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הודעת חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה )"הודעת  ("CCPAמכילה מידע על עיבוד המידע האישי של
ווסטרן דיגיטל )"ווסטרן דיגיטל"" ,אנחנו"" ,או "שלנו"( וזכויותיך כתושב קליפורניה תחת חוק פרטיות
הצרכן בקליפורניה )" .("CCPAהודעת  CCPAזו משלימה את הצהרת הפרטיות
) (https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.he-ilשלנו.
אנו ממליצים לך לקרוא מסמך זה במלואו ,ולפנות אלינו במידה שיש לך שאלות.
איסוף ,שימוש וחשיפה של מידע אישי

הצהרת הפרטיות ) (https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.he-ilשלנו
מכילה הגדרה של "מידע אישי ".ליתר דיוק" ,מידע אישי" הוא מידע שמזהה ,מתייחס ,מתאר ,מסוגל
באופן סביר להיות קשור ,או יכול להיות קשור באופן ישיר או עקיף לאדם טבעי או למשק בית ,כגון שם,
כתובת דואר ,כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון ו/או פרטי תשלום .מידע אחר הקשור ישירות למידע
אישי עשוי להיחשב כמידע אישי .מידע שמצטבר ,מזוהה או אנונימי אינו נחשב למידע אישי מידע זמין
לציבור המופץ מרשומות ממשלתיות פדרליות ,מדינות או מקומיות גם הוא אינו נחשב למידע אישי.
מידע על איסוף ,שימוש וחשיפת מידע אישי שלנו זמין בהצהרת הפרטיות
) (https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.he-ilשלנו .הצהרת הפרטיות שלנו
כוללת את קטגוריות המידע האישי שאנו אוספים ,כיצד אנו אוספים מידע אישי ,המטרות לשמן נעשה
שימוש במידע האישי שלך ,ואת קטגוריות הצדדים השלישיים איתם אנו חולקים את המידע האישי שלך.
איננו מוכרים את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים .אנו משתמשים בנסיבות מסוימות בקובצי
 ;cookieלמידע נוסף על השימוש שלנו בעוגיות אנא עיין בהצהרת קובצי הcookie-
) (https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.he-ilשלנו".

זכויותיך תחת CCPA

סעיפי הקוד האזרחי של  CCPAבקליפורניה 1798.100 ,וכד' ,מעניקים לך זכויות מסוימות אם אתה
תושב קליפורניה .לדוגמא ,לתושבי קליפורניה עשויה להיות זכות לאחר הגשת בקשה לאימות:

) (1גישה  -פעמיים בתקופה של  12חודשים ,ללא תשלום  -לקטגוריות ו/או לנתונים האישיים
הספציפיים שאספנו אודותיך ,לקטגוריות המקורות שמהם נאסף המידע האישי ,המטרה
העסקית לאיסוף המידע האישי והקטגוריות של צדדים שלישיים איתם אנו חולקים מידע אישי,
בתקופה של  12חודשים שקדמו לבקשה; ו
) (2למחוק מידע אישי בנסיבות מסוימות.
חברת ווסטרן דיגיטל אינה מפלה לרעה משתמשים או לקוחות על בסיס מימושם של זכויות כלשהן
המוענקות על ידי ה ,CCPA -וזאת בהתאם לזכויותיהם של תושבי קליפורניה על פי חוק זה.
על מנת לבקש גישה למידע האישי שלך או להגיש בקשה למחיקת מידע אישי שלך ,ניתן ליצור איתנו
קשר בכל אחת מהדרכים הבאות:
-

באמצעות דוא"ל לכתובת ) privacy@wdc.comכלול את "בקשת הפרטיות בקליפורניה" בשורת
הנושא(

-

באמצעות טלפון  ;1-800-275-4932או

-

באמצעות טופס מקוון נגיש כאן ).(https://www.westerndigital.com/legal/opt-out

אנא ציין בבקשתך את הפרטים של המידע האישי אליו אתה רוצה לגשת או למחוק.
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הודעה על חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה
כדי להגן על המידע האישי שלך ,אנו נאמת את זהותך באמצעות נתונים שסיפקת לנו בעבר .אנא דאג
שמידע זה יהיה זמין על מנת שנוכל לאמת את בקשתך .אם יש ברשותנו חשבון שלך המוגן באמצעות
סיסמה ,אנו עשויים לאמת את זהותך באמצעות שיטות אימות קיימות עבור חשבונך.
אתה רשאי גם לאשר לסוכן להגיש בקשה מטעמך ,כל עוד אתה מספק לסוכן הרשאה בכתב לבקש
בשמך ,והסוכן המורשה שלך בנוסף יוכל לאמת את זהותו אתנו .אנא בקש מהסוכן המורשה שלך לבצע
את ההוראות להגשת בקשה שלעיל  ,ובנוסף לשלוח את הצהרתך בכתב המאשרת לסוכן לפעול
מטעמך ,מאושר על ידי נוטריון בקליפורניה ,אלGreat Oaks Parkway, San Jose, 5601 :
 .California, USA 95119אם לסוכן המורשה שלך ייפוי כוח על פי סעיפי חוק אישור הצוואות זעיפים
 4000עד  ,4465יתכן שלא יהיה צורך לבצע את צעדים אלה.
אם אתה זקוק לגישה למדיניות זו במתכונת חלופית בגלל מוגבלות ,אנא פנה אלינו בשיטות המפורטות
לעיל .ניתן להוריד גרסת  PDFשל הודעת  CCPAכאן
)https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-
library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digital(california-consumer-privacy-act-il.pdf
אבטחת מידע ,יושרה ושמירה

אנו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ,כולל שימוש באמצעי הגנה פיזיים ,אלקטרוניים ופרוצדוראליים ,כדי
להגן על המידע שלך .חשוב שתנקוט אמצעי זהירות כדי להגן מפני גישה בלתי מורשית למוצרי ווסטרן
דיגייטל שלך ,אישורי חשבון ומחשבים או מכשירים אחרים .אם אתה מרגיש שביטחון חשבונך או המידע
האישי שלך נפגע ,אנא צור קשר מיד .לידיעתך ,על אף מאמצינו ,אין מערכת אבטחה שאינה
חדירה .במקרה של הפרת אבטחה ,נודיע לך ולרשויות המתאימות מיידית ,אם נדרש על פי החוק.
שינויים בהודעת  CCPAזו
אנו עשויים לשנות מעת לעת הודעת  CCPAזו על מנת לעמוד בקצב נהלים חדשים בענף ודרישות
רגולציה ,בין היתר .אנו מצפים שרוב השינויים מסוג זה יהיו מינוריים .כל שינוי שאינו מהותי ייכנס
לתוקף מייד עם פרסום הודעת  CCPAמעודכנת ,ואנו נציין את התאריך העדכון האחרון בראש מסמך
זה .עם זאת יתכנו מקרים בהם שינויים בהודעת  CCPAעשויים להיות משמעותיים יותר .במקרים
כאלה ,אנו נספק לך הודעה בולטת על השינויים לפני שהם נכנסים לתוקף או שנשלח לך הודעה ישירות .

המשך השימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו לאחר המועד הקובע של הודעת  CCPAפירושו שאתה
מקבל את הודעת  CCPAהמתוקנת .אם אינך מסכים להודעת  CCPAהמתוקנת ,אנא הימנע משימוש
במוצרים או בשירותים שלנו ופנה אלינו לסגירת כל חשבון שיצרת.
צור איתנו קשר
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להודעת  CCPAזו או ליישומה ,אתה יכול ליצור איתנו קשר בדוא"ל
לכתובת  ,privacy@wdc.comבטלפון  ,1-800-275-4932או בדואר ,בכתובתGreat Oaks 5601 :
.Parkway, San Jose, California, U.S.A. 95119
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