியப் கபொருளொதொரத் பகுதியிலிருந்து ைற் ற நொடுகளுக்கு
தனிப் பட்ட தரவுகமள பரிைொறிக் ககொள் கிசறொை் , அவற் றில் சிலவற் றுக்கு,
சபொதுைொன அளவு தரவுப் பொதுகொப் பு இருக்க சவை்டுகைன ஐசரொப் பிய
ஆமையத்தொல் தீர்ைொனிக்கப் படவில் மல. நொங் கள் அவ் வொறு
கசய் யுை் சபொது, பரிைொற் றத்மத (உங் கள் ஒப் புதல் அல் லது சட்ட
ஒப் பந்தங் கள் சபொன்றமவ) கசயல் படுத்த பல் சவறு சட்ட வழிமுமறகமள
நொங் கள் பயன் படுத்துகிசறொை் .

தனிப் பட்ட தரவின் கவளிப் படுத்துமககள்
Qualcomm (அதன் துமைநிறுவனங் கள் உட்பட) -இற் குள் உங் கள்
தனிப் பட்ட தரமவ அணுகுகிசறொை் ைற் றுை் இந்தக் ககொள் மகயில் உள் ள
சநொக்கங் களுக்கொக எங் கள் சொர்பொகத் தரமவச் கசயலொக்குை் மூன் றொை்
தரப் பு கவன்டருடன் அல் லது சசமவ வழங் குநர்களுடன் தரமவப் பகிர்ந்து
ககொள் கிசறொை் . எங் கள் வைிக வொடிக்மகயொளர்களின் ஊழியர்களுக்குை்
கதொழிலொளர்களுக்குை் கூட பயிற் சி அல் லது பிற சசமவகமளயுை்
நொங் கள் வழங் கலொை் . இத்தமகய சந்தர்ப்பங் களில் , எங் கள் பயிற் சி
ைற் றுை் பிற சசமவகமளப் பயன் படுத்துவதுடன் கதொடர்பொன தரமவ
தைது வைிகப் பயன் பொட்டிற் கொக அமடயொளங் கொைப் பட்ட வைிக
வொடிக்மகயொளர்களுடன் நொங் கள் பகிர்ந்து ககொள் ளலொை் . சட்டத்தின் படி
அல் லது எங் கள் அல் லது பிறரின் சட்ட உரிமைகமளப் பொதுகொக்குை்
அல் லது நமடமுமறப் படுத்துை் சநொக்கிலுை் உங் கள் தரமவ நொங் கள்
பகிரக்கூடுை் , எ.கொ., சட்ட அைலொக்க அதிகொரிகளின் சகொரிக்மககள்
கதொடர்பொக ைற் றுை் நீ திைன்ற நடவடிக்மககளுடன் கதொடர்புமடய உட்பட
ஏமனயமவயுை் . எங் கள் வைிகத்தின் அமனத்து அல் லது பகுதிகளின்
வருங் கொல அல் லது உை்மையொன விற் பமன, இமைப் பு, பரிைொற் றை்
அல் லது சவறு ைறுஒழுங் கமைப் பு ஆகியவற் றுடன் கதொடர்பொக உங் கள்
தரமவ நொங் கள் பகிர்ந்து ககொள் ள அல் லது பரிைொற் றக் கூடுை் . இறுதியொக,
நீ ங் கள் எங் களுக்கு அனுைதியளித்த உங் கள் தனிப் பட்ட தரமவயுை்
நொங் கள் பகிர்ந்து ககொள் ளலொை் .

உங் கள் நதர்வுகள்

நதர்வு கேய் தல் /விலக்குதல் . மின் னஞ் சல் சந்மதப்படுத்தல் சபொன் ற சில
சந்தர்ப்பங் களில் , நொங் கள் சில வமகயொன தரவு சசகரிப் பு, பயன் பொடு
அல் லது பகிர்தல் ஆகியவற் மறத் சதர்ந்கதடுப் பதற் கு அல் லது
விலக்குவதற் கொன திறமன உங் களுக்கு வழங் குகிசறொை் . இத்தமகய
சூழ் நிமலகளில் , நொங் கள் உங் கள் சதர்மவ ைதிக்கிசறொை் .
தரவுப் கபொருள் உரிமைகள் . உங் களுமடய தனிப் பட்ட தரவு
சை் பந்தைொன அணுகல் , திருத்தை் , அழித்தல் , கட்டுப் பொடு அல் லது ைற் ற
உரிமைகமளக் சகொருவதற் கு சில நொடுகளின் அல் லது ைொநிலங் களின்
சட்டங் கள் உங் கமள அனுைதிக்குை் . அத்தமகய உரிமைகமள
நமடமுமறப் படுத்த இங் சக கிளிக் கசய் யவுை் .
தடைறிய நவை்டொை் . வமல உலொவிகளொல் அனுப் பப் படுை் “தடைறிய
சவை்டொை் ” (”DNT”) சிக்னல் களுக்கு தற் சபொது நொங் கள்
பதிலளிப் பதில் மல. DNT சிக்னல் கமள எவ் வொறு விளக்க சவை்டுை்
ைற் றுை் அவற் மறப் கபறுை் வமலத்தளங் களுை் மூன்றொை்
தரப் பினர்களுை் என்ன நடவடிக்மககமள எடுக்க சவை்டுை் என் பமதத்
தீர்ைொனிக்க, இன் னுை் ஒரு சீரொன தரநிமல பின் பற் றப் படவில் மல.
இருப் பினுை் , சைசல உள் ள குக்கீகள் பிரிவில் விவரிக்கப் பட்டுள் ள உங் கள்
உலொவி அமைப் புகளில் உள் ள குக்கீ கட்டுப் பொடுகள் ைற் றுை்
தனிப் பயனொக்கப் பட்ட விளை் பரப் படுத்தல் கட்டுப் பொடுகள் உட்பட, தரவு
சசகரிப் பு ைற் றுை் பயன் பொட்மடக் கட்டுப் படுத்துை் பல் சவறு வழிகமள
நீ ங் கள் பயன் படுத்தலொை் .

தக்கமவப் பு
உங் கள் கைக்கு கசயலில் இருக்குை் சபொது அல் லது உங் களுக்கு
சசமவகமள வழங் குவதற் குத் சதமவப் பட்டவொறு, தனிப் பட்ட தரமவத்
தக்கமவக்கிசறொை் . தரவு சசகரிக்கப் படுை் வைிக சநொக்கத்திற் கொக
அந்தத் தரவு இனி அவசியமில் லொதசபொது, கைிசைொன ஒரு கொலத்திற் குள்
தனிப் பட்ட தரவ் நீ க்கிவிடுசவொை் எவ் வொறொயினுை் , எங் களின்
சட்டப் பூர்வைொன கடமைகளுடன் இைங் குவதற் குை் , தகரொறுகமளத்
தீர்ப்பதற் குை் , எங் கள் ஒப் பந்தங் கமளச் கசயல் படுத்துவதற் குை்

சதமவப் பட்டவொறு தனிப் பட்ட தரவுகமளத் தக்கமவத்துக்ககொை்டு
பயன் படுத்துசவொை் .

பொதுகொப் பு
இமையத்தில் நிகழுை் பரிைொற் றங் கள் 100% பொதுகொப் பொனமவ அல் லது
பிமழ இல் லொதமவ அல் ல. இருப் பினுை் , இழப் பு, தவறொன பயன் பொடு
ைற் றுை் அங் கீகரிக்கப் படொத அணுகல் , கவளிப் படுத்தல் , ைொற் றை் கசய் தல்
ைற் றுை் அழித்தல் ஆகியவற் றிலிருந்து உங் கள் தரமவப் பொதுகொக்க
நொங் கள் நியொயைொன நடவடிக்மககமள எடுக்கிசறொை் . உங் கள்
கடவுச்கசொல் ைற் றுை் பயனர் IDகமளப் பொதுகொப் பதுை் , எங் கள்
சசமவகளில் ஒன்றுக்கொன உங் கள் கடவுச்கசொல் அல் லது பயனர் ID
திருடப் பட்டுள் ளதொகச் சந்சதகிக்கிறீர்கள் என் றொல் கீசழ பட்டியலிடப் பட்ட
கதொடர்பு முமறகளில் ஒன்மறப் பயன் படுத்தி எங் களுக்கு கதரிவிப் பதுை்
உங் கள் கபொறுப் பொகுை் . உங் கள் கடவுச்கசொல் ைற் றுை் பயனர் ID
வழியொகச் கசயற் படுத்தப் படுை் எங் கள் சசமவகளின் எந்தகவொரு
அங் கீகொரைற் ற பயன் பொட்டிற் குை் நீ ங் கள் ைட்டுசை கபொறுப் பு.

குழ ் மதகளின் தனியுரிமை
எங் கள் சசமவகள் வயது வந்சதொருக்கொனமவ. கபொருந்துை் சட்டத்தொல்
வமரயறுக்கப் பட்டபடி குழந்மதகளிடமிருந்து தனிப் பட்ட முமறயில்
அமடயொளை் கொைக்கூடிய தகவமல சவை்டுகைன் சற அல் லது கதரிந்சத
நொங் கள் சசகரிப் பதில் மல, சைலுை் குழந்மதகள் எங் களுக்கு தனிப் பட்ட
தரவு எமதயுை் சைர்ப்பிக்கக் கூடொது என் று நொங் கள் சகொருகிசறொை் .

திருத்தங் கள்
எந்த சநரத்திலுை் இந்தக் ககொள் மகயின் பகுதிகமள ைொற் றுை் , திருத்துை் ,
சசர்க்குை் அல் லது நீ க்குை் உரிமை எங் களுக்கு உள் ளது, ஆனொல்
கமடசியொகப் புதுப் பிக்கப் பட்ட சததிமயக் ககொள் மகமய
குறிப் பிடுவதன் மூலை் ைொற் றங் கள் கசய் யப் பட்டுள் ளன என் பமத
உங் களுக்கு எச்சரிக்மக கசய் சவொை் . நொங் கள் தகவல் வமகயில்

ககொள் மகமய ைொற் றினொல் , குமறந்தபட்சை் முப் பது நொட்களுக்கு முன் னர்
உங் களிடை் முமறயொன ஆன்மலன் அறிவிப் மப வழங் குசவொை்
ைற் றுை் /அல் லது சட்டத்தின் படி உங் கள் கவளிப் பமடயொன ஒப் புதமலப்
கபறுசவொை் . நீ ங் கள் எங் கள் வமலத்தளங் கமளப் பொர்மவயிடுை் சபொது
அல் லது எங் கள் சசமவகமளப் பயன் படுத்துை் சபொது, இந்தக்
ககொள் மகயின் தற் சபொமதய பதிப் மப ஏற் றுக்ககொள் கிறீர்கள் .
ைொற் றங் கள் எமதயுை் பற் றி அறிந்துககொள் வதற் கொக, அவ் வப் சபொது
பயனர்கள் இந்தக் ககொள் மகமய மீை்டுை் பொர்மவயிடுை் படி
பரிந்துமரக்கிசறொை் .

எங் கமளத் கதொடர்பு ககொள் க
எங் கமளத் கதொடர்பு ககொள் ள, எங் களுக்கு privacy@qualcomm.com என் ற
முகவரியில் மின்னஞ் சமல அனுப் பவுை் அல் லது பின் வருை் முகவரிக்கு
எழுதியனுப் பவுை் : Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive,
San Diego, CA 92121.
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