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Η παρούσα Δήλωση για την προστασία της ιδιωτικότητας του καταναλωτή στην Καλιφόρνια («Δήλωση CCPA») περιέχει πληροφορίες
σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών από την Western Digital («Western Digital», «εμείς», «εμάς» ή «μας»), και σχετικά
με τα δικαιώματά σας ως κατοίκου της Καλιφόρνια δυνάμει του Νόμου περί προστασίας της ιδιωτικότητας του καταναλωτή στην
Καλιφόρνια («CCPA»). Η παρούσα Δήλωση CCPA συμπληρώνει τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.
Μελετήστε όλο το κείμενο και Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε κάποια ερώτηση.

Συλλογή, χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών
Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της Western Digital περιλαμβάνει έναν ορισμό των «προσωπικών πληροφοριών», που ισχύει και στην
παρούσα Δήλωση για την προστασία της ιδιωτικότητας του καταναλωτή στην Καλιφόρνια (CCPA). Ως προσωπικές νοούνται οι
πληροφορίες που ταυτοποιούν, αφορούν σε, περιγράφουν, μπορούν ευλόγως να συσχετιστούν με ή θα μπορούσαν ευλόγως να
συνδεθούν με ένα φυσικό πρόσωπο ή νοικοκυριό, όπως ένα όνομα, μια διεύθυνση, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένας
αριθμός τηλεφώνου ή/και στοιχεία πληρωμής. Ως προσωπικές πληροφορίες μπορεί να νοούνται και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται
άμεσα με προσωπικές πληροφορίες. Τυχόν συγκεντρωτικές, μη ταυτοποιήσιμες ή ανώνυμες πληροφορίες δεν θεωρούνται ως
προσωπικές πληροφορίες. Τυχόν δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες που γίνονται διαθέσιμες από αρχεία σε επίπεδο ομοσπονδίας,
πολιτείας ή τοπικής κυβέρνησης δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες.
Πληροφορίες που αφορούν τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών εκ μέρους μας είναι διαθέσιμες στη Δήλωση
Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου περιλαμβάνει τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, τον
τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι προσωπικές
πληροφορίες σας, και τις κατηγορίες τρίτων στους οποίους κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Δεν πρόκειται να πουλήσουμε
προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους και ούτε το έχουμε πράξει κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών. Σε ορισμένες
περιπτώσεις χρησιμοποιούμε cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στη Δήλωση Cookies.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον CCPA
Ο νόμος CCPA του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια, στις ενότητες 1798.100 και επ., χορηγεί ορισμένα δικαιώματα στους κατοίκους της
Καλιφόρνια. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια δικαιούνται, κατόπιν υποβολής επαληθεύσιμου αιτήματος, να προβαίνουν στις
κάτωθι ενέργειες:
(1) να έχουν πρόσβαση (έως δύο φορές εντός 12μηνης περιόδου) στις κατηγορίες ή/και στα συγκεκριμένα στοιχεία των
προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς, τα είδη των πηγών από τις οποίες συλλέγουμε τις προσωπικές
πληροφορίες, τον επιχειρηματικό σκοπό της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, και τις κατηγορίες τρίτων στους οποίους
κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες, για την περίοδο 12 μηνών πριν από την υποβολή του αιτήματος, χωρίς χρέωση· και
(2) να ζητούν τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών που τους αφορούν υπό ορισμένες συνθήκες.
Η Western Digital δεν προβαίνει σε διακρίσεις εις βάρος χρηστών ή πελατών βάσει της άσκησης δικαιωμάτων που θεσπίζει ο CCPA,
σεβόμενη τα δικαιώματα των κατοίκων της Καλιφόρνια στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου.
Για να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες σας, ή για να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών
πληροφοριών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
•
•
•

Μέσω email στη διεύθυνση privacy@wdc.com (παρακαλούμε αναφέρετε «Αίτημα Ιδιωτικότητας για την Καλιφόρνια» στο θέμα
του e-mail)
Μέσω τηλεφώνου στο 1-800-275-4932· ή
Μέσω της διαδικτυακής φόρμας που θα βρείτε εδώ.

Παρακαλούμε συμπεριλάβετε στο αίτημά σας τις λεπτομέρειες σχετικά με είδος των προσωπικών πληροφοριών στις οποίες επιθυμείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση ή τις οποίες επιθυμείτε να διαγράψετε.

1

2579-810235-X02 Ιουνίου 2020

Western Digital.

Δήλωση για την προστασία της
ιδιωτικότητας του καταναλωτή στην Καλιφόρνια
Τελευταία τροποποίηση: 25 Ιουνίου 2020

Για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας τα σημεία δεδομένων
που μας έχετε ήδη χορηγήσει. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες, για να μπορούμε να επαληθεύσουμε το αίτημά
σας. Εάν έχετε λογαριασμό που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητάς σας μέσω των
υφιστάμενων μεθόδων ελέγχου ταυτότητας που ισχύουν για τον λογαριασμό σας.
Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις όπου
συγκεκριμένες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους εξής σκοπούς: εκτέλεση σύμβασης την οποία έχουμε συνάψει με εσάς·
διατήρηση της λειτουργικότητας ή της ασφάλειας των συστημάτων μας· ή συμμόρφωση με ή άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται
από τη νομοθεσία. Επιπλέον, η νομοθεσία μάς επιτρέπει να διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες αποκλειστικά για εσωτερική χρήση,
αλλά μόνο με τρόπους που είναι συμβατοί με το πλαίσιο βάσει του οποίου μας έχετε χορηγήσει τις εν λόγω πληροφορίες ή που ευλόγως
συνάδουν με τις απαιτήσεις σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης. Εάν δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας περί
διαγραφής, θα σας εξηγήσουμε το σκεπτικό για την άρνησή μας.
Επιπλέον, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε έναν εκπρόσωπο να υποβάλει ένα αίτημα για λογαριασμό σας. Επομένως, αρκεί να χορηγήσετε
στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας ρητή και υπογεγραμμένη άδεια για την υποβολή αιτήματος εκ μέρους σας, και να είναι δυνατή η
επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εάν θέλετε να ορίσετε έναν εκπρόσωπο για τους σκοπούς της υποβολής ενός αιτήματος δυνάμει του
CCPA, ο εκπρόσωπός σας πρέπει να εγγραφεί στο Υπουργείο Εσωτερικών της Καλιφόρνια και να προσκομίσει ένα αντίγραφο της εν λόγω
εγγραφής μαζί με το σχετικό επαληθευμένο αίτημα του καταναλωτή. Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός
σας θα ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος, και να αποστείλετε τη γραπτή δήλωση που εξουσιοδοτεί τον
εκπρόσωπο να δράσει εκ μέρους σας, επικυρωμένη από έναν συμβολαιογράφο της Καλιφόρνια, στην ακόλουθη διεύθυνση: Legal
Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA. Εάν ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας διαθέτει πληρεξούσιο
σύμφωνα με τις ενότητες 4000 έως 4465 του Κληρονομικού Κώδικα, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να προβεί στα παραπάνω βήματα.
Εάν λόγω αναπηρίας χρειαστείτε πρόσβαση σε αυτή την πολιτική με άλλη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους
τρόπους που αναφέρονται παραπάνω. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρούσα Δήλωση CCPA σε μορφή PDF.

Προστασία, ακεραιότητα και διατήρηση πληροφοριών
Λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις, όπως η χρήση φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών δικλείδων ασφαλείας, για την προστασία
των προσωπικών πληροφοριών σας. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε και εσείς με τη σειρά σας μέτρα για προστασία από κάθε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προϊόντα της Western Digital που έχετε στην κατοχή σας, στα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας, και
στους υπολογιστές ή τις συσκευές σας. Εάν πιστεύετε ότι έχει διακυβευθεί η ασφάλεια του λογαριασμού ή των προσωπικών
πληροφοριών σας, Επικοινωνήστε μαζί μας. Παρά τις προσπάθειές μας, είναι αλήθεια ότι κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι πλήρως
αδιαπέραστο. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, θα ειδοποιήσουμε αμέσως τόσο εσάς όσο και τις αρμόδιες αρχές, όπως απαιτεί
ο νόμος.

Τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης CCPA
Ενδέχεται κατά περιόδους να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση CCPA μεταξύ άλλων ανάλογα με τις νέες τεχνολογίες, τις πρακτικές του
κλάδου και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα είναι πιθανότατα μικρής σημασίας. Κάθε μη ουσιαστική αλλαγή θα
ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευση της ενημερωμένης Δήλωσης CCPA, και θα φροντίζουμε να αναφέρουμε την ημερομηνία της
Τελευταίας Τροποποίησης στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν πιο σημαντικές
τροποποιήσεις στη Δήλωση CCPA. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας παρέχουμε σαφή ενημέρωση για τις εν λόγω τροποποιήσεις πριν
τεθούν σε ισχύ ή θα σας αποστέλλουμε απευθείας σχετική ειδοποίηση.
Η συνέχιση της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Δήλωσης CCPA ισοδυναμεί με
αποδοχή της αναθεωρημένης έκδοσης της Δήλωσης CCPA. Εάν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη έκδοση της Δήλωσης CCPA,
παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και Επικοινωνήστε μαζί μας για την κατάργηση
οποιωνδήποτε λογαριασμών έχετε δημιουργήσει.

Επικοινωνία
Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση CCPA ή την εφαρμογή της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email
στη διεύθυνση privacy@wdc.com, μέσω τηλεφώνου στο 1-800-275-4932, ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Legal Department, 5601
Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA.
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