Політика конфіденційності
У цій Політиці конфіденційності («Політика») ми, компанія Qualcomm Incorporated та наші
дочірні компанії (в узагальненому сенсі «ми», «нам» або «наші») надаємо інформацію про
те, які персональні дані ми збираємо, використовуємо, обробляємо та передаємо.
Qualcomm Incorporated і наші дочірні компанії – це глобальна організація, що керує
даними, які ми використовуємо спільно з компаніями (юридичні особи), комерційними
процесами та системною інформацією по всьому світу. Тому в контексті для цієї Політики
ми широко використовуємо термін «персональні дані» для охоплення багатьох законів
про конфіденційність та захист даних, що застосовуються щодо нас; «персональні дані» –
це інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи або інформація, яку можна
обґрунтовано використовувати (саму по собі інформацію або в поєднанні з іншими
доступними даними) для ідентифікації фізичної особи.

Сфера застосування
Ця Політика застосовується до наших веб-сайтів, продуктів, сервісів, програмного
забезпечення або програмних додатків, на яких ми розміщуємо пряме посилання на цю
Політику або звертаємось до цієї Політики (в узагальненому сенсі «Сервіси»). Ця
Політика охоплює лише дані, зібрані через Сервіси, а не шляхом якого-небудь іншого
збору чи обробки даних, включаючи, зокрема, практикою збору даних інших сервісів, що
підтримують власні окремі правила конфіденційності. Інколи ми звертаємося до цієї
Політики щодо опитувань та веб-сторінок спеціального призначення, наприклад, вебсторінок «Наші вакансії». За таких обставин ця Політика застосовується із змінами в
конкретному повідомленні чи запиті на згоду (наприклад, щодо зібраних типів даних чи
цілей їх збирання).

Типи даних та методи збирання
Ми збираємо різні особисті дані за допомогою описаних нижче засобів. Ви можете
обрати дані, які ми будемо збирати. Коли вас попросять надати нам дані, ви можете дати
відмову на цей запит. Однак якщо ви відмовляєтеся надавати дані, для вас зменшуються
або обмежуються можливості використання відповідних продуктів або сервісів.

Дані, які ви надсилаєте. Ми збираємо дані про ваше ім`я, адресу(-и) електронної пошти,
поштову(-і) адресу(-и), номери телефонів і дані, пов`язані з комерційною діяльністю, у
якій ви берете участь, коли ви надаєте запит на отримання інформації від нас, реєструєте,
замовляєте товар або сервіс, чи будь-яким іншим чином свідомо надсилаєте нам таку
інформацію. При використанні платних сервісів ми також збираємо платіжну інформацію
(наприклад, номер кредитної картки та відповідні верифікаційні дані), номер телефону та
адреси виставлення рахунків і доставки.
Дані, які ми автоматично збираємо з наших веб-сайтів. Коли ви відвідуєте один з наших
веб-сайтів, ми збираємо загальні дані з вашого комп`ютера або мобільного пристрою,
наприклад, тип вашого браузера, операційної системи, IP-адреса та доменне ім`я, з якого
ви перейшли на наш сайт, а якщо ви намагаєтеся перейти на наш сайт з мобільного
пристрою, тип мобільного пристрою. Крім того, ми збираємо дані про те, як ви
використовуєте наші веб-сайти, наприклад, дата та час відвідування сайту, розділи чи
сторінки сайту, який ви відвідуєте, кількість часу, що ви проводите на сайті, кількість
разів, коли ви повернулися на сайт, та інші дані про відвідування.
Файли cookies. Ми використовуємо файли cookies, веб-маяки та аналогічні технології
для збору даних про використання наших веб-сайтів або веб-додатків. Файл cookie – це
невеликий текстовий файл, який зберігається на жорсткому диску комп`ютера або
пристрою під час отримання доступу до сайту. Ми використовуємо файли cookie для
роботи з нашими сайтами та сервісами, зокрема, щоб: (1) запам`ятовувати вас, щоб вам
не потрібно було вводити ту саму інформацію при поверненні на сайт; (2) надавати вам
індивідуальний контент або пропозиції на сайті; (3) розробляти сукупну статистику з
метою поліпшення контролю ефективності роботи сайту, проводити дослідження,
вдосконалювати наш контент і сервіси та; (4) покращувати засоби захисту наших сайтів та
сервісів.
Ми також дозволяємо іншим компаніям, таким як партнери веб-аналітики, рекламодавці
або рекламні мережі, встановлювати або отримувати доступ до файлів cookie або вебмаяків (також називаються «1x1 pixel.gifs» або «теги дій») на сайті. Наприклад, ми
використовуємо сторонні рекламні компанії для показу оголошень від нашого імені через
Інтернет або для показу оголошень для інших компаній на нашому сайті. Ці сторонні
рекламні компанії використовують файли cookie та веб-маяки для дослідження та
підвищення ефективності оголошень своїх клієнтів, у тому числі нас. Для цього ці
компанії використовують дані про відвідування нашого сайту та інших веб-сайтів

протягом довгого періоду часу. Ці дані можуть включати: дату/час показу банерної
реклами, унікальний ідентифікатор, що міститься у файлі cookie, та IP-адресу вашого
пристрою. Ці дані також можуть бути використані для персоналізації оголошень, щоб вам
з більшою вірогідністю відображалися оголошення про товари та сервіси, що
представляють інтерес для вас. Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію про цю
практику та про варіанти персональної реклами, ознайомтеся з цією статтею про відмову від

надання інформації та послуг.
Ви можете відмовитися від cookies, але, таким чином, ви не зможете користуватися
деякими функціями на сайті або повністю користуватися усіма нашими пропозиціями.
Перейдіть в меню «Довідка» вашого браузера, щоб дізнатись, як змінити налаштування
файлів cookie. Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з нашою Політикою
щодо використання файлів cookie.
Програмне забезпечення та додатки: Дочірні компанії Qualcomm Incorporated
створюють різноманітне програмне забезпечення та програмні додатки для мобільних
пристроїв, які можуть допомогти покращити продуктивність мобільних пристроїв,
заощаджувати заряд акумуляторної батареї, покращити безпеку пристроїв або надавати
інші переваги. За допомогою цих програм ми можемо збирати дані про
місцезнаходження, унікальні ідентифікатори (наприклад, серійний номер чипсета або
міжнародний абонентський ідентифікатор), дані про встановлені та (або) запущені на
пристрої програми, дані конфігурації, такі як марка, модель та оператор бездротова
мережі, операційна система та версія даних, дані про збірку програмного забезпечення
та дані про продуктивність пристрою, такі як продуктивність чипсета, використання
акумуляторної батареї, а також температурні дані. Дізнайтеся більше
Сторонні ресурси: Ми також можемо отримувати особисті дані із сторонніх джерел,
таких як брокери даних, соціальні мережі, інші партнери чи публічні джерела.

Колективні цілі, використання даних
Ми збираємо та обробляємо особисті дані про вас з вашої згоди та (або) за необхідності,
щоб продукти, які ви використовуєте і які використовуються в рамках нашої комерційної
діяльності, забезпечували виконання наших договірних та юридичних зобов`язань,
гарантували безпеку наших систем та наших клієнтів або задовольняли інші законні
інтереси. Цілі, для яких ми збираємо та використовуємо дані, включають:



надання відповіді на запит, який ви надіслали нам, наприклад, ваш запит на
отримання інформації або ваш запит на підписку на сервіс або придбання
продукту;



надання, керування, обслуговування та захист сервісу(-ів), на надання якого ви
робите запит;



керування нашою комерційною діяльністю та її вдосконалення, включаючи
адміністрування, захист і вдосконалення наших сервісів та систем, розробку нових
продуктів та сервісів, а також інших внутрішніх комерційних цілей;



складання сукупної статистики використання наших сервісів з метою кращого
розуміння вибору користувачів стосовно наших сервісів, і надання допомоги щодо
персоналізації вашого бачення веб-сайту та сервісів, які ми надаємо;



надання вам інформації про наші технології, реліз продуктів або сервісів, новин та
інша інформаційна взаємодія; і



будь-яке інше використання, яке ми описуємо в цій Політиці або у місці, де ми
збираємо дані.

досягнення цих цілей в межах, дозволених застосовним законодавством, завдяки тому,
що ми можемо об’єднувати різні типи даних, які ми збираємо із різних джерел.

Де ми зберігаємо та обробляємо дані
Ми зберігаємо та обробляємо дані в Сполучених Штатах та на серверах у всьому світі, у
тому числі, без обмежень, в Азії та Європейському економічному просторі. Де б ми не
зберігали або обробляли особисті дані відповідно до цієї Політики, ми вживаємо заходи
щодо забезпечення обробки таких даних згідно з умовами цієї Політики та відповідно до
чинного законодавства.
Ми передаємо персональні дані з Європейського економічного простору в інші країни,
деякі з яких, як визначила Європейська комісія, не володіють належним рівнем захисту
даних. Коли ми це робимо, ми використовуємо різні правові механізми для здійснення
передачі даних (наприклад, ваша згода чи юридичні контракти).

Розкриття персональних даних
У компанії Qualcomm (включаючи її дочірні компанії) ми отримуємо доступ до ваших
особистих даних та обмінюємося даними зі сторонніми постачальниками або

постачальниками послуг, які обробляють дані від нашого імені у цілях, викладених у цій
Політиці. Співробітникам та працівникам наших комерційних клієнтів ми також можемо
запропонувати навчання або інші послуги. У таких випадках ми можемо надавати дані
про використання наших навчальних послуг та інших сервісів ідентифікованим
комерційним клієнтами для їх використання у комерційній діяльності. Ми також можемо
розповсюджувати ваші дані, як це вимагається законом, або з метою захисту чи
здійснення наших або інших законних прав, наприклад, без обмежень, у зв`язку з
отриманням запитів від працівників правоохоронних органів та у зв`язку із
провадженням судових процедур. Ми можемо розповсюджувати або передавати ваші
дані у зв`язку з майбутнім або фактичним продажем, злиттям, передачею або іншою
реорганізацією всіх або частини наших бізнесів. Нарешті, ми також можемо
розповсюджувати ваші особисті дані, якщо ви надали нам на це дозвіл.

Ваш вибір
Надання згоди / відмова від надання згоди. У деяких випадках, як, наприклад, у рамах
маркетингу через електронну пошту, ми пропонуємо вам можливість дати згоду на деякі
види збору, використання чи розповсюдження даних, або відмовитися від цього. При
цьому ми будемо поважати ваш вибір.
Права суб’єктів особистих даних. Закони в деяких країнах або штатах дозволяють
робити запити щодо отримання доступу, виправлення, видалення, обмеження або інших
прав щодо ваших особистих даних. Натисніть тут, щоби реалізувати такі права.
Не відстежувати. Наразі ми не відповідаємо на сигнали «Не відстежувати» («DNT»), що
надсилаються веб-браузерами. Ще не був прийнятий єдиний стандарт визначення
методу інтерпретації DNT-сигналів та дій, які повинні виконувати веб-сайти та треті
сторони,що їх отримують. Тим не менш, можна використовувати інші різноманітні засоби
контролю та збору даних, зокрема елементи керування файлами cookie у налаштуваннях
веб-браузера та персоналізовані елементи керування рекламними оголошеннями,
описані в розділі «Cookies» вище.

Право на збереження даних
Ми зберігаємо особисті дані, коли ваш обліковий запис активний або, якщо необхідно
надати вам послуги. Ми будемо видаляти особисті дані через прийнятний період часу

після того, як дані більше не будуть потрібні для комерційних цілей, для яких вони були
зібрані. Проте, ми будемо зберігати та використовувати персональні дані, якщо це буде
необхідно для дотримання наших юридичних зобов`язань, вирішення суперечок та
виконання наших договорів.

Безпека
Передача даних через Інтернет ніколи не є 100-відсотково безпечною або
безпомилковою. Однак ми приймаємо доцільні кроки для захисту ваших даних від
втрати, неналежного використання та несанкціонованого доступу, розголошення,
внесення змін та знищення. Ви зобов`язуєтесь захищати свої паролі та ідентифікатори
користувачів, а також повідомляти нам, використовуючи один із перерахованих нижче
методів зв`язку, якщо у вас коли-небудь з`явиться підозра, що ваш пароль або
ідентифікатор користувача для одного з наших Сервісів було зламано. Ви несете
виключну відповідальність за будь-яке несанкціоноване використання наших Сервісів,
яке здійснюється за допомогою вашого пароля та ідентифікатора користувача.

Конфіденційність дітей
Наші Сервіси призначені для дорослих. Ми не навмисно або не свідомо збираємо
особисту інформацію від дітей, як це визначено чинним законодавством, і ми просимо,
щоб діти не надавали нам жодних особистих даних.

Внесення змін
Ми залишаємо за собою право будь-коли змінювати, модифікувати, додавати або
вилучати частини цієї Політики, але будемо повідомляти вам про внесення змін,
вказуючи в Політиці дату останнього оновлення. При матеріальному внесенні змін у
Політику ми надамо вам відповідне повідомлення через Інтернет щонайменше за
тридцять днів і (або) отримаємо вашу чітко визначену згоду відповідно до вимог закону.
Коли ви відвідуєте наші веб-сайти або використовуєте наші Сервіси, ви приймаєте
поточну версію цієї Політики. Ми рекомендуємо користувачам час від часу переглядати
цю політику, щоб дізнаватися про внесення будь-яких змін.

Зворотній зв`язок

Щоб зв`язатися з нами, надішліть нам електронний лист на адресу
privacy[@]qualcomm[крапка]com або напишіть нам у Qualcomm Incorporated, Attn.
Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121 (Сан-Дієго, США).
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