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Última Modificação em 31 de dezembro de 2019 

Esta Política da Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (“Política da CCPA”) 
contém informações sobre o processamento de informações pessoais da Western Digital 
(“Western Digital”, “nós” ou “nossos (as)”) e seus direitos como residente da Califórnia, sob 
a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (“CCPA”).  Essa Política da CCPA 
complementa a nossa Declaração de Privacidade 
(https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.pt-br). 

Recomendamos a leitura do documento por completo e Entre em Contato, se tiver 
quaisquer dúvidas. 

Coleta, Uso e Divulgação de Informações Pessoais 

A nossa Declaração de Privacidade (https://www.westerndigital.com/legal/privacy-
statement.pt-br) contém uma definição das “informações pessoais”.  Mais especificamente, 
“informações pessoais” são informações que identificam, referem-se a, descrevem, são 
consideravelmente capazes de serem associadas a, ou podem ser consideravelmente 
ligadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa natural ou agregado familiar, tal como 
nome, endereço postal, endereço de e-mail, número de telefone e/ou informações de 
pagamento.  Outras informações diretamente associadas às informações pessoais podem 
ser também consideradas informações pessoais.  As informações que são agregadas, não 
identificadas ou anonimizadas não são consideradas informações pessoais.  As informações 
disponíveis ao público que são disponibilizadas nos registros da legislação federal, estadual 
ou municipal não são também consideradas informações pessoais.   

Informações sobre a nossa coleta, uso e divulgação de informações pessoais estão 
disponíveis na nossa Declaração de Privacidade 
(https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.pt-br). A nossa Declaração de 
Privacidade inclui as categorias de informações pessoais que obtemos, o modo como 
obtemos as informações pessoais, as finalidades para as quais suas informações pessoais 
são usadas, além das categorias de terceiros com quem compartilhamos suas informações 
pessoais.  Não vendemos suas informações pessoais a terceiros.  Utilizamos cookies em 
determinadas circunstâncias; para mais informações sobre o nosso uso de cookies, 
consulte a nossa Declaração sobre Cookies 
(https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.pt-br). 
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Seus Direitos na CCPA 

A CCPA, Seções 1798.100 e seguintes do Código Civil da Califórnia, confere alguns direitos 
aos residentes da Califórnia.  Por exemplo, os residentes da Califórnia podem ter direito, 
após uma solicitação comprovável, a:  

(1) acessar duas vezes em um período de 12 meses, de forma gratuita, as categorias 
e/ou partes específicas das informações pessoais obtidas sobre a sua pessoa, as 
categorias de fontes das quais as informações pessoais são coletadas, a finalidade 
comercial para a coleta das informações pessoais, além das categorias de terceiros 
com quem compartilhamos informações pessoais, para o período de 12 meses antes 
da solicitação; e  

(2) excluir informações pessoais em determinadas circunstâncias.   

A Western Digital não discrimina usuários ou clientes com base no exercício de quaisquer 
de seus direitos conferidos pela CCPA, que também está de acordo com os direitos dos 
residentes da Califórnia nos termos dessa lei. 

Para solicitar o acesso às suas informações pessoais ou a exclusão dessas informações, você 
pode entrar em contato conosco por meio de qualquer dos métodos a seguir: 

- Via e-mail em privacy@wdc.com (inclua “Solicitação de Privacidade da Califórnia” 
na linha do assunto) 

- Via telefone no número 1-800-275-4932; ou 

- Via formulário da Web acessível aqui 
(https://www.westerndigital.com/legal/opt-out). 

Especifique em sua solicitação os detalhes de quais informações pessoais você gostaria de 
acessar ou excluir. 

Para proteger suas informações pessoais, iremos verificar sua identidade usando dados por 
você já fornecidos anteriormente.  É preciso disponibilizar essas informações para 
podermos verificar sua solicitação.  Se você tiver uma conta protegida por senha, podemos 
verificar sua identidade por meio de nossas práticas de autenticação existentes.   

Você pode também autorizar um agente a enviar uma solicitação em seu nome, desde que 
forneça ao agente autorizado uma permissão por escrito para solicitação em seu nome e 
que seu agente autorizado também possa verificar sua identidade conosco.  Solicite ao seu 
agente autorizado que siga as instruções acima para fazer uma solicitação; além disso, 
envie via correio sua declaração por escrito autorizando o agente a agir em seu nome, 
desde que certificada por um tabelião da Califórnia, para o endereço:  5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, California, U.S.A. 95119.  Se seu agente autorizado tiver uma procuração 
nos termos das cláusulas 4.000 a 4.465 do Código Civil, poderá não ser necessário realizar 
essas etapas. 
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Se precisar acessar essa política em um formato alternativo devido a uma deficiência, entre 
em contato conosco por meio dos métodos acima mencionados.  Uma versão em PDF desta 
Política da CCPA pode ser baixada via download aqui 
(https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-
library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digital-
california-consumer-privacy-act-br.pdf). 

Segurança, Integridade e Retenção de Informações 

Tomamos precauções consideráveis, incluindo o uso de garantias físicas, eletrônicas e 
processuais, para proteger suas informações.  É importante também tomar precauções 
para impedir o acesso não autorizado a seus produtos, credenciais de conta e 
computadores ou outros dispositivos da Western Digital.  Se perceber que a segurança da 
sua conta ou das informações pessoais foi comprometida, será preciso de imediato Entrar 
em Contato.  Esteja ciente de que, apesar dos nossos esforços, nenhum sistema de 
segurança é impenetrável.  No caso de uma violação de segurança, iremos notificá-lo 
prontamente, juntamente com as devidas autoridades, quando exigido por lei. 

Mudanças para Essa Política da CCPA 

Periodicamente podemos mudar essa Política da CCPA para acompanharmos o ritmo das 
novas práticas do setor e requisitos regulatórios, entre outras razões.  Esperamos que a 
maioria dessas mudanças seja pequena.  Quaisquer mudanças não significativas terão 
efeito imediato no lançamento de uma Política atualizada da CCPA, sendo que indicaremos 
a data da Última Modificação na parte superior deste documento.  Pode haver, contudo, 
casos em que as mudanças na Política da CCPA podem ser mais significativas.  Nesses casos, 
forneceremos um aviso em destaque dessas mudanças, antes da respectiva entrada em 
vigor, ou enviaremos uma notificação diretamente a você. 

O uso contínuo dos nossos produtos e serviços após a data de vigência da Política da CCPA 
significa que você aceita a Política revisada da CCPA.  Se não concordar com a Política 
revisada da CCPA, evite usar nossos produtos ou serviços e Entre em Contato para fechar 
qualquer conta por ventura criada. 

Contato 

Se tiver alguma dúvida sobre esta Política da CCPA ou sobre a respectiva implementação, 
entre em contrato conosco via e-mail no endereço privacy@wdc.com, via telefone no 
número 1-800-275-4932 ou por correio no endereço:  5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 
California, U.S.A. 95119. 
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