Chính sách bảo mật
Trong Chính sách bảo mật này (“Chính sách”), chúng tôi, Qualcomm Incorporated và các
công ty con (gọi chung là “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”), cung cấp thông tin về cách
chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân. Qualcomm Incorporated và
các công ty con là một tổ chức toàn cầu chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi quản lý giữa các
doanh nghiệp (pháp nhân), quy trình kinh doanh và hệ thống thông tin trên toàn thế giới.
Do đó, trong Chính sách này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” để chỉ các
loại luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu áp dụng chung cho chúng tôi; “dữ liệu cá nhân”
nghĩa là thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể được sử dụng
hợp lý (bởi chính dữ liệu đó hoặc kết hợp hợp lý với các dữ liệu sẵn có khác) để xác định
một thể nhân.

Phạm vi
Chính sách này áp dụng cho các trang web, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm hoặc ứng dụng
mà chúng tôi đặt liên kết trực tiếp đến Chính sách này hoặc tham khảo trong Chính sách
này (gọi chung là "Dịch vụ"). Chính sách này chỉ bao gồm dữ liệu được thu thập thông qua
Dịch vụ chứ không phải bất kỳ hoạt động thu thập hoặc xử lý dữ liệu nào khác, bao gồm
nhưng không giới hạn, hoạt động thu thập dữ liệu của các dịch vụ khác duy trì các chính
sách bảo mật riêng tư, riêng biệt của họ. Thỉnh thoảng, chúng tôi tham chiếu đến Chính
sách này liên quan đến các cuộc khảo sát và các trang web có mục đích đặc biệt, ví dụ,
các trang web Nghề nghiệp của chúng tôi; trong những trường hợp như vậy, Chính sách
này áp dụng như đã sửa đổi trong thông báo cụ thể hoặc yêu cầu chấp thuận (ví dụ: đối
với các loại dữ liệu được thu thập hoặc mục đích thu thập).

Các Loại Dữ Liệu và Phương Pháp Thu Thập
Chúng tôi thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân thông qua các phương tiện được mô tả dưới
đây. Bạn có các lựa chọn về dữ liệu chúng tôi thu thập. Khi bạn được yêu cầu cung cấp
dữ liệu, bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu cho chúng tôi. Nhưng nếu bạn từ chối
cung cấp dữ liệu, có thể việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ hiện nay của bạn sẽ bị giảm
hoặc bị hạn chế.
Dữ liệu mà bạn gửi. Chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và
dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp mà bạn đại diện khi bạn yêu cầu thông tin từ chúng
tôi, đăng ký, đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc vì mục đích khác gửi chúng tôi thông
tin như vậy. Liên quan đến các dịch vụ có thu phí, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin
thanh toán (ví dụ: số thẻ tín dụng và dữ liệu xác minh có liên quan), số điện thoại và địa
chỉ thanh toán và giao hàng.
Dữ liệu chúng tôi tự động thu thập từ trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập vào
một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu chung từ máy tính hoặc

thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP và tên
miền mà bạn đã truy cập vào trang web và nếu bạn đang truy cập trang web của chúng tôi
trên thiết bị di động của bạn, loại thiết bị di động. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu về
cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như ngày và giờ bạn truy cập trang
web, khu vực hoặc trang của trang web bạn truy cập, lượng thời gian bạn xem trang web,
số lần bạn quay lại trang web và dữ liệu luồng nhấp chuột khác.
Cookie. Chúng tôi sử dụng cookie, web beacon hoặc các công nghệ tương tự để thu thập
dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng web của chúng tôi. Cookie là một
tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn
truy cập trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp vận hành các trang web và dịch vụ
của chúng tôi, bao gồm: (1) nhớ bạn để bạn không phải nhập cùng một thông tin khi bạn
quay lại trang web, (2) cung cấp cho bạn nội dung hoặc ưu đãi tùy chỉnh trên trang web;
(3) lập thống kê tổng hợp để giúp theo dõi hiệu suất trang web, tiến hành nghiên cứu, cải
thiện nội dung và dịch vụ của chúng tôi và (4) giúp bảo vệ an ninh cho các trang web và
dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi cũng cho phép các công ty khác như đối tác phân tích trang web, nhà quảng
cáo hoặc mạng quảng cáo đặt hoặc truy cập cookie hoặc web beacon của họ (còn được
gọi là 1x1 pixel.gifs hoặc thẻ hành động) trên trang web. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các
công ty quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo thay mặt chúng tôi trên Internet
hoặc hiển thị quảng cáo cho các công ty khác trên trang web của chúng tôi. Các công ty
quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng cookie và web beacon để đo lường và cải thiện
hiệu quả của quảng cáo cho khách hàng của họ, bao gồm cả chúng tôi. Để làm như vậy,
các công ty này sử dụng dữ liệu về các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi
và các trang web khác theo thời gian. Dữ liệu này có thể bao gồm: ngày/giờ của quảng
cáo banner được hiển thị, bộ nhận dạng duy nhất có trong cookie của họ và địa chỉ IP trên
thiết bị của bạn. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo để bạn
có nhiều khả năng thấy quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm. Nếu bạn
muốn biết thêm thông tin về hoạt động này và các lựa chọn của bạn về quảng cáo được
cá nhân hóa, hãy truy cập bài viết chọn không tham gia này.
Bạn có thể từ chối cookie, nhưng khi từ chối, bạn không thể sử dụng một số tính năng
trên trang web hoặc tận dụng tối đa tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Xem menu “Trợ giúp”
trên trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Để biết thêm
thông tin, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.
Phần mềm và ứng dụng: Các công ty con của Qualcomm Incorporated tạo ra nhiều loại
phần mềm và ứng dụng khác nhau cho các thiết bị di động có thể giúp cải thiện hiệu suất
thiết bị di động, tiết kiệm pin, cải thiện bảo mật thiết bị hoặc cung cấp các lợi ích khác.
Thông qua các ứng dụng phần mềm này, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu vị trí, bộ nhận
dạng duy nhất (chẳng hạn như số sê-ri hoặc mã người đăng ký quốc tế), dữ liệu về các
ứng dụng được cài đặt và/hoặc chạy trên thiết bị, dữ liệu cấu hình như sự sản xuất, kiểu
và nhà cung cấp dịch vụ không dây, hệ điều hành và dữ liệu phiên bản, dữ liệu xây dựng

phần mềm và dữ liệu về hiệu suất của thiết bị như hiệu suất của chipset, mức sử dụng pin
và dữ liệu nhiệt. Tìm hiểu thêm
Nguồn của bên thứ ba: Chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân từ các nguồn của bên
thứ ba như nhà môi giới dữ liệu, mạng xã hội, các đối tác khác hoặc các nguồn công
cộng.

Mục Đích Thu Thập, Sử Dụng Dữ Liệu
Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn với sự đồng ý của bạn và/hoặc khi cần
thiết để cung cấp các sản phẩm bạn sử dụng, vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, đáp
ứng các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của chúng tôi, bảo vệ an ninh cho hệ thống và
khách hàng của chúng tôi hoặc thực hiện các lợi ích hợp pháp khác. Các mục đích mà
chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu bao gồm:
•
•
•

•

•
•

Để trả lời yêu cầu mà bạn đã gửi cho chúng tôi chẳng hạn như yêu cầu thông
tin hoặc yêu cầu đăng ký dịch vụ hoặc mua sản phẩm;
Để cung cấp, quản lý, duy trì và bảo mật (các) Dịch vụ mà bạn yêu cầu;
Để vận hành và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm quản trị,
bảo vệ và cải thiện các dịch vụ và hệ thống của chúng tôi, để phát triển các sản
phẩm và dịch vụ mới và cho các mục đích kinh doanh nội bộ khác;
Để hiểu rõ hơn về sở thích của người dùng Dịch vụ, tổng hợp các thống kê về
việc sử dụng Dịch vụ và giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn về trang web và
Dịch vụ của chúng tôi;
Để cung cấp cho bạn thông tin về công nghệ, bản phát hành sản phẩm hoặc
dịch vụ, tin tức và các thông tin liên lạc khác của chúng tôi; và
Các mục đích khác mà chúng tôi mô tả trong Chính sách này hoặc tại thời điểm
chúng tôi thu thập dữ liệu.

Để đạt được các mục đích này, và trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép,
chúng tôi có thể kết hợp các loại dữ liệu khác nhau mà chúng tôi thu thập từ các nguồn
khác nhau.

Nơi Chúng Tôi Lưu Trữ và Xử Lý Dữ Liệu
Chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu ở Hoa Kỳ và tại các máy chủ trên khắp thế giới, bao
gồm nhưng không giới hạn, Châu Á và Khu vực Kinh tế Châu Âu. Bất cứ nơi nào chúng
tôi lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách này, chúng tôi thực hiện các biện
pháp để đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý theo Chính sách này và tuân thủ luật hiện hành.
Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu sang các quốc gia khác,
một số quốc gia trong đó Ủy ban Châu Âu xác định chưa đạt mức độ bảo vệ dữ liệu phù
hợp. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sử dụng nhiều cơ chế pháp lý khác nhau để
thực hiện việc chuyển giao (chẳng hạn như sự đồng ý của bạn hoặc hợp đồng pháp lý).

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi truy cập dữ liệu cá nhân của bạn trong Qualcomm (bao gồm các công ty con
của Qualcomm) và chia sẻ dữ liệu với nhà đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử
lý dữ liệu thay mặt cho chúng tôi nhằm các mục đích được nêu trong Chính sách này.
Chúng tôi cũng có thể cung cấp đào tạo hoặc các dịch vụ khác cho nhân viên và người lao
động của các khách hàng doanh nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có
thể chia sẻ dữ liệu liên quan đến việc sử dụng đào tạo và các dịch vụ của chúng tôi khác
với khách hàng doanh nghiệp đã xác định để sử dụng cho doanh nghiệp của họ. Chúng
tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc vì lợi ích của việc
bảo vệ hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, ví dụ,
nhưng không giới hạn, liên quan đến yêu cầu của các cán bộ thực thi pháp luật và liên
quan đến thủ tục xét xử của tòa án. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển dữ liệu của bạn
liên quan đến việc bán, sáp nhập, chuyển nhượng hoặc tái cơ cấu hiện tại hoặc trong
tương lai của tất cả hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng
có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cho phép chia sẻ.

Lựa Chọn Của Bạn
Tham gia/Không tham gia. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như marketing qua
email, chúng tôi cho phép bạn chọn tham gia hoặc chọn không tham gia một số loại thu
thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa
chọn của bạn.
Truy cập. Nếu bạn muốn truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang giữ hoặc
dữ liệu cá nhân bạn đã gửi không còn chính xác, hiện hành hoặc đầy đủ nữa và bạn
muốn cập nhật, vui lòng hoàn tất Mẫu Yêu Cầu Truy Cập của chúng tôi
[https://www.qualcomm.com/site/access-request/contact] để chúng tôi xác định dữ liệu cá nhân
mà chúng tôi có thể có về bạn. Nếu bạn cần sửa dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi bảo
lưu quyền sử dụng dữ liệu thu được trước đó để xác minh nhận dạng của bạn.
Không theo dõi. Chúng tôi hiện không phản hồi tín hiệu “Không theo dõi” (“KTD”) được
trình duyệt web gửi. Tiêu chuẩn thống nhất chưa được áp dụng để xác định cách dịch các
tín hiệu KTD và những hành động nào cần được các trang web và các bên thứ ba nhận
được chúng thực hiện. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nhiều loại phương tiện kiểm soát
việc thu thập và sử dụng dữ liệu khác, bao gồm kiểm soát cookie trong cài đặt trình duyệt
của bạn và kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa đã mô tả trong phần Cookie ở trên.
Giữ lại
Chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân khi tài khoản của bạn đang hoạt động hoặc khi cần để
cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian
hợp lý sau khi dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích mà nó đã được thu thập. Tuy
nhiên, chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng dữ liệu cá nhân khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa
vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết các tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng
tôi.

Bảo mật
Việc truyền qua Internet không bao giờ được bảo mật 100% hoặc không có sai sót. Tuy
nhiên, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất, lạm
dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật
khẩu và mã người dùng của mình và thông báo cho chúng tôi bằng một trong các phương
thức liên hệ được liệt kê bên dưới nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc mã người dùng
của bạn cho một trong các Dịch vụ của chúng tôi đã bị xâm phạm. Bạn hoàn toàn chịu
trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ nào của chúng tôi được thực hiện
thông qua mật khẩu và mã người dùng của bạn.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em
Dịch vụ của chúng tôi dành cho người lớn. Chúng tôi không chủ ý hoặc cố tình thu thập
thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em theo quy định của pháp luật hiện hành và chúng tôi
yêu cầu trẻ em không gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Sửa Đổi
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của Chính sách
này bất kỳ lúc nào, nhưng sẽ cảnh báo bạn rằng các thay đổi đã được thực hiện bằng
cách chỉ ra trên Chính sách ngày cập nhật lần cuối. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách
một cách trọng yếu, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trực tuyến phù hợp cho bạn trước ít
nhất ba mươi ngày và/hoặc nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn theo yêu cầu của pháp
luật. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn
đang chấp nhận phiên bản hiện tại của Chính sách này. Chúng tôi khuyến nghị người
dùng thỉnh thoảng nên truy cập lại Chính sách này để tìm hiểu về các thay đổi.

Liên hệ
Để liên hệ với chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi tới privacy[tại]qualcomm[chấm]com
hoặc viết thư cho chúng tôi tại Qualcomm Incorporated, Người nhận Privacy Counsel,
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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