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Pemberitahuan Undang-Undang Privasi Konsumen California 
Terakhir Dimodifikasi 6 Desember 2021 

Pemberitahuan Undang-Undang Privasi Konsumen California ("Pemberitahuan CCPA") ini berisi informasi tentang pemrosesan informasi 
pribadi Western Digital ("Western Digital", "kami” sebagai subjek, "kami” sebagai objek, atau "kami” sebagai kata ganti kepemilikan), dan 
hak-hak Anda sebagai penduduk California berdasarkan Undang-Undang Privasi Konsumen California (“CCPA”).  Pemberitahuan CCPA ini 
melengkapi Pernyataan Privasi kami.  

Kami mendorong Anda untuk membaca dokumen ini secara lengkap.  Jika Anda ada pertanyaan apa pun atau memerlukan akses ke 
kebijakan ini dalam format alternatif karena disabilitas, silakan Hubungi Kami.  Versi PDF dari Pemberitahuan CCPA ini dapat diunduh di sini. 

Pengumpulan, Penggunaan, dan Pengungkapan Informasi Pribadi 
Pernyataan Privasi kami berisi definisi “informasi pribadi”, yang juga berlaku dalam Pemberitahuan CCPA ini.  Informasi pribadi mencakup 
informasi yang mengidentifikasi, terkait dengan, menjelaskan, secara wajar dapat dikaitkan dengan, atau dapat secara wajar ditautkan, baik 
secara langsung atau tidak langsung, dengan seseorang atau rumah tangga, seperti nama, alamat pos, alamat email, nomor telepon , 
dan/atau informasi pembayaran.  Informasi lain yang terkait langsung dengan informasi pribadi juga dapat dianggap sebagai informasi 
pribadi.  Informasi yang dikumpulkan secara agregat, dihapus identifikasinya, atau dianonimkan tidak dianggap sebagai informasi pribadi.  
Informasi yang tersedia untuk umum yang disediakan dari catatan federal, negara bagian, atau pemerintah setempat juga tidak dianggap 
sebagai informasi pribadi. 

Informasi mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi kami dapat dilihat di Pernyataan Privasi kami.  
Pernyataan Privasi kami mencakup kategori informasi pribadi yang kami kumpulkan, cara kami mengumpulkan informasi pribadi, tujuan 
penggunaan informasi pribadi Anda, dan kategori pihak ketiga yang dengan pihaknya kami membagikan informasi pribadi Anda.   

Hak Anda untuk Mengakses dan Menghapus 
CCPA, Hukum Perdata California Pasal 1798.100 dst., memberikan hak tertentu kepada Anda jika Anda adalah penduduk California.  
Misalnya, penduduk California dapat memiliki hak, sesuai permintaan yang dapat diverifikasi, untuk: 

(1) mengakses—dua kali dalam periode 12 bulan—kategori dan/atau bagian tertentu dari informasi pribadi yang telah kami 
kumpulkan tentang Anda, kategori sumber asal informasi pribadi tersebut dikumpulkan, tujuan bisnis untuk mengumpulkan 
informasi pribadi, dan kategori pihak ketiga yang dengan pihaknya kami berbagi informasi pribadi, selama periode 12 bulan 
sebelum permintaan, secara gratis; dan 

(2) menghapus informasi pribadi dalam keadaan tertentu. 

Untuk meminta akses ke informasi pribadi Anda, atau meminta kami menghapus informasi pribadi Anda, Anda dapat menghubungi kami 
melalui salah satu metode berikut: 

• Melalui telepon di 888-914-9661 (PIN: 228663); atau 
• Melalui formulir web yang dapat diakses di sini. 

 
Untuk melindungi informasi pribadi Anda, kami akan memverifikasi identitas Anda menggunakan poin data yang sebelumnya Anda berikan 
kepada kami.  Jika Anda memiliki akun dengan kami yang dilindungi kata sandi, kami dapat memverifikasi identitas Anda melalui praktik 
autentikasi yang ada untuk akun Anda. 
 
Atas permintaan Anda, kami akan menghapus informasi pribadi yang telah kami kumpulkan tentang Anda, kecuali untuk situasi di mana 
informasi tertentu diperlukan bagi kami untuk: memberi Anda barang atau layanan yang Anda minta; melakukan kontrak yang kami adakan 
dengan Anda; memelihara fungsionalitas atau keamanan sistem kami; atau mematuhi atau menjalankan hak yang diberikan oleh hukum.  
Undang-undang juga mengizinkan kami untuk menyimpan informasi tertentu untuk penggunaan internal eksklusif kami, tetapi hanya 
dengan cara yang sesuai dengan konteks di mana Anda memberikan informasi kepada kami atau yang secara wajar selaras dengan harapan 
Anda berdasarkan hubungan Anda dengan kami.  Jika kami tidak dapat mengabulkan permintaan penghapusan Anda, kami akan 
menyebutkan alasan penolakannya. 
 

https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.id-id
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-id.pdf
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.id-id
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.id-id
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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Anda juga dapat memberi otorisasi kepada agen untuk mengirimkan permintaan atas nama Anda, dengan ketentuan bahwa Anda 
memberikan izin tertulis yang Anda tandatangani kepada agen resmi tersebut untuk membuat permintaan atas nama Anda, dan agen 
resmi Anda juga dapat memverifikasi identitas mereka dengan kami.  Jika Anda ingin menunjuk agen untuk tujuan membuat permintaan 
berdasarkan CCPA, agen Anda harus mendaftarkan sebagai agen untuk tujuan tersebut pada Sekretaris Negara Bagian California dan 
mengirimkan salinan pendaftaran tersebut disertai permintaan konsumen Anda yang terverifikasi.  Harap minta agen resmi Anda mengikuti 
petunjuk di atas untuk membuat permintaan, dan juga mengirimkan pernyataan tertulis Anda yang memberi otorisasi kepada agen untuk 
bertindak atas nama Anda, yang diresmikan oleh notaris California, ke: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 
95119 USA.  Jika agen resmi Anda memiliki surat kuasa sesuai dengan Kode Pengesahan pasal 4000 hingga 4465, melakukan langkah-
langkah tersebut mungkin tidak diperlukan. 

Hak Anda untuk Berhenti dari Penjualan 
Kami tidak akan menjual dan tidak pernah menjual informasi pribadi dalam 12 bulan sebelumnya kepada pihak ketiga sebagaimana istilah 
“penjualan” dipahami secara konvensional.  Anda berhak untuk menghentikan penjualan informasi pribadi Anda oleh kami kepada pihak 
ketiga setiap saat.  

Untuk berhenti: 

(1) kirimkan permintaan untuk berhenti melalui formulir Jangan Jual Informasi Pribadi Saya yang tersedia di sini, dengan menyebutkan 
bahwa Anda ingin berhenti dari penjualan (seperti membagikan informasi Anda dengan mitra kami untuk tujuan pencocokan audiens 
melalui cara selain cookie atau teknologi pelacakan web yang dirujuk dalam (2) di bawah); dan  

(2) klik di sini dan alihkan opsi ke "Tidak" untuk opsi Cookie "Kinerja dan Fungsi" serta "Iklan", dan klik "Kirim Preferensi".  Opsi ini akan 
menonaktifkan cookie kinerja, fungsionalitas, dan iklan, serta teknologi pelacakan web di situs kami, termasuk yang digunakan untuk tujuan 
pencocokan audiens dan iklan yang dipersonalisasi. Menonaktifkan cookie dan teknologi pelacakan web ini mungkin hanya berlaku untuk 
browser tertentu tempat Anda mengeklik tautannya, dan preferensi Anda dapat diatur ulang jika Anda mengubah pengaturan. 

 

Hak Anda atas Nondiskriminasi 
Western Digital tidak mendiskriminasi pengguna atau pelanggan berdasarkan pelaksanaan hak mereka yang diberikan oleh CCPA, yang 
selanjutnya sesuai dengan hak penduduk California berdasarkan undang-undang tersebut. 

Keamanan, Integritas, dan Penyimpanan Informasi 
Kami melakukan tindakan pencegahan yang wajar, termasuk penggunaan pengamanan fisik, elektronik, dan prosedural, untuk melindungi 
informasi pribadi Anda.  Penting agar Anda juga melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi dari akses tidak sah ke produk Western 
Digital, kredensial akun, dan komputer atau perangkat Anda lainnya.  Jika Anda merasa bahwa keamanan akun atau informasi pribadi Anda 
telah terancam, harap segera Hubungi Kami.  Perlu diketahui bahwa, terlepas dari upaya kami, tidak ada sistem keamanan yang tidak dapat 
ditembus.  Jika terjadi pelanggaran keamanan, kami akan segera memberi tahu Anda dan pihak berwenang yang sesuai jika diwajibkan oleh 
hukum. 

Perubahan Pemberitahuan CCPA Ini 
Kami dapat mengubah Pemberitahuan CCPA ini secara berkala agar tetap sesuai dengan teknologi, praktik industri, dan ketentuan 
perundang-undangan baru, di antara alasan lainnya.  Kami memperkirakan bahwa sebagian besar perubahan tersebut bersifat kecil.  Segala 
perubahan nonmateri akan segera berlaku setelah Pemberitahuan CCPA yang telah diperbarui diposting, dan kami akan menunjukkan 
tanggal Terakhir Diubah di bagian atas dokumen ini.  Namun, mungkin terdapat kasus di mana perubahan Pemberitahuan CCPA ini mungkin 
lebih signifikan.  Dalam kasus tersebut, kami akan memberi Anda pemberitahuan penting tentang perubahan tersebut di situs web kami 
atau akan langsung mengirimi Anda pemberitahuan.  

Dengan terus menggunakan produk dan layanan kami setelah tanggal berlaku Pemberitahuan CCPA, Anda berarti menerima 
Pemberitahuan CCPA yang telah direvisi.  Jika Anda tidak setuju dengan Pemberitahuan CCPA yang telah direvisi, harap berhenti 
menggunakan produk dan layanan kami dan Hubungi Kami untuk menutup akun yang mungkin telah Anda buat. 

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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Hubungi Kami 
Jika ada pertanyaan tentang Pemberitahuan CCPA ini atau implementasinya, Anda dapat menghubungi kami melalui formulir web yang 
dapat diakses di sini, melalui telepon di 888-914-9661 (PIN: 228663), atau melalui pos, di: 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
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