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Deze kennisgeving in verband met de California Consumer Privacy Act ('CCPA-kennisgeving') bevat informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens door Western Digital ('Western Digital', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') en over de rechten die u als inwoner van Californië 
hebt op grond van de California Consumer Privacy Act ('CCPA').  Deze CCPA-kennisgeving is een aanvulling op onze Privacyverklaring.  

We raden u aan dit document volledig te lezen.  Als u vragen hebt of toegang nodig hebt tot dit beleid in een alternatieve indeling vanwege 
een handicap, neem dan contact op via Contact opnemen.  Een pdf-versie van deze CCPA-kennisgeving kan hier worden gedownload. 

Verzameling, gebruik en bekendmaking van persoonsgegevens 
Onze Privacyverklaring bevat een definitie van 'persoonlijke gegevens' die ook van toepassing is in deze CCPA-kennisgeving.  Onder 
'persoonsgegevens' valt: gegevens die een natuurlijke persoon of een huishouden identificeren of beschrijven of die betrekking hebben op, 
redelijkerwijs in verband kunnen worden gebracht met of redelijkerwijs kunnen worden gelinkt aan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een 
natuurlijke persoon of een huishouden, zoals een naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of betalingsgegevens.  Andere 
gegevens die rechtstreeks verband houden met persoonsgegevens kunnen ook als persoonsgegevens worden beschouwd.  Gegevens die 
zijn geaggregeerd, gedeïdentificeerd of geanonimiseerd worden niet als persoonsgegevens beschouwd.  Gegevens die door een federale, 
staats- of lokale overheid openbaar beschikbaar worden gesteld, worden evenmin als persoonsgegevens beschouwd. 

Onze Privacyverklaring bevat informatie over de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens.  In onze 
Privacyverklaring leest u welke categorieën van persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij persoonsgegevens verzamelen, voor welke 
doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen.   

Uw rechten op inzage en wissing 
De CCPA, Sections 1798.100 e.v. van de California Civil Code, geeft u bepaalde rechten als u een inwoner van Californië bent.  Zo kunnen 
inwoners van Californië na indiening van een verzoek en na verificatie van hun identiteit het recht hebben om: 

(1) tweemaal binnen een periode van 12 maanden inzage te krijgen in de categorieën van persoonsgegevens en/of specifieke 
persoonsgegevens die wij over hen hebben verzameld, de categorieën van bronnen waaruit de persoonsgegevens zijn 
verzameld, het zakelijke doel voor het verzamelen van de persoonsgegevens en de categorieën van derden waarmee wij 
persoonsgegevens delen, voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan het verzoek, kosteloos; en 

(2) in bepaalde gevallen persoonsgegevens te laten wissen. 

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt laten wissen, kunt u daartoe een verzoek indienen door 
contact met ons op te nemen via een van de volgende methoden: 

• Telefonisch via 888-914-9661 (PIN: 228663); of 
• Via een webformulier dat hier beschikbaar is. 

 
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, verifiëren we uw identiteit met behulp van de gegevenspunten die u ons eerder hebt 
verstrekt.  Als u een met een wachtwoord beveiligde account bij ons hebt, kunnen wij uw identiteit verifiëren via onze bestaande 
verificatiepraktijken voor uw account. 
 
Op uw verzoek zullen wij de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, verwijderen, met uitzondering van situaties waarin wij 
specifieke informatie nodig hebben om: u te voorzien van producten of diensten die u hebt aangevraagd; een contract uit te voeren dat wij 
met u hebben gesloten; de functionaliteit of veiligheid van onze systemen te handhaven; of om te voldoen aan of rechten uit te oefenen 
die door de wet worden geboden.  De wet staat ons ook toe om specifieke informatie te bewaren voor uitsluitend intern gebruik, maar 
uitsluitend met inachtneming van de context waarin u de informatie aan ons hebt verstrekt of die redelijkerwijs in overeenstemming is met 
uw verwachtingen op basis van uw relatie met ons.  Als we uw verwijderingsverzoek niet kunnen inwilligen, zullen we de reden voor de 
weigering specificeren. 

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


Western Digital®  Kennisgeving in verband met de 
California Consumer Privacy Act 

Laatst gewijzigd: 6 december 2021 

 2  D018-000178-AG01  december 2021 

 
U kunt ook een agent machtigen om namens u een verzoek in te dienen, mits u de gemachtigde agent daarvoor schriftelijk toestemming 
hebt gegeven en ondertekend en mits deze agent zijn of haar identiteit tegenover ons kan bewijzen.  Als u een agent wilt aanwijzen om 
een verzoek krachtens de CCPA in te dienen, moet uw agent zich als zodanig registreren bij de minister van Buitenlandse Zaken van 
Californië en een kopie van deze registratie indienen, samen met uw geverifieerde consumentenverzoek.  Laat uw gemachtigde agent de 
bovenstaande instructies volgen om een verzoek in te dienen en stuur uw schriftelijke verklaring waarin u de agent machtigt om namens u 
te handelen, gecertificeerd door een Californische notaris, naar het volgende adres: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 
California, 95119 USA  Als uw gemachtigde agent een volmacht heeft krachtens Sections 4000 tot en met 4465 van de Probate Code, is het 
mogelijk dat deze stappen niet hoeven te worden uitgevoerd. 

Uw recht op afmelding van de verkoop 
We zullen geen persoonlijke gegevens verkopen en hebben deze in de voorafgaande 12 maanden niet aan derden verkocht, zoals de term 
'verkoop' traditioneel wordt begrepen.  U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens 
door ons aan derden.  

Om u af te melden: 

(1) dien een verzoek tot afmelding in via het formulier Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet dat hier beschikbaar is met vermelding van 
uw wens om u af te melden voor verkoop (zoals het delen van uw gegevens met onze partners voor doelgroepmatchingdoeleinden via 
andere middelen dan cookies of webtrackingtechnologieën waarnaar in (2) hieronder wordt verwezen; en 

(2) klik hier en schakel de opties in op 'Nee' voor zowel de cookieopties 'Prestaties en functionaliteit' als 'Reclame' en klik op 'Voorkeuren 
verzenden'.  Hierdoor deactiveert u prestatie-, functionaliteits- en reclamecookies en webtrackingtechnologieën op onze site, inclusief 
cookies die worden gebruikt voor doelgroepmatchingdoeleinden en gepersonaliseerde advertenties. Het deactiveren van deze cookies en 
webtrackingtechnologieën is mogelijk alleen van toepassing op de specifieke browser van waaruit u op de link klikt en uw voorkeuren 
kunnen worden gereset als u uw instellingen wijzigt. 

 

Uw recht op non-discriminatie 
Western Digital discrimineert gebruikers of klanten niet op basis van het feit dat ze rechten uitoefenen die ze op grond van de CCPA 
hebben, wat verder in overeenstemming is met de rechten van de inwoners van Californië krachtens die wet. 

Informatiebeveiliging, integriteit en gegevensbewaring 
We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen, waaronder het gebruik van fysieke, elektronische en procedurele waarborgen, om uw 
persoonlijke gegevens te beschermen.  Het is belangrijk dat u ook voorzorgsmaatregelen neemt om u te beschermen tegen ongeoorloofde 
toegang tot uw Western Digital-producten, uw computers, uw andere apparaten en de aanmeldgegevens voor uw account.  Als u van 
mening bent dat de veiligheid van uw account of persoonsgegevens is aangetast, neem dan onmiddellijk contact met ons op.  Denk eraan 
dat geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is, hoe hard wij ons ook inspannen.  In geval van een inbreuk op de beveiliging zullen 
wij u en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte brengen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Wijzigingen in deze CCPA-kennisgeving 
We kunnen deze CCPA-kennisgeving periodiek wijzigen, onder andere om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, 
branchepraktijken en wettelijke voorschriften.  Wij verwachten dat het in de meeste gevallen om kleine wijzigingen zal gaan.  Alle niet-
materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van een bijgewerkte CCPA-kennisgeving. De datum van de laatste 
wijziging wordt bovenaan dit document vermeld.  Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in deze CCPA-kennisgeving van meer 
betekenis kunnen zijn.  In dergelijke gevallen zullen we een prominente aankondiging van dergelijke wijzigingen doen op onze website of u 
rechtstreeks een bericht sturen.   

Als u na de ingangsdatum van de CCPA-kennisgeving gebruik blijft maken van onze producten en diensten, betekent dit dat u de herziene 
CCPA-kennisgeving aanvaardt.  Als u niet akkoord gaat met de herziene CCPA-kennisgeving, verzoeken wij u onze producten en diensten 
niet langer te gebruiken en contact met ons op te nemen om een eventueel door u aangemaakte account te sluiten. 

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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Contactgegevens 
Als u vragen hebt over deze CCPA-kennisgeving of de implementatie ervan kunt u contact met ons opnemen via een webformulier dat hier 
toegankelijk is, telefonisch via 888-914-9661 (PIN: 228663) of per post via: 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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