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 הודעה על חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה
 2021דצמבר  6עודכן לאחרונה 

 Western Digital") מכילה מידע על עיבוד המידע האישי של CCPAהודעת חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה ("הודעת 

")Western Digital", ") אנחנו", "או "שלנו") וזכויותיך כתושב קליפורניה תחת חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה"CCPA   .("
  . הצהרת הפרטיות שלנוזו משלימה את  CCPAהודעת 

ות או אם אתה זקוק לגישה למדיניות זו בפורמט חלופי בשל מומלץ לך לקרוא מסמך זה במלואו.  אם יש לך שאל 
 . כאן CCPAשל הודעת  PDF.  ניתן להוריד גרסת  צור קשרמוגבלות, 

 איסוף וחשיפה של מידע אישי ושימוש בו 
זו.  מידע אישי כולל    CCPAשלנו מכילה את ההגדרה של "מידע אישי", אשר חלה גם על הודעת  הצהרת הפרטיות

מידע שמזהה, מתייחס, מתאר, מסוגל באופן סביר להיות קשור, או יכול להיות קשור באופן ישיר או עקיף 
ית, כגון שם, כתובת דואר, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ו/או פרטי תשלום.  מידע  לאישיות טבעית או למשק ב

אחר הקשור ישירות למידע אישי עשוי להיחשב כמידע אישי.  מידע מצטבר, שהוסרו ממנו פרטי זיהוי או שעבר 
ת או אנונימיזציה אינו נחשב למידע אישי  מידע זמין לציבור המופץ מרשומות ממשלתיות פדרליות, מדינו

 מקומיות אינו נחשב למידע אישי גם כן. 

.  הצהרת הפרטיות  הצהרת הפרטיות שלנוידינו זמין ב-מידע על איסוף וחשיפה של מידע אישי ושימוש בו על
ספים, הדרכים שבהן אנחנו אוספים מידע אישי, המטרות  שלנו כוללת את קטגוריות המידע האישי שאנחנו או

לשמן נעשה שימוש במידע האישי שלך והקטגוריות של גורמי הצד השלישי שעמם אנחנו משתפים את המידע 
 האישי שלך.  

 הזכויות שלך לגשת למידע ולמחוק אותו
יות מסוימות אם אתה תושב וכדומה, מעניקים לך זכו 1798.100בקליפורניה,  CCPAסעיפי הקוד האזרחי של 

 קליפורניה.  לדוגמה, לאחר הגשת בקשה לאימות, לתושבי קליפורניה עשויות להיות הזכויות הבאות: 

לקטגוריות ו/או למידע אישי ספציפי שאספנו לגביך,   –חודשים  12פעמיים בתקופה של  –גישה  )1(
לקטגוריות המקורות שמהם נאסף המידע האישי, המטרה העסקית לאיסוף המידע האישי והקטגוריות 

חודשים לפני הבקשה,  12של גורמי הצד השלישי שעמם אנחנו משתפים מידע אישי, ביחס לתקופה של  
 ללא תשלום; וכן 

 ישי בנסיבות מסוימות. מחיקת מידע א )2(
כדי לבקש גישה למידע האישי שלך או להגיש בקשה למחיקת מידע אישי שלך, ניתן ליצור איתנו קשר בכל אחת  

 מהדרכים הבאות: 

 ); או228663 (קוד: 888-914-9661במספר הטלפון  •

 . כאןבאמצעות טופס מקוון שנגיש  •
 

אם יש לך חשבון שלך  כדי להגן על המידע האישי שלך, נאמת את זהותך באמצעות נתונים שסיפקת לנו בעבר.   
 המוגן באמצעות סיסמה אצלנו, ייתכן שנאמת את זהותך באמצעות שיטות אימות קיימות עבור חשבונך. 

 
ם על פי בקשתך, נמחק את המידע האישי שאספנו עליך, למעט מצבים שבהם מידע ספציפי זה נחוץ לנו כדי: לספק לך מוצר או שירות שביקשת; לקיי

מור על הפונקציונליות או האבטחה של המערכות שלנו; או לקיים או לממש זכויות הניתנות לפי חוק.  החוק מתיר לנו גם  חוזה שיש לנו איתך; לש
  לשמור מידע ספציפי לשימושנו הפנימי הבלעדי, אך רק בדרכים התואמות להקשר שבו סיפקת לנו את המידע או התואמות באופן סביר לציפיות שלך

 שלך איתנו.  אם לא נוכל למלא אחר בקשת המחיקה שלך, נספק הסבר מפורט לדחייה. בהתבסס על מערכת היחסים 
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אתה רשאי גם לאשר לסוכן להגיש בקשה מטעמך, כל עוד אתה מספק לסוכן המורשה הרשאה בכתב, החתומה על ידך, להגיש את הבקשה בשמך, 
, הסוכן צריך להירשם בהתאם אצל CCPAלמטרות הגשת בקשה במסגרת  והסוכן המורשה יכול גם לאמת את זהותו מולנו.  אם ברצונך למנות סוכן

מזכיר המדינה של קליפורניה ולהגיש עותק של רישום זה יחד עם בקשת הצרכן המאומתת שלך.  אנא בקש מהסוכן המורשה שלך לבצע את 
 Legal עם אישור נוטריון בקליפורניה, אל:ההוראות להגשת בקשה שלעיל , ובנוסף לשלוח את הצהרתך בכתב המאשרת לסוכן לפעול מטעמך, 

Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA.   סעיפי חוק אישור הצוואות אם לסוכן המורשה שלך יש ייפוי כוח על פי
 , ייתכן שלא יהיה צורך לנקוט צעדים אלה. 4465עד  4000

 הזכות שלך למנוע מכירות
החודשים האחרונים מידע אישי לגורמי צד שלישי במובן המסורתי של   12לא מכרנו בתקופה של לא נמכור ו

  המונח "מכירה".  יש לך את הזכות למנוע מאתנו למכור את המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי בכל עת.

 כדי למנוע זאת: 

, וציין שברצונך למנוע  כאן) הגש בקשה למניעה באמצעות הטופס 'איסור על מכירת המידע האישי שלי' הזמין 1(
או   Cookieתוף המידע שלך עם השותפים שלנו למטרות התאמת קהלים באמצעים שאינם קובצי מכירה (כגון שי

 ) להלן); וכן 2טכנולוגיות מעקב באינטרנט, כמפורט בסעיף (

של "ביצועים ופונקציונליות"   Cookie) לחץ כאן והחלף את האפשרויות למצב "לא" עבור האפשרויות של קובצי 2(
של ביצועים, פונקציונליות ופרסום וכן  Cookieעדפות".  פעולה זו תשבית קובצי ו"פרסום", ולחץ על "שלח ה

השבתת   טכנולוגיות מעקב באינטרנט באתר שלנו, כולל למטרות התאמת קהלים ופרסומות מותאמות אישית.
,  אלה וטכנולוגיות מעקב אלה באינטרנט תחול רק על הדפדפן הספציפי שממנו לחצת על הקישור  Cookieקובצי 

 וההעדפות שלך עשויות להתאפס אם תשנה את ההגדרות שלך.
 

 הזכות שלך להימנע מאפליה
אינה מפלה לרעה משתמשים או לקוחות על בסיס מימוש זכויות כלשהן המוענקות במסגרת   Western Digitalחברת 

CCPA.וזאת בהתאם לזכויותיהם של תושבי קליפורניה על פי חוק זה , 

 אבטחת מידע, יושרה ושמירה 
אנחנו נוקטים אמצעי זהירות סבירים, כולל שימוש באמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ופרוצדוראליים, כדי להגן 

על המידע האישי שלך.  חשוב שתנקוט אמצעי זהירות בעצמך כדי להגן מפני גישה בלתי מורשית למוצרי 
Western Digital למחשבים או למכשירים אחרים.  אם אתה מרגיש שאבטחת  שלך, להרשאות כניסה לחשבון ,

מאמצינו, אין מערכת אבטחה שאינה   מיד.  לידיעתך, על אףצור קשר החשבון או המידע האישי שלך נפגעה,  
 חדירה.  במקרה של פריצת אבטחה, נודיע לך ולרשויות המתאימות מיד, אם הדבר נדרש על פי חוק. 

 שינויים בהודעה זו על חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה 
ות  ייתכן שנשנה מעת לעת את ההודעה הזו על חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה כדי לעמוד בקצב הטכנולוגי

והנהלים החדשים בענף ודרישות רגולציה, בין היתר.  אנחנו מצפים שרוב השינויים מסוג זה יהיו מינוריים.  כל  
שינוי שאינו מהותי ייכנס לתוקף מיד עם פרסום ההודעה המעודכנת על חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה, ונציין 

קרים שבהם שינויים בהודעה זו על חוק פרטיות את תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה.  עם זאת, ייתכנו מ
הצרכן בקליפורניה יהיו משמעותיים יותר.  במקרים כאלה, נספק לך הודעה בולטת על השינויים באתר שלנו לפני  

  שהם ייכנסו לתוקף או שנשלח לך הודעה ישירות.

ה על חוק פרטיות הצרכן המשך השימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו, לאחר מועד הכניסה לתוקף של ההודע
בקליפורניה, פירושו שאתה מקבל את ההודעה המתוקנת.  אם אינך מסכים להודעה המתוקנת על חוק פרטיות 

 לסגירת כל חשבון שיצרת.   ופנה אלינוהצרכן בקליפורניה, הימנע משימוש במוצרים או בשירותים שלנו 
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 צור איתנו קשר
אם יש לך שאלות בנוגע להודעה זו על חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה או בנוגע ליישומה, צור איתנו קשר 

  Legal), או בכתובת הדואר: 228663 (קוד: 9661-914-888, במספר הטלפון כאןבאמצעות טופס מקוון שנגיש 
Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA. 
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