Gizlilik İlkesi
Bu Gizlilik İlkesi’nde (“İlke”), biz, Qualcomm Incorporated ve iştiraklerimiz (hep birlikte “biz”,
“bizler” veya “bizim”) kişisel verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, işlediğimizi ve
aktardığımızı açıklıyoruz. Qualcomm Incorporated ve iştiraklerimiz, dünya çapındaki işletmeler
(tüzel kişiler), iş süreçleri ve bilgi sistemleri arasında yönettiğimiz verileri paylaşan global bir
kuruluştur. Bu nedenle, bu İlke için, “kişisel veriler” terimini, bizim için geçerli olan birçok gizlilik
ve veri koruma yasalarını kapsayacak şekilde geniş bir biçimde kullanırız; “kişisel veriler”,
tanımlanmış bir gerçek kişi ile ilgili veya makul bir şekilde gerçek bir kişiyi tanımlamak için (tek
başlarına veya makul olarak mevcut diğer verilerle birlikte) kullanılabilecek bilgiler anlamına
gelir.

Kapsam
Bu İlke, bu İlke ile doğrudan ilişkilendirdiğimiz veya bu İlke kapsamında atıf yaptığımız internet
sitelerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz, yazılımlarımız veya uygulamalarımız (birlikte
“Hizmetler” olarak anılacaktır) için geçerlidir. Bu İlke, yalnızca kendi hizmetleri ve diğer gizlilik
ilkelerini sürdüren diğer hizmetlerin veri toplama uygulamalarını kapsayan, ancak bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir veri toplanması veya işlenmesini değil, yalnızca
Hizmetler aracılığıyla toplanan verileri kapsar. Zaman zaman, bu İlke’ye anketler ve Kariyer
web sayfalarımız gibi özel amaçlı web sayfalarıyla ilgili olarak; bu koşullar altında, bu İlke, özel
bildirim veya onay talebinde (ör. toplanan veri türleri veya toplanma amaçları bakımından)
değiştirilmiş olarak uygulanır.

Veri Türleri ve Toplama Yöntemleri
Aşağıda açıklanan yollarla çeşitli kişisel veriler topluyoruz. Topladığımız veriler hakkında
yapabileceğiniz birtakım tercihler söz konusudur. Bize veri sağlamanız istendiğinde, veri
sunmamayı tercih edebilirsiniz. Ancak veri sağlamayı reddederseniz, geçerli ürün veya hizmeti
kullanmanıza ilişkin bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir.
Gönderdiğiniz veriler. Bizden bilgi talep ettiğinizde, kayıt olduğunuzda, ürün veya hizmet
sipariş ettiğinizde ya da kasıtlı olarak gönderdiğinizde isminizi, e-posta adres(ler)inizi, posta

adres(ler)inizi, telefon numara(lar)ınızı ve temsil ettiğiniz işletmeyle ilgili verileri topluyoruz.
Ücretli hizmetlerle bağlantılı olarak, ödeme bilgilerini (ör. kredi kartı numarası ve ilgili
doğrulama verileri), telefon numarasını ve faturalandırma ve gönderim adreslerini de toplarız.
Web sitelerimizden otomatik olarak topladığımız veriler. Web sitelerimizden birini ziyaret
ettiğinizde, bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, IP
adresiniz ve siteye eriştiğiniz alan adı gibi ve sitemize mobil cihazınızla erişiyorsanız mobil
cihazınızın türü gibi genel verileri toplarız. Ayrıca, sitemizi nasıl kullandığınız, siteyi ziyaret
ettiğiniz tarih ve saat, ziyaret ettiğiniz sitenin alanları veya sayfaları, siteyi görüntülerken
harcadığınız zaman, siteye kaç kez geri dönüş yaptığınız ve diğer tıklama akışı verileri gibi web
sitemizi nasıl kullandığınızla ilgili verileri topluyoruz.
Çerezler. Web sitelerimizi veya web uygulamalarımızı kullanımınızla ilgili verileri toplamak için
çerezler, web işaretçileri veya benzer teknolojiler kullanıyoruz. Çerez, siteye eriştiğinizde
bilgisayarınızın veya cihazınızın sabit diskinde saklanan küçük bir metin dosyasıdır.
Aşağıdakiler dahil olmak üzere sitelerimizi ve hizmetlerimizi işletmemize yardımcı olmak için
çerezleri kullanıyoruz: (1) sizi hatırlamak, böylece siteye geri döndüğünüzde aynı bilgileri
girmeniz gerekmez, (2) size sitede özelleştirilmiş içerik veya teklifler sunmak; (3) saha
performansını izlemek, araştırma yapmak, içerik ve hizmetlerimizi geliştirmek ve (4)
sitelerimizin ve hizmetlerimizin güvenliğini korumaya yardımcı olmak için toplu istatistikler
geliştirmek.
Ayrıca, web analiz ortakları, reklamverenler veya reklam ağları gibi diğer şirketlerin de sitede
bulunan çerezlerini veya web işaretlerini (1x1 pixel.gif veya işlem etiketleri olarak da bilinir)
ayarlamasına veya bunlara erişmesine de izin veririz. Örneğin, İnternet üzerinden bizim
adımıza reklam yayınlamak veya sitemizdeki diğer şirketler için reklam göstermek için üçüncü
taraf reklam şirketlerini kullanıyoruz. Bu üçüncü taraf reklam şirketleri, bizim de dahil olmak
üzere müşterileri için reklamların etkinliğini ölçmek ve iyileştirmek için çerezler ve web
işaretleri kullanır. Bunu yapmak için, bu şirketler, sitemize yaptığınız ziyaretler ve diğer web
siteleriyle ilgili verileri zamanla kullanır. Bu veriler şunları içerebilir: gösterilen afiş reklamın
tarihi/saati, çerezlerinde bulunan benzersiz bir tanımlayıcı ve cihazınızın IP adresi. Bu veriler,
reklamları kişiselleştirmek için de kullanılabilir. Böylece, ilgilendiğiniz ürün ve hizmetler
hakkında reklam görmeniz daha olasıdır. Bu uygulama ve kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili
tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu katılmama makalesine bakınız.

Çerezleri reddetmekte özgürsünüz, ancak bunu yaparak sitede bazı özellikleri kullanamayabilir
veya tüm tekliflerimizden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Çerez tercihlerinizi nasıl
değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın “Yardım” menüsünü kontrol edin. Ayrıntılı bilgi
için lütfen Çerez İlkemize bakınız.
Yazılım ve uygulamalar: Qualcomm Incorporated şirketinin bağlı kuruluşları, mobil cihazların
performansını iyileştirmeye, pil gücünün korunmasına, cihaz güvenliğini geliştirmeye veya
başka avantajlar sunmaya yardımcı olabilecek çeşitli mobil cihazlar ve uygulamalar oluşturur.
Bu yazılım uygulamaları sayesinde konum verileri, benzersiz tanımlayıcılar (örneğin bir yonga
seti seri numarası veya uluslararası abone kimliği), cihaz üzerinde kurulu ve/veya çalışan
uygulamalar hakkında veriler, marka, model ve kablosuz gibi yapılandırma verileri, taşıyıcı,
işletim sistemi ve sürüm verileri, yazılım oluşturma verileri ve yonga setinin performansı, pil
kullanımı ve termal veriler gibi cihazın performansı hakkında veriler toplayabiliriz. Daha
Fazlasını Öğrenin
Üçüncü Taraf Kaynaklar: Veri aracıları, sosyal ağlar, diğer ortaklar veya kamu kaynakları gibi
üçüncü taraf kaynaklardan kişisel veriler de edinebiliriz.

Toplama Amaçları, Verilerin Kullanımı
Sizinle ilgili kişisel verileri sizin izninizle ve/veya kullandığınız ürünleri sağlamak, işimizi
yürütmek, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sistemlerimizin ve
müşterilerimizin güvenliğini korumak ya da diğer yasal menfaatleri yerine getirmek için gerekli
olanları toplayıp işliyoruz. Verileri şu amaçlarla topluyor ve kullanıyoruz:


Bilgi isteğiniz veya bir hizmete abone olma veya bir ürün satın alma isteğiniz gibi bize
gönderdiğiniz talebinizi yanıtlamak;



İstediğiniz Hizmet(ler)i sağlamak, yönetmek, sürdürmek ve güvence altına almak için;



Hizmetlerimizi ve sistemlerimizi yönetmek, geliştirmek ve iyileştirmek, yeni ürün ve
hizmetler geliştirmek ve diğer kurum içi amaçlar dahil olmak üzere işimizi yürütmek ve
geliştirmek;



Hizmetlerimizin kullananların tercihlerini daha iyi anlamak, Hizmetlerimizin
kullanımıyla ilgili toplu istatistikleri derlemek ve web sitemiz ve Hizmetlerimiz
hakkındaki deneyimlerinizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak;



Teknolojilerimiz, ürün veya hizmet sürümlerimiz, haberlerimiz ve diğer iletişimlerimiz
hakkında bilgi vermek; ve



Bu İlkede veya verileri topladığımız noktada açıkladığımız diğer kullanımlar.

Bu amaçlara ulaşmak için ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, farklı kaynaklardan
topladığımız çeşitli veri türlerini birleştirebiliriz.

Verileri Sakladığımız ve İşlediğimiz Yer
Amerika Birleşik Devletleri&apos;nde ve Asya ve Avrupa Ekonomik Alanı dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere dünyanın dört bir yanındaki sunucularda veri saklıyor ve işliyoruz. Bu İlke
uyarınca kişisel verileri sakladığımız veya işlediğimiz her yerde, verilerin bu İlkeye ve
yürürlükteki yasalara uygun olarak işlendiğinden emin olmak için gerekli önlemleri alırız.
Kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı&apos;ndan diğer ülkelere aktarıyoruz, bu ülkelerden
bazıları Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde veri koruma seviyesine sahip değil olarak
belirlenmiştir. Bunu yaptığımızda, aktarımı gerçekleştirmek için çeşitli yasal mekanizmalar
kullanırız (sizin onayınız veya yasal sözleşmeleriniz gibi).

Kişisel Verilerin İfşası
Kişisel verilerinize Qualcomm (iştirakleri de dahil olmak üzere) içinde erişiriz ve verileri bu
İlkede belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim adımıza işleyen üçüncü taraf satıcı veya hizmet
sağlayıcılarla paylaşırız. Ayrıca, iş müşterilerimizin çalışanlarına ve çalışanlarına eğitim veya
başka hizmetler de sunabiliriz. Bu gibi durumlarda, eğitim ve diğer hizmetlerimizin kullanımıyla
ilgili verileri iş amaçlı kullanımları için tanımlanmış ticari müşterilerle paylaşabiliriz. Ayrıca
verilerinizi yasaların gerektirdiği şekilde veya yasal haklarımızın ya da başkalarının yasal
haklarının korunmasıyla ilgili olarak, örneğin, kolluk görevlilerinin talepleri ile bağlantılı olarak
ve mahkeme işlemleri ile bağlantılı olarak sınırlama olmaksızın paylaşabiliriz. Verilerinizi,
işimizin tamamı veya bir kısmının muhtemel veya fiili satışı, birleşmesi, devri veya başka bir
şekilde yeniden düzenlenmesi ile bağlantılı olarak paylaşabilir veya aktarabiliriz. Son olarak,
kişisel bilgilerinizi bize izin verdiğiniz yerlerde de paylaşabiliriz.

Seçimleriniz
Katılma/Katılmama. E-posta pazarlamacılığı gibi bazı durumlarda, bazı veri toplama,
kullanma veya paylaşma seçeneklerine dahil olmayı veya bunları devre dışı bırakmanızı sağlar.
Bu gibi durumlarda, seçiminize saygı göstereceğiz.

Veri Sahibi Hakları. Bazı ülkelerin veya eyaletlerin yasaları erişim, düzeltme, silme, sınırlama
veya kişisel verilerinizle ilgili diğer hakları talep etmenize izin verir. Bu hakları kullanmak için
buraya tıklayın.
Takip Etme. Şu anda web tarayıcıları tarafından gönderilen “Takip Etme” (“DNT”) sinyallerine
yanıt vermiyoruz. DNT sinyallerinin nasıl yorumlanacağını ve web siteleri ve bunları alan
üçüncü taraflarca hangi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek için henüz tek tip
bir standart kabul edilmemiştir. Bununla birlikte, tarayıcı ayarlarınızdaki çerez denetimleri ve
yukarıdaki Çerezler bölümünde açıklanan kişiselleştirilmiş reklam denetimleri dahil olmak
üzere, veri toplama ve kullanım için çeşitli başka denetleme yöntemleri kullanabilirsiniz.

Alıkoyma
Hesabınız aktifken veya size hizmet sunabilmemiz için kişisel verileri saklarız. Verilerin
toplandığı ticari amaç için gerekli olmadığından, kişisel verileri makul bir süre içinde sileriz.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi
uygulamak için kişisel verileri gerektiği gibi kullanmaya ve kullanmaya devam edeceğiz.

Güvenlik
İnternet üzerinden yapılan aktarımlar asla %100 güvenli veya hatasız değildir. Bununla birlikte,
verilerinizi kayıp, yanlış kullanım ve yetkisiz erişim, açıklama, değişiklik ve yıkımdan korumak
için makul adımlar atıyoruz. Parolanızı ve Kullanıcı Kimliğinizi korumak ve Hizmetlerimizden
birinin parolası veya Kullanıcı Kimliğinin ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız, aşağıda listelenen
iletişim yöntemlerinden birini kullanarak bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Parolanız ve Kullanıcı Kimliğiniz aracılığıyla yapılan Hizmetlerimizin yetkisiz kullanımından
sadece siz sorumlusunuz.

Çocuk Mahremiyeti
Hizmetlerimiz yetişkinlere yöneliktir. Çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini
yürürlükteki yasalar tarafından tanımlandığı şekilde kasten veya bilerek toplamıyor ve
çocukların hiçbir kişisel veri sunmalarını istemiyoruz.

Değişiklikler

Bu İlke’nin bölümlerini dilediğimiz zaman değiştirme, tashih etme, ekleme veya kaldırma
hakkımızı saklı tutarız, ancak değişikliklerin en son güncellendiği tarihte İlke’de belirtmek
suretiyle değişiklik yapıldığını bildiririz. İlke’de önemli değişiklikler yapılması durumunda, en az
otuz gün öncesinden size uygun çevrimiçi bildirimde bulunulacak ve/veya yasaların gerektirdiği
şekilde açık onayınız alınacaktır. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde veya Hizmetlerimizi
kullandığınızda, bu İlke’nin güncel sürümünü kabul etmiş olursunuz. Kullanıcıların olası
değişiklikleri öğrenmek için bu İlke’yi zaman zaman tekrar ziyaret etmelerini öneririz.
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