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Informacja o ustawie o ochronie prywatności konsumentów 
w stanie Kalifornia 
Data ostatniej zmiany: 6 grudnia 2021 r. 

Niniejsza Informacja o ustawie o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (ang. California Consumer Privacy Act Notice, 
w skrócie „Informacja CCPA”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Western Digital („Western 
Digital”, „my”, „nas”, „nasze”) oraz Państwa praw jako mieszkańców Kalifornii zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności 
konsumentów (ang. California Consumer Privacy Act, w skrócie „CCPA”).  Niniejsza Informacja CCPA stanowi uzupełnienie naszej Polityki 
prywatności.  

Zachęcamy do przeczytania niniejszego dokumentu w całości.  W razie pytań lub potrzeby dostępu do polityki w innym formacie z uwagi 
na niepełnosprawność prosimy o kontakt z nami.  Wersję niniejszej Informacji CCPA w formacie PDF można pobrać tutaj. 

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych 
Nasza Polityka prywatności zawiera definicję „danych osobowych”, którą stosuje się również w niniejszej Informacji CCPA.  Dane osobowe 
to informacje, które identyfikują osobę fizyczną lub gospodarstwo domowe, odnoszą się do nich, opisują je lub mogą zostać w uzasadniony 
sposób z nimi powiązane, takie jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub informacje dotyczące płatności.  Za dane 
osobowe mogą być również uważane inne informacje bezpośrednio związane z danymi osobowymi.  Informacje zagregowane, pozbawione 
cech identyfikacyjnych lub zanonimizowane nie są uważane za dane osobowe.  Ponadto za dane osobowe nie są uważane informacje 
publicznie dostępne, które są udostępniane z rejestrów federalnych, stanowych lub lokalnych. 

Informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych dostępne są w naszej Polityce prywatności.  
Nasza Polityka prywatności obejmuje kategorie danych osobowych, które gromadzimy, sposób gromadzenia danych osobowych, cele, 
w jakich Państwa dane osobowe są wykorzystywane, oraz kategorie stron trzecich, którym udostępniamy Państwa dane osobowe.   

Prawa do dostępu i usunięcia danych osobowych 
Zgodnie z CCPA (Kodeks cywilny Kalifornii, art. 1798.100 i nast.), jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii, przysługują Państwu pewne prawa.  
Mieszkańcy Kalifornii mogą na przykład, na podstawie zweryfikowanego wniosku, mieć prawo do: 

(1) nieodpłatnego dostępu – dwukrotnie w okresie 12 miesięcy – do kategorii lub konkretnych danych osobowych, które 
zgromadziliśmy na Państwa temat, do kategorii źródeł, z których dane osobowe są zbierane, do celów biznesowych związanych 
z gromadzeniem danych osobowych oraz do kategorii stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe, w okresie 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku; 

(2) usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. 

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą jednej 
z poniższych metod: 

• telefonicznie pod numerem 888-914-9661 (PIN: 228663); 
• przez formularz internetowy dostępny tutaj. 

 
W celu ochrony Państwa danych osobowych będziemy weryfikować Państwa tożsamość za pomocą uprzednio dostarczonych nam danych.  
Jeżeli posiadacie Państwo u nas konto chronione hasłem, możemy zweryfikować Państwa tożsamość, stosując nasze istniejące praktyki 
uwierzytelniania konta użytkownika. 
 
Na Państwa życzenie usuniemy zgromadzone dane osobowe na Państwa temat, z wyjątkiem sytuacji, w których konkretne dane są nam 
potrzebne w celu: dostarczenia żądanych przez Państwa towarów lub świadczenia żądanych przez Państwa usług; wykonania zawartej 
z Państwem umowy; utrzymania funkcjonalności lub bezpieczeństwa naszych systemów bądź przestrzegania lub wykonania uprawnień 
przewidzianych prawem.  Przepisy prawa umożliwiają nam również zachowanie konkretnych danych do naszego wyłącznego użytku 
wewnętrznego, lecz jedynie w sposób zgodny z kontekstem, w którym przekazali nam Państwo te dane, lub zasadnie dopasowany do 
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Państwa oczekiwań ze względu na łączący Państwa z nami stosunek.  Jeśli nie możemy spełnić Państwa prośby o usunięcie danych, 
wskażemy powód odmowy. 
 
Możliwe jest również złożenie wniosku w Państwa imieniu przez upoważnionego przedstawiciela, pod warunkiem, że zostanie mu 
dostarczona pisemna zgoda na złożenie wniosku w Państwa imieniu, a przedstawiciel dodatkowo będzie w stanie potwierdzić nam swoją 
tożsamość.  Jeśli chcą Państwo wyznaczyć przedstawiciela w celu wniesienia prośby na podstawie CCPA, musi on zarejestrować się w tej roli 
w biurze Sekretarza Stanu Kalifornia i przesłać nam egzemplarz zgłoszenia rejestracyjnego razem z Państwa zweryfikowaną prośbą 
konsumencką.  Prosimy, aby w celu złożenia wniosku upoważniony przedstawiciel postępował zgodnie z powyższymi instrukcjami 
i dodatkowo przesłał pisemną deklarację upoważniającą go do działania w Państwa imieniu, poświadczoną przez notariusza 
akredytowanego w stanie Kalifornia, na poniższy adres: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, 95119 USA.  Jeśli 
Państwa upoważniony przedstawiciel posiada pełnomocnictwo zgodnie z sekcjami od 4000 do 4465 kodeksu spadkowego (ang. Probate 
Code), wykonanie tych czynności może nie być konieczne. 

Prawo do rezygnacji ze sprzedaży 
Nie sprzedajemy i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedaliśmy danych osobowych osobom trzecim, zgodnie z tradycyjnym rozumieniem 
terminu „sprzedaż”.  W dowolnej chwili mogą Państwo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych przez nas na rzecz osób 
trzecich.  

Aby zrezygnować, należy: 

(1) Złożyć wniosek o rezygnację ze sprzedaży, uzupełniając formularz Rezygnacja ze sprzedaży danych osobowych dostępny tutaj 
i wskazując chęć rezygnacji ze sprzedaży (np. udostępniania danych naszym partnerom do potrzeb dopasowywania odbiorców innymi 
środkami niż pliki cookie czy technologie śledzenia sieci Web przywołane (2) poniżej). 

(2) Kliknąć tutaj i wybrać pozycję Nie w opcjach plików cookie związanych z wydajnością i funkcjonalnością oraz reklamami, a następnie 
kliknąć przycisk Potwierdź preferencje.  Spowoduje to dezaktywację plików cookie związanych z wydajnością, funkcjonalnością i reklamami 
oraz technologii śledzenia sieci Web na naszej stronie. Obejmuje to również technologie wykorzystywane do celów dopasowywania 
odbiorców i personalizacji reklam. Dezaktywacja tych plików cookie i technologii śledzenia sieci Web może mieć zastosowanie wyłącznie do 
konkretnej przeglądarki internetowej, z poziomu której kliknięto łącze. W przypadku zmiany ustawień preferencje mogą ulec zresetowaniu. 

 

Prawo do niedyskryminowania 
Western Digital nie dyskryminuje użytkowników ani klientów ze względu na wykonywanie przez nich jakichkolwiek praw przyznanych im 
przez CCPA, co jest także zgodne z prawami mieszkańców Kalifornii wynikającymi z tej ustawy. 

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie informacji 
W celu ochrony Państwa danych osobowych przyjmujemy uzasadnione środki ostrożności, stosując między innymi zabezpieczenia fizyczne, 
elektroniczne i proceduralne.  Ważne jest, aby również Państwo zastosowali środki ostrożności w celu ochrony przed nieautoryzowanym 
dostępem do produktów Western Digital, danych uwierzytelniających konta, komputerów i innych urządzeń.  W przypadku 
przeświadczenia o naruszeniu bezpieczeństwa konta lub danych osobowych prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.  Należy wziąć pod 
uwagę fakt, że bez względu na podejmowane przez nas kroki żaden system bezpieczeństwa nie jest absolutnie bezpieczny.  W razie 
naruszenia bezpieczeństwa niezwłocznie powiadomimy o tym użytkownika oraz odpowiednie organy, jeżeli wymaga tego prawo. 

Zmiany niniejszej Informacji CCPA 
Możemy okresowo zmieniać niniejszą Informację CCPA, między innymi aby aktualizować ją o nowe praktyki branżowe i wymogi 
regulacyjne.  Spodziewamy się, że w większości będą to niewielkie zmiany.  Wszelkie mniej istotne zmiany wchodzą w życie natychmiast po 
opublikowaniu zaktualizowanej Informacji CCPA. Na początku niniejszego dokumentu podawana jest data ostatniej zmiany.  Mogą jednak 
zaistnieć sytuacje, w których zmiany Informacji CCPA będą istotniejsze.  W takich przypadkach poinformujemy o takich zmianach na naszej 
stronie internetowej zanim wejdą one w życie lub wyślemy bezpośrednio powiadomienie o nich.  

Dalsze korzystanie przez Państwa z naszych produktów i usług po dacie wejścia w życie Informacji CCPA oznacza, że zaakceptowali Państwo 
zmienioną Informację CCPA.  Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmodyfikowaną Informacją CCPA, prosimy o powstrzymanie się od 
korzystania z naszych produktów lub usług oraz o kontakt z nami w celu zamknięcia utworzonego konta użytkownika. 
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Dane kontaktowe 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji CCPA lub jej wdrożenia można skontaktować się z nami za 
pośrednictwem formularza internetowego dostępnego tutaj, telefonicznie pod numerem 888-914-9661 (PIN: 228663) lub pocztą 
tradycyjną pod adresem: 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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