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Prohlášení o ochraně osobních údajů dle kalifornského zákona 
na ochranu osobních údajů spotřebitelů 
Poslední aktualizace: 6 prosince 2021 

Prohlášení o ochraně osobních údajů dle kalifornského zákona na ochranu osobních údajů spotřebitelů (dále jen „Prohlášení o ochraně 
osobních údajů dle kalifornského zákona“) obsahuje informace o zpracovávání osobních údajů společností Western Digital (dále jen 
„Western Digital“, „my“, „nás“, „náš“ apod.) a vašich právech v postavení rezidenta státu Kalifornie dle kalifornského zákona na ochranu 
osobních údajů spotřebitelů (v angl. California Consumer Privacy Act, tj. CCPA).  Prohlášení o ochraně osobních údajů dle kalifornského 
zákona představuje dodatek našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.  

Doporučujeme, abyste se seznámili s úplným zněním tohoto dokumentu.  Pokud byste měli jakékoli otázky nebo potřebovali zpřístupnit 
toto prohlášení v jiném formátu kvůli zdravotnímu postižení, kontaktujte nás.  PDF verzi tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů dle 
kalifornského zákona lze stáhnout zde. 

Shromažďování, používání a sdělování osobních údajů 
NašeProhlášení o ochraně osobních údajů obsahuje definici „osobních údajů“, která se také vztahuje na Prohlášení o ochraně osobních 
údajů dle kalifornského zákona na ochranu osobních údajů spotřebitelů.  Mezi „Osobní údaje“ patří údaje, které identifikují fyzickou osobu 
nebo domácnost, vztahují se k nim, popisují je a mohou s nimi být důvodně spojovány, ať už přímo či nepřímo, jako např. jméno, poštovní 
adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a/nebo platební údaje.  Za osobní údaje mohou být považovány i jiné informace přímo související 
s osobními údaji.  Údaje, které jsou agregované, oproštěné od identifikačních znaků nebo anonymizované, nejsou považovány za osobní 
údaje.  Veřejně dostupné informace, které jsou zpřístupněny z federálních, státních nebo místních vládních zdrojů, nejsou považovány za 
osobní údaje. 

Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdělujeme osobní údaje, jsou uvedeny v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.  
Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o dvou kategoriích námi shromažďovaných osobních údajů, způsobu 
shromažďování osobních údajů, účelech, pro které osobní údaje používáme, a kategoriích třetích stran, kterým vaše osobní údaje 
sdělujeme.   

Vaše práva na přístup k osobním údajům a jejich výmaz 
Ustanovení článku 1798.100 a násl. kalifornského zákona vám jako rezidentovi státu Kalifornie přiznávají určitá práva.  Rezidenti státu 
Kalifornie mohou mít na základě ověřitelné žádosti např. právo na: 

(1) přístup, a to dvakrát během období 12 měsíců, ke kategoriím a/nebo konkrétním položkám osobních údajů, které jsme o vás 
shromáždili, kategoriím zdrojů, ze kterých osobní údaje shromažďujeme, informaci o obchodním účelu shromažďování takových 
údajů a kategoriím třetích stran, kterým osobní údaje sdělujeme, a to bezplatně za dobu 12 měsíců před podáním žádosti, 

(2) výmaz osobních údajů za určitých okolností. 

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo jejich výmaz, můžete se na nás obrátit některou z níže uvedených metod: 

• telefonicky na telefonním čísle 888-914-9661 (PIN: 228663) nebo 
• pomocí webového formuláře, který je k dispozici zde. 

 
Za účelem ochrany vašich osobních údajů provedeme pomocí datových bodů, které jste nám dříve poskytli, ověření vaší totožnosti.  Máte-li 
u nás účet chráněný heslem, můžeme vaši totožnost ověřit pomocí našeho stávajícího postupu ověřování uplatňovaného u vašeho účtu. 
 
Na vaši žádost odstraníme osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, s výjimkou situací, kdy jsou pro nás konkrétní informace nezbytné: 
poskytnutí požadovaného zboží nebo služby; plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli; zajištění funkčnosti nebo bezpečnosti našich 
systémů nebo dodržení a výkon práv daných zákonem.  Zákon nám také dovoluje uchovávat konkrétní informace pro naše výhradní interní 
použití, ale pouze způsoby odpovídajícími kontextu, za kterého jste nám informace poskytli, nebo za předpokladu, že přiměřeně odpovídají 
vašim očekáváním na základě vašeho vztahu s námi.  Pokud nebudeme moci vyhovět vaší žádosti o výmaz, uvedeme důvody pro její 
zamítnutí. 
 

https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.cs-cz
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digital-california-consumer-privacy-act.pdf
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.cs-cz
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.cs-cz
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59


Western Digital.  Prohlášení o ochraně osobních údajů dle 
kalifornského zákona na ochranu osobních údajů spotřebitelů 

Poslední aktualizace: 6 prosince 2021 

 2  D018-000178-AZ01  prosince 2021 

K podání žádosti vaším jménem můžete také pověřit zástupce, a to v případě, že vybavíte pověřeného zástupce písemným pověřením, 
které je opatřeno vaším podpisem, k podání žádosti vaším jménem a bude-li pověřený zástupce schopen prokázat svoji totožnost.  Pokud 
byste chtěli určit zástupce pro účely podání žádosti podle kalifornského zákona, musí se váš zástupce jako takový zaregistrovat u tajemníka 
státu Kalifornie a předložit kopii této registrace spolu s vaší ověřenou žádostí spotřebitele.  Pověřeného zástupce prosím požádejte, aby při 
podání žádosti postupoval dle výše uvedených pokynů. Své písemné prohlášení s pověřením zástupce, aby jednal vaším jménem, prosím 
zašlete ověřené notářem pro stát Kalifornie na adresu: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA.  Má-li 
pověřený zástupce plnou moc na základě článků 4000 až 4465 dědického zákona (v angl. Probate Code), tento postup se neuplatní. 

Vaše právo na zákaz prodeje osobních údajů 
Nebudeme prodávat a v předchozích 12 měsících jsme neprodali osobní údaje třetím stranám, přičemž pojem „prodat“ nese svůj tradiční 
význam.  Máte právo kdykoli nás požádat o vyřazení vašich osobních údajů z prodeje třetím stranám.  

Chcete-li tak učinit: 

(1) odešlete žádost o vyřazení odesláním formuláře „Neprodávejte moje údaje“ zde, uveďte svoje přání nechat se vyřadit z prodeje (jako 
např. předávání vašich údajů našim partnerům pro účely cílení dle publika pomocí prostředků nad rámec souborů cookie nebo webových 
sledovacích technologií uvedených v bodu (2) níže) a 

(2) klikněte sem a přepínače přepněte na „Ne“ u možností souborů cookie „Výkonnost a funkce“ a „Reklama“ a poté klikněte na možnost 
„Odeslat preference“.  Tím dojde k vypnutí výkonnostních, funkčních a reklamních souborů cookie a webových sledovacích technologií na 
našich stránkách, což zahrnuje také technologie sloužící k účelům cílení dle publika a personalizovanou reklamu. Vypnutí těchto souborů 
cookie a webových sledovacích technologií se může vztahovat pouze na konkrétní prohlížeč, ve kterém jste na odkaz klikli. Preference se 
mohou změnit, pokud změníte nastavení. 

 

Právo na zákaz diskriminace 
Společnost Western Digital uživatele ani spotřebitele nediskriminuje na základě uplatnění práv, která jim přiznává kalifornský zákon, což je 
v souladu s právy rezidentů státu Kalifornie vyplývajícími z daného právního předpisu. 

Zabezpečení osobních údajů, jejich integrita a archivace 
Za účelem ochrany osobních údajů uplatňujeme přiměřená preventivní opatření, a to včetně fyzických, elektronických a procesních 
ochranných opatření.  Důležité je, abyste i vy dbali náležité ochrany proti neoprávněnému přístupu k vašim produktům Western Digital, 
přihlašovacím údajům k účtu, počítačům nebo jiným zařízením.  Domníváte-li se, že došlo k narušení ochrany vašeho účtu nebo osobních 
údajů, neprodleně nás kontaktujte.  Vezměte prosím na vědomí, že navzdory našemu úsilí není žádný systém zabezpečení nepřekonatelný.  
V případě narušení bezpečnosti budeme vás i kompetentní orgány, vyžaduje-li to zákon, neprodleně informovat. 

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů dle kalifornského zákona 
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů dle kalifornského zákona můžeme pravidelně aktualizovat, abychom, kromě jiného, reflektovali 
nové technologie, oborové postupy a zákonné požadavky.  Předpokládáme, že většina těchto změn bude okrajové povahy.  Veškeré změny 
nepodstatné povahy nabudou účinnosti okamžitě po zveřejnění aktualizovaného znění Prohlášení o ochraně osobních údajů dle 
kalifornského zákona. Datum poslední aktualizace bude vždy uvedeno na začátku dokumentu.  Může se ovšem stát, že změny Prohlášení 
o ochraně osobních údajů dle kalifornského zákona budou mít zásadnější charakter.  V takových případech vás budeme o těchto změnách 
informovat výrazným způsobem na našich webových stránkách nebo vám zašleme oznámení přímo.  

Budete-li naše produkty a služby používat i po datu účinnosti aktualizovaného znění Prohlášení o ochraně osobních údajů dle kalifornského 
zákona, znamená to, že jeho aktualizované znění přijímáte.  Nebudete-li s aktualizovaným zněním Prohlášení o ochraně osobních údajů dle 
kalifornského zákona souhlasit, přestaňte naše produkty a služby zcela používat a případně nás kontaktujte za účelem zrušení vámi 
vytvořeného účtu. 

Kontaktujte nás 
S případnými dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů dle kalifornského zákona nebo k jeho uplatňování se na nás obracejte 
prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici zde, telefonicky na telefonním čísle 888-914-9661 (PIN: 228663) nebo poštou na 
adrese: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA. 

https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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