గోప్య తా విధానం
ఈ గోప్య తా పాలసీ (‘‘పాలసీ’’లో), మేం Qualcomm Incorporated మరియు మా సబ్సి డరీలు (
త
త
సేంయుక్ేంగా
, “మము”, “మాకు”, లేదా “మా”), వ్య క్తగత
డేటాను మేం ఏవిధేంగా సేక్రిస్తేం,
ఉప్యోగిస్తేం, ప్రపాసెస్ చేస్తేం మరియు బదిలీ చేస్తేం అనే దానిక్త సేంబేంధేంచిన
సమాచారానిి అేందిస్తేంది. Qualcomm Incorporated మరియు మా సబ్సి డరీలు గ్లగోబ
బ ్
ఆర్ గనైజేషన్ మేం నిర్వ హేంచే డేటాను ప్రప్ప్ేంచవ్యయ ప్తేంగా ఉేండే వ్యయ పారాలు( చట్ప్
ట ర్మైన
అస్థతా
ి వ లు), బ్సజినెస్ ప్రపాసెస్లు, మరియు ఇనఫ ర్మే షన్ స్థసమ్
ట లతో ప్ేంచుకుేంటాయి.
త
త
అేందువ్ల,బ ఈ పాలసీ కొర్కు, మేం ‘‘వ్య క్తగత
డేటా’’ అనే ప్దానిి గ్లూిలేంగా మాకు వ్రిేంచే
అనేక్ గోప్య త మరియు డేటా సేంర్క్షణ చటాటలను క్వ్ర్ చేయడానిక్త మేం ఉప్యోగిస్తేం;
త
త
‘‘వ్య క్తగత
డేటా’’ అనగా ఒక్ గురిేంచబడిన
సహజ వ్య క్తక్తత సేంబేంధేంచిన సమాచార్ేం లేదా ఒక్
త గురిేంచడేం
త
సహజ వ్య క్తని
కొర్కు తగిన విధేంగా (దాని దావ రా లేదా తగినవిధేంగా లభ్య ేం
అవుతుని ఇతర్ డేటా యొక్క క్లయిక్తో) ఉప్యోగిేంచబడుతుేంది.

ప్రిధి
ఈ పాలసీ మా వెబ్సైట్లు, ఉతప తుతలు, సేవ్లు, స్ఫ్టవే
ట ర్ లేదా ఈ పాలసీ యొక్క డైరెక్ట ట
లేంక్టని పోస్ ట చేసే యాప్కు వ్రి తస్తేంది లేదా ఈ పాలసీలోప్ల రిఫర్ చేయబడుతుేంది
(సమిష్టగా
ట ”సేవ్లు”) ఈ పాలసీ సేవ్ల దావ రా సేక్రిేంచే డేటాకు మాప్రతమ క్వ్ర్ అవుతుేంది
మరియు ఎలేంటి ప్రిమితులు లేకుేండా, తమ యొక్క సవ ేంత, విడిగా గోప్య తా పాలసీలను
నిర్వ హేంచే ఇతర్ సేవ్ల యొక్క డేటా క్లెక్షన్ విధానాలతో సహా ఏదైనా ఇతర్ డేటా సేక్ర్ణ
త
లేదా ప్రపాసెస్థేంగ్కు వ్రిేంచదు.
అప్పప డప్పప డు, సర్మవ లు మరియు ప్రప్త్యయ క్ ప్రప్యోజన వెబ్
పేజీలకు సేంబేంధేంచి ఈ పాలసీని మేం రిఫర్ చేస్తేం. ఉదాహర్ణకు, మా కెరీర్ి వెబ్
పేజీలు; అటువ్ేంటి ప్రిస్థతు
ి ల క్తేంద, నిరిష
ి ట నోటీస్ లేదా సమే తి అభ్య ర్ ినలో సవ్రిేంచిన
త
విధేంగా ఈ పాలసీ వ్రిేంచబడుతుేంది
(ఉదా. సేక్రిేంచబడడ డేటా యొక్క ర్కాలు లేదా
సేక్ర్ణ యొక్క ఉద్దేశ్యయ లకు సేంబేంధేంచి)

డేటా యొక్క రకాలు మరియు సేక్రించే విధానాలు

త
దిగువ్ వివ్రిేంచిన మారాగల దావ రా వివిధ ర్కాలైన వ్య క్తగత
డేటాను మేం సేక్రిస్తేం. మేం
సేక్రిేంచే డేటాకు సేంబేంధేంచి మీకు ఎేంపిక్లుేంటాయి. మాకు డేటా ఇవ్వ మని మేం
మిమే లి అడిగినప్పప డు, ఇవ్వ కూడదని మీరు ఎేంచుకోవ్చుు . ఒక్వేళ డేటా ఇచేు ేందుకు
త
మీరు నిరాక్రిేంచినట్యి
బ త్య, అనువ్రిేంచే
ఉతప తిత లేదా సేవ్ను ఉప్యోగిేంచే మీ స్మర్ ియ ేం
క్షీణేంచవ్చుు లేదా ప్రిమితేం చేయబడవ్చుు .
మీరు సబ్మి ట్ చేసే డేటా. మీరు మా వ్దే నుేంచి సమాచారానిి అభ్య రి ిేంచినప్పప డు, రిజిసర్
ట
చేస్కుని ప్పప డు, ఒక్ ప్రొడక్ట టలేదా సరీవ స్కు ఆర్ డర్ చేస్థనప్పప డు, లేదా మరోవిధేంగా
ఉద్దశ్
ే య పూర్వ క్ేంగా అటువ్ేంటి సమాచారానిి మాకు ప్ేంపినప్పప డు మేం మీ పేరు, ఇమెయి్
చిరునామా(లు), మెయిలేంగ్ చిరునామా(లు), టెలఫోన్ నెేంబరు(లు), మరియు మీరు
ప్రపాతినిధయ ేం వ్హేంచే వ్యయ పారానిక్త సేంబేంధేంచిన డేటాను మేం సేక్రిస్తేం. ఛార్ ్ విధేంచే
సేవ్లకు సేంబేంధేంచి, మేం పేమెేంట్ సమాచార్ేం (ఉదా. ప్రకెడిట్ కార్ డ నెేంబరు మరియు
సేంబేంధత వెరిఫికేషన్ డేటా), ఫోన్ నెేంబరు, మరియు బ్సలేం
బ గ్ మరియు ష్టపిప ేంగ్
చిరునామాలను కూడా సేక్రిస్తేం.
డేటాను మం మా వెబ్సైట్ల నుంచి ఆటోమటిక్గా సేక్రిస్తం. మా యొక్క వెబ్సైట్గ్లలోబ
ఒక్దానిని మీరు సేందరిశ ేంచినప్పప డు మీ క్ేంపూయ ట్ర్ లేదా మొబై్ ప్రిక్ర్ేం నుేంచి మీ
ప్రౌజర్ ర్క్ేం, ఆప్ర్మటిేంగ్ స్థసమ్
ట , ఐపి చిరునామా మరియు మీరు ఏ సైట్ నుేంచి యాకెి స్
చేస్కునాి రో ఆ డొమైన్ పేరు వ్ేంటి స్ధార్ణ సమాచారానిి , మరియు ఒక్వేళ మీరు మా
సైట్ని మీ మొబై్ ప్రిక్ర్ేంతో యాకెి స్ చేస్కుని ట్యి
బ త్య, మొబై్ ప్రిక్ర్ేం యొక్క
ర్కానిి మేం సేక్రిస్తేం. దీనిక్త అదనేంగా, మీరు మా వెబ్సైట్లను ఏవిధేంగా ఉప్యోగిస్తరు
అేంటే, సైట్ని మీరు సేందరిశ ేంచిన త్యదీ మరియు సమయేం, సైట్ యొక్క ఏ ప్రపాేంతాలు
లేదా పేజీలు మీరు సేందరిశ ేంచారు, సైట్ను వీక్షేంచడేంలో మీరు గడిపిన మొతతేం
సమయేం, సైట్కు మీరు ఎనిి స్రుబ తిరిగి వ్చాు రు మరియు ఇతర్ క్త
గ్ల క్టబ స్ట్సీమ్
ట డేటా
వ్ేంటివ్యటి యొక్క డేటాను సేక్రిస్తేం
కుకీలుకుకీలు. మా వెబ్సైట్లు లేదా వెబ్ యాప్లను యొక్క మీ ఉప్యోగేం గురిేంచి డేటా
సేక్రిేంచడేం కొర్కు మేం కుకీలు, వెబ్ బీకాన్లు, లేదా ఇద్దవిధమైన టెకాి లజీలను
ఉప్యోగిస్తేం. కుకీ అనేది ఒక్ చిని టెక్ట టి ఫైలు, సైట్ని మీరు యాకెి స్ చేసే మీ క్ేంపూయ ట్ర్
లేదా ప్రిక్ర్ేం యొక్క హార్ డ స్ట్డైవ్ మీద ో
గ్ల ట ర్ చేయబడుతుేంది. వీటితో సహా మా సైట్లు
మరియు సరీవ స్లు ఆప్ర్మట్ చేయడానిక్త మా కుకీలు సహాయప్డతాయి: (1) మిమే లి
గురుతేంచుకుేంటుేంది, తదావ రా మీరు సైట్కు తిరిగి వ్చిు నప్పప డు ఒకే సమాయానిి నమోదు
చేయాలి న అవ్సర్ేం లేదు, (2) సైట్ మీద క్స టమైజ్డడ క్ేంటెేంట్ లేదా ఆఫర్లను మీకు

అేందిస్తేంది; (3) సైట్ ప్నితీరు మానిట్ర్ చేయడేంలో, మా క్ేంటెేంట్ మరియు సేవ్లి
మెరుగుప్ర్చడేంలో సహాయప్డట్ేం కొర్కు సమప్రగ గణేంకాలను అభివ్ృదిి చేయడేం,
మరియు (4) మా సైట్లు మరియు సేవ్ల యొక్క సెకూయ రిటీని సేంర్క్షేంచడేంలో
సహాయప్డుతుేంది.
సైట్లో తమ కుకీలు లేదా వెబ్ బీకాన్లను సెట్ చేయడానిక్త లేదా యాకెి స్ చేస్కోవ్డానిక్త
లేదా వెబ్ ఎనలటిక్టి పార్ టనర్లు, ఎడవ రెజర్లు,
లేదా యాడ్ నెట్వ్ర్క లు వ్ేంటిఇతర్
ట
క్ేంపెనీలను కూడా మేం అనుమతిస్తేం ( 1x1 pixel.gifs లేదా యాక్షన్ టాయ గుల వ్లే రిఫర్
చేయేండి). ఉదాహర్ణకు, ఇేంట్రెి ట్పై మా తర్ఫున యాడ్లను అేందిేంచడానిక్త లేదా మా
సైట్లపై ఇతర్ క్ేంపెనీల కొర్కు యాడ్లను డిస్గ్లపే బ చేయడేం కొర్క్ు మేం తృతీయ ప్క్ష
ఎడవ రెజిేంగ్
క్ేంపెనీలను ఉప్యోగిస్తేం. మాతో సహా, తమ గ్లక్యిేంట్ల
బ
కొర్కు యాడ్ల
ట
యొక్క సమర్ ితను లెక్తక ేంచడానిక్త మరియు మెరుగుప్ర్చడానిక్త ఈ తృతీయప్క్ష
అడవ రెజిేంగ్
క్ేంపెనీలు కుకీలు మరియు వెబ్ బీకాన్లను ఉప్యోగిస్తయి. ఆ విధేంగా
ట
చేయడేం కొర్కు, ఈ క్ేంపెనీలు మా సైట్లు మరియు ఇతర్ వెబ్సైట్లపై కొేంతకాలేంపాటు
మీ సేందర్శ నలకు గురిేంచిన డేటాను ఉప్యోగిస్తయి. ఈ డేటాలో ఇవి చేర్ు బడవ్చుు :
త
చూపిేంచబడడ బ్యయ నర్ యాడ్ యొక్క త్యదీ/సమయేం, వ్యరి కుకీలోబ ఉేండే ప్రప్త్యయ క్ గురిేంప్ప,
త
మరియు మీ ప్రిక్ర్ేం యొక్క ఐపి చిరునామా. యాడ్లను వ్య క్తగతీక్రిేంచడేం
కొర్కు కూడా
త
ఈ డేటా ఉప్యోగిేంచబడుతుేంది తదావ రా మీరు ఆసక్త క్నప్రిేంచే
గూడ్ి మరియు సేవ్ల
గురిేంచిన ప్రప్క్ట్నలను చూడటానిక్త ఎకుక వ్ అవ్కాశ్ేం ఉేంటుేంది. ఒక్వేళ ఈ విధానేం గురిేంచి
డడ ప్రప్క్ట్నల గురిేంచి మీ ఎేంపిక్లగురిేంచి మీరు మరిేంత సమాచారానిి
త
మరియు వ్య క్తగతీక్రిేంచబ
కోరుకుని ట్యి
బ త్య, ఈ ఆప్ ట అవుట్ ఆరి టక్్ని సేందరిశ ేంచేండి.

కుకీలను నిరాక్రిేంచే సేవ చఛ మీకు ఉేంది, అయిత్య ఆ విధేంగా చేయడేం వ్ల,బ సైట్ యొక్క
కొనిి ఫీచర్ బను మీరు ఉప్యోగిేంచలేరు లేదా మేం అేందిేంచే అనిి ేంటి యొక్క పూరి త
ప్రప్యోజనానిి ొేందలేరు. మీ కుకీల ప్రపాధానయ తను ఏవిధేంగా మారాు లో నేరుు కోవ్డేం
కొర్కు మీ ప్రౌజర్ యొక్క “హె్ప ” మెనూ మీద గ్లక్తక్టబ చేయేండి. తదుప్రి సమాచార్ేం కొర్కు,
దయచేస్థ మా కుకీ పాలసీని చూడేండి.
స్ఫ్టవే
్ ర్ మరియు యాప్లు: Qualcomm Incorporated యొక్క సబ్సి డరీలు మొబై్
ప్రిక్రాల యొక్క ప్నితీరును మెరుగుప్ర్చడానిక్త, బ్యయ ట్రీ ప్వ్ర్ని సేంర్క్షేంచడేంలో
సహాయప్డటానిక్త, మరియు ప్రిక్ర్ భ్ప్రదతను మెరుగుప్ర్చడేం, లేదా ఇతర్
ప్రప్యోజనాలను అేందిేంచడేంలో మొబై్ ప్రిక్రాల కోసేం సహాయప్డే వివిధ ర్కాల స్ఫ్ట ట
త
వేర్ మరియు అనువ్ర్నాలను
అేందిస్తయి. ఈ స్ఫ్టవే
ట ర్ అపి బకేషన్ల దావ రా, లొకేషన్ డేటా,

త
ప్రప్త్యయ క్ గురిేంప్ప
కార్కాలు( చిప్సెట్ సీరియ్ నెేంబరు లేదా అేంతరా్తీయ సబ్స్ట్సైక బర్ ID),
త
ప్రిక్ర్ేంపై ఇన్గ్లస్ట్ చేయబడడ మరియు/లేదా ర్న్ అవుతుని అనువ్ర్నాల
గురిేంచి డేటా,
తయారీ, మోడ్ మరియు వైర్లైస్ కాయ రియర్, ఆప్ర్మటిేంగ్ స్థసమ్
ట మరియు వెర్ షన్ డేటా,
వెర్ి బ్స్డ డేటా వ్ేంటి కానిఫ గర్మషన్ సమాచార్ేం, మరియు చిప్సెట్, బ్యయ ట్రీ ఉప్యోగేం,
మరియు థర్ే ్ డేటా యొక్క ప్నితీరు వ్లే ప్రిక్ర్ేం యొక్క ప్నితీరుకు సేంబేంధేంచిన
డేటాను మేం సేక్రిేంచవ్చుు . మరిేంత తెలుస్కోేండి
తృతీయ ప్క్ష వనరులు: డేటా ప్రేక్ర్లు, ోష్ నెట్వ్ర్క లు, ఇతర్ భాగస్వ ములు, లేదా
త
ప్బ్సక్ట
బ వ్నరుల నుేంచి కూడా మేం వ్య క్తగత
డేటాను ొేందవ్చుు .

సేక్రించే ఉద్దేశ్య ం, డేటా యొక్క వినియోగం
మీ సమే తితో మరియు/లేదా మీరు ఉప్యోగిేంచే ప్రొడక్ట టలను అేందిేంచడేం కొర్కు, మా
వ్యయ పారానిి నిర్వ హేంచడేం కొర్కు, మా కాేంప్రటాక్ట టమరియు చట్ప్
ట ర్మైన బ్యదయ తలను
నెర్వేర్ు డానిక్త, మా స్థసమ్
ట లు మరియు మా క్సమ
ట ర్ల యొక్క సెకూయ రిటీని సేంర్క్షేంచడేం,
త
లేదా ఇతర్ చట్ప్
ట ర్మైన ఆసకుత లను సేంతృపిత ప్ర్చడానిక్త మీ గురిేంచి వ్య క్తగత
డేటాను
మేం సేక్రిస్తేం మరియు ప్రపాసెస్ చేస్తేం. మేం సేక్రిేంచే మరియు ఉప్యోగిేంచే డేటా
యొక్క ప్రప్యోజనాలోబ ఇవి చేర్ు బడతాయి:


సమాచార్ేం కొర్కు మీ అభ్య ర్ ిన వ్లే మీరు ప్ేంపిన అభ్య ర్ ినకు లేదా ఒక్ సరీవ స్ సబ్
స్ట్సైక బ్ కావ్డేం కొర్కు మీ అభ్య ర్ ిన లేదా ఒక్ ఉతప తితని కొనుగోలు చేయడానిక్త
ప్రప్తిసప ేందిేంచడానిక్త;



మీరు అభ్య రి ిేంచిన సేవ్(లు) అేందిేంచడానిక్త, మాయ నేజ్డ చేయడానిక్త,
నిర్వ హేంచడానిక్త మరియు స్ర్క్షతేం చేయడానిక్త;



మా వ్యయ పారానిి ఆప్ర్మట్ చేయడానిక్త మరియు మెరుగుప్ర్చడానిక్త, అడిే నిస్ట్సేట్
ట ర్తో
సహా, సేంర్క్షేంచడేం, మరియు మా సేవ్లు మరియు మా స్థసమ్
ట లను
మెరుగుప్ర్చడానిక్త, కొతత ఉతప తుతలు మరియు సేవ్లి అభివ్ృదిి చేయడానిక్త,
మరియు ఇతర్ అేంతర్ గత వ్యయ పార్ ప్రప్యోజనాల కొర్కు;



మా సేవ్ల యొక్క వినియోగదారులయొక్క ప్రపాధానయ తలను మెరుగాగ అర్ ిేం
చేస్కోవ్డానిక్త, మా సేవ్ల యొక్క వినియోగేం గురిేంచి సమప్రగ గణేంకాలను క్ేంపై్
చేయడానిక్త, మరియు మా వెబ్సైట్లు మరియు సేవ్ల యొక్క మీ అనుభ్వ్యనిి
త
వ్య క్తగతీక్రిేంచడేం
కొర్కు;



మా టెకాి లజీలు, ప్రొడక్ట టలేదా సేవ్ల యొక్క విడుదలలు, నూయ స్, మరియు ఇతర్
క్మ్యయ నికేషన్ల గురిేంచి సమాచారానిి మీకు అేందిేంచడానిక్త; మరియు



ఈ పాలసీలో మేం వివ్రిేంచిన ఏదైనా ఇతర్ ఉప్యోగేం లేదా డేటాను మేం సేక్రిేంచే
బ్సేందువు వ్ద.ే

త
ఈ ప్రప్యోజనాలను స్ధేంచడేం కొర్కు, మరియు అనువ్రిేంచే
చట్ేం
ట దావ రా
అనుమతిేంచబడడ మర్కు, విభిని వ్నరుల నుేంచి మేం సేక్రిేంచే వివిధ ర్కాల డేటాను
మేం క్లప్వ్చుు .

డేటాని మము ఎక్క డ నిలవ మరియు ప్రాసెస్ చేస్తం
మేం డేటాను ఎలేంటి ప్రిమితులు లేకుేండా, ఆస్థయా మరియు యూరోపియన్ ఎక్నామిక్ట
ప్రపాేంతేంతో సహా యునైటెడ్ గ్లసేట్
ట ి మరియు ప్రప్ప్ేంచవ్యయ ప్తేంగా ఉని సర్వ ర్లపై నిలవ
త
చేస్తేం మరియు ప్రపాసెస్ చేస్తేం. ఈ పాలసీ యొక్క నిబేంధనలకు లోబడి వ్య క్తగత
డేటాను
మేం ో
గ్ల ట ర్ చేస్థనప్పప డు లేదా ప్రపాసెస్ చేస్థనప్పప డు, ఈ పాలసీక్త అనుగుణేంగా ప్రపాసెస్
త
చేసేటుబగాను మరియు అనువ్రిేంచే
చటాటలను పాటిేంచేల ధృవీక్రిేంచడేం కొర్కు మేం
చర్య లు తీస్కుేంటాేం.
త
యూరోపియన్ ఎక్నామిక్ట ప్రపాేంతేం నుేంచి ఇతర్ ప్రపాేంతాలకు మేం వ్య క్తగత
డేటాను బదిలీ
చేస్తేం, వ్యటిలో కొనిి ేంటిలో తగిన స్
గ్ల ి యిలో డేటా సేంర్క్షణ క్లగి ఉని టుబగా యూరోపియన్
క్మిషన్ దావ రా తెలుస్కోబడలేదు. మేం ఆ విధేంగా చేస్థనప్పప డు, బదిలీని స్ధేంచడేం
కొర్కు, వివిధ ర్కాల చట్ప్
ట ర్మైన యేంప్రతాేంగాలను మేం ఉప్యోగిస్తేం( మీ సమే తి లేదా
చట్ప్
ట ర్మైన కాేంప్రటాక్ట టలు వ్ేంటివి)

వయ క్త తగత డేటా యొక్క వెలడి
ల
త డేటాను యాకెి స్
మేం Qualcomm ( దాని సబ్సి డరీలతో సహా) లోప్ల మీ వ్య క్తగత
చేస్కుేంటాేం మరియు ఈ పాలసీలో ఇేందుమ్యలేంగా పేర్కక నబడడ ప్రప్యోజనాల కొర్కు మా
తర్ఫున డేటాను ప్రపాసెస్ చేసే తృతీయప్క్ష వెేండర్ లేదా సరీవ స్ ప్రొవైడర్లతో డేటాను
ప్ేంచుకుేంటాేం. ఉద్యయ గులు మరియు మా బ్సజినెస్ క్సమ
ట ర్ల యొక్క వ్ర్క ర్లకు మేం
డడ
త
స్ట్ైనిేంగ్ లేదా ఇతర్ సేవ్లి కూడా అేందిేంచవ్చుు . అటువ్ేంటి ప్రిస్థతు
ి లోబ, గురిేంచబ
వ్యయ పార్ క్సమ
ట ర్లతో మా స్ట్ైనిేంగ్ మరియు ఇతర్ సేవ్ల యొక్క ఉప్యోగానిక్త
సేంబేంధేంచిన డేటాను వ్యరి వ్యయ పార్ ఉప్యోగేం కొర్కు మేం ప్ేంచుకోవ్చుు . చట్ేం
ట దావ రా

అవ్సర్మైన విధేంగాను లేదా మా లేదా ఇతరుల యొక్క చట్ప్
ట ర్మైన హకుక లి
సేంర్క్షేంచడేం లేదా అమలు చేయడేం కొర్కు కూడా మేం మీ డేటాను ప్ేంచుకోవ్చుు , ఉదా.
ఎలేంటి ప్రిమితులు లేకుేండా, చటాటనిి అమలు చేసే అధకారుల నుేంచి అభ్య ర్ ినకు
సబేంధేంచి మరియు కోరుట ప్రొసీడిేంగ్ి కు సేంబేంధేంచి. మా వ్యయ పార్ేం యొక్క మొతతేం లేదా
భాగాలు సేంభావ్య లేదా వ్యసతవ్ అమే క్ేం, విలీనేం, బదిలీ లేదా ఇతర్ రీ ఆర్ గనైజేషన్కు
సేంబేంధేంచి మీ డేటాను మేం ప్ేంచుకోవ్చుు లేదా బదిలీ చేయవ్చుు . చివ్రిగా, మీరు
త
మాకు అనుమతి మేంజూరు చేస్థన చోట్ కూడా మేం మీ వ్య క్తగత
సమాచారానిి
ప్ేంచుకోవ్చుు .

మీ ఎంపిక్లు
ఎంచుకోవడం/నిలిపివేయడం. అటువ్ేంటి ప్రిస్థతు
ి లోబ, ఇమెయి్ మారెక టిేంగ్ వ్ేంటివి,
కొనిి ర్కాల డేటా క్లెక్షన్, ఉప్యోగేం లేదా ప్ేంచుకోవ్డానిి ఎేంచుకునే లేదా నిలపివేసే
స్మరాియ నిి మేం మీకు అేందిస్తనాి ేం. అటువ్ేంటి ప్రిస్థతు
ి లోబ, మేం ఎేంపిక్కు గౌర్వ్ేం
ఇస్తేం.
త
డేటా క్ర త హకుక లు. మీ వ్య క్తగత
డేటా ప్రపాప్య త, సరి చేయడేం, డిలీట్ చేయడేం, ప్రిమితేం
చేయడేం, లేదా ఇతర్ హకుక లను అభ్య రి ిేంచడానిక్త మిమే లి అనుమతిస్తేంది. ఆ
హకుక లు అమలుచేయడానిక్త ఇక్క డ క్త
గ్ల క్టబ చేయేండి.
ప్రటాక్ చేయవద్దే. వెబ్ ప్రౌజర్ల దావ రా ప్ేంపే ‘‘ప్రటాక్ట చేయవ్దుే” (“DNT”) స్థగి ్ి కు మేం
ప్రప్స్తతేం ప్రప్తిసప ేందిేంచేం. అయిత్య, మీ డేటా పోవ్డేం, దురివ నియోగేం కావ్డేం, మరియు
అనధీక్ృత ప్రపాప్య త, వెలడి
బ ేంచడేం, మారుప చేయడేం మరియు విధవ ేంసేం చేయడేం నుేంచి
సేంర్క్షేంచడేం కొర్కు మేం తగిన చర్య లు చేప్డతాేం. అయిత్య, డేటా క్లెక్షన్ మరియు
వినియోగేం యొక్క ఇతర్ విభిని విధానాలను మీరు ఉప్యోగిేంచవ్చుు , మీ ప్రౌజర్
డడ
త
సెటిేం
ట గ్గ్లలోబ కుకీ క్ేంప్రో్ి మరియు పైన కుకీల విభాగేంలో వివ్రిేంచిన వ్య క్తగతీక్రిేంచబ
ప్రప్క్ట్నల క్ేంప్రో్ి తో సహా.

ఉంచుకోవడం
త
మీ ఖాతా యాక్తవ్గా
ట
ఉని ప్పప డు, లేదా మీ సేవ్లు అేందిేంచడానిక్త మీ వ్య క్తగత
డేటాను మేం
క్లగి ఉేంటాేం. ఏ వ్యయ పార్ ప్రప్యోజనాల కొర్కు అయిత్య సేక్రిేంచబడిేంద్య దాని కొర్కు డేటా
త
ఇక్ ఏమాప్రతేం అవ్సర్ేం లేని తగిన సమయేం తరువ్యత మేం వ్య క్తగత
సమాచారానిి డిలీట్

చేయవ్చుు . అయిత్య, మా చట్ప్
ట ర్మైన బ్యధయ తలను పాటిేంచడానిక్త, వివ్యదాలను
ప్రిషక రిేంచుకోవ్డానిక్త మరియు మా ఒప్ప ేందాలను అమలు చేయడానిక్త అవ్సర్మైన
త
విధేంగా వ్య క్తగత
డేటాను మేం క్లగి ఉేంటాేం మరియు ఉప్యోగిస్తేం.

సెక్యయ రిటీ
ఇేంట్రెి ట్ దావ రా ప్రప్స్ర్ేం చేయడేం అనేది 100% స్ర్క్షతేం లేదా ద్యషర్హతమైనది కాదు.
అయిత్య, మీ డేటా పోవ్డేం, దురివ నియోగేం కావ్ేం, మరియు అనధీక్ృత ప్రపాప్య త,
వెలడి
బ ేంచడేం, మారుప చేయడేం మరియు విధవ ేంసేం చేయడేం నుేంచి సేంర్క్షేంచడేం
కొర్కు మేం తగిన చర్య లు చేప్డతాేం. మీ పాస్వ్ర్ డలు మరియు యూజర్ ID లను
సేంర్క్షేంచుకోవ్డేం మరియు మా సేవ్ల యొక్క ఏదైనా సేవ్ల కొర్కు మీ పాస్వ్ర్ డ మరియు
యూజర్ ID చౌరాయ నిక్త గురైనటుబగా మీరు ఒక్వేళ అనుమానిసేత, దిగువ్ జాబ్సతా చేయబడడ
సేంప్రప్దిేంచే విధానాలోబ ఏదైనా ఒక్టి ఉప్యోగిేంచి మాకు నోటిఫై చేయాలి న బ్యధయ త మీపై
ఉేంటుేంది. మీ పాస్వ్ర్ డ మరియు యూజర్ ID ఉప్యోగిేంచడేం దావ రా మా సేవ్లను
త బ్యధయ త వ్హస్తరు.
అనధీక్ృతేంగా ఉప్యోగిేంచడానిక్త సేంబేంధేంచి మీర్మ పూరిగా

పిలల
ల గోప్య త
మా సేవ్లు పెదవ్య
ే రిక్త మాప్రతమ ఉద్దేశేంచబడాడయి. మేం ఉద్దశ్
ే య పూర్వ క్ేంగా లేదా తెలస్థ
త
త
త
అనువ్రిేంచే
చట్ేం
ట దావ రా నిర్వ చిేంచబడడ పిలల
బ నుేంచి వ్య క్తగతేంగా
గురిేంచే
త
సమాచారానిి మేం సేక్రిేంచేం మరియు పిలలు
బ మాతో ఎలేంటి వ్య క్తగత
డేటాను సబ్సే ట్
చేయరాదని మేం అభ్య రిస్త
ి నాి ేం.

సవరణలు
ఏ సమయేంలోనైనా ఈ పాలసీని మార్ు డేం, సవ్రిేంచడేం, జోడిేంచడేం లేదా ఏదైనా
భాగాలను తొలగిేంచేేందుకు మాకు హకుక లు దఖలు ప్డి ఉనాి యి, అయిత్య పాలసీపై
తాజాగా అప్డేట్ చేయబడడ త్యదీని పేర్కక నడేం దావ రా, మారుప లు చేయబడాడయనే
విషయానిి మేం మిమే లి అలర్ ట చేస్తేం. ఒక్వేళ మేం ఈ పాలసీక్త గణనీయమైన మారుప లు
చేస్థనట్యి
బ త్య, క్నీసేం ముపైప రోజుల ముేందుగా మేం తగిన ఆన్లైన్ నోటీస్ని మీకు
అేందిస్తేం మరియు/లేదా చట్ప్రట ప్కార్ేంగా అవ్సర్మైన మీ సమే తిని ొేందుతాేం. మీరు మా
వెబ్సైట్లను సేందరిశ ేంచినప్పప డు లేదా మా సేవ్లి ఉప్యోగిేంచేట్ప్పప డు, ఈ పాలసీ
యొక్క ప్రప్స్తత వెర్ షన్ని మీరు ఆమోదిస్తనాి రు. ఏవైనా మారుప లునాి యా అని

తెలుస్కోవ్డేం కొర్కు యూజర్లు ఈ పాలసీని తరుచుగా తిరిగి సేందరిశ ేంచాలని మేం
స్థఫార్స్ చేస్తనాి ేం.

మమి లిి సంప్రప్దంచండి
మమే లి సేంప్రప్దిేంచడేం కొర్కు, privacy[వ్ద]ే qualcomm[డాట్]com కు ఇమెయి్
ప్ేంప్ేండి, లేదా Qualcomm Incorporated, Attn. గోప్య తా సలహా, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121కు రాయేండి.
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