Informacja o ustawie o ochronie prywatności
konsumentów w stanie Kalifornia
Ostatnio zmodyfikowano 31 grudnia, 2019 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
naszego Polityka prywatności (https://www.westerndigital.com/legal/privacystatement.pl-pl).
Zachęcamy do przeczytania w całości niniejszego dokumentu, a jeśli macie Państwo jakieś
pytania, prosimy o Kontakt z nami.
Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Nasze Polityka prywatności (https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.plpl) zawiera definicję „danych osobowych”. Dokładniej mówiąc, „dane osobowe” to
informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, mogą być w uzasadniony sposób
powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z osobą fizyczną lub gospodarstwem domowym,
takie jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i/lub informacje
dotyczące płatności. Inne informacje bezpośrednio związane z danymi osobowymi
również mogą być uważane za dane osobowe. Informacje zagregowane, pozbawione cech
identyfikacyjnych lub zanonimizowane nie są uważane za dane osobowe. Informacje
publicznie dostępne, które są udostępniane z rejestrów federalnych, stanowych lub
lokalnych, również nie są uważane za dane osobowe.
Informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych
osobowych dostępne są w naszym Polityka prywatności
(https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.pl-pl). Nasze Oświadczenie o
ochronie prywatności obejmuje kategorie danych osobowych, które gromadzimy, sposób
gromadzenia danych osobowych, cele, w jakich dane osobowe użytkownika są
wykorzystywane, oraz kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe
użytkownika. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika osobom trzecim. W
pewnych okolicznościach używamy plików cookie; aby uzyskać dalsze informacje na temat
stosowania przez nas plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą Deklaracją
dotyczącą plików cookie (https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.pl-pl).
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Prawa użytkownika wynikające z CCPA
Zgodnie z CCPA (Kodeks Cywilny Kalifornii, sekcja 1798.100 et seq.), użytkownikowi
będącemu mieszkańcem Kalifornii, przysługują pewne prawa. Na przykład mieszkańcy
Kalifornii mogą, na podstawie weryfikowalnego wniosku, mieć prawo do:

1) bezpłatnego dostępu – dwukrotnie w okresie 12 miesięcy – do kategorii lub
konkretnych danych osobowych, które zebraliśmy 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; oraz
2) usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach.

Western Digital nie dyskryminuje użytkowników ani klientów na podstawie wykonywania
przez nich jakichkolwiek praw przyznanych im przez CCPA, co jest ponadto zgodne z
prawami mieszkańców Kalifornii wynikającymi z tej ustawy.
Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia, możesz
skontaktować się z nami za pomocą jednej z poniższych metod:
-

Pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres privacy@wdc.com (w temacie
maila prosimy wpisać „California Privacy Request” )
Telefonicznie pod numerem 1-800-275-4932; lub

Poprzez formularz internetowy dostępny tutaj
((https://www.westerndigital.com/legal/opt-out)).

W zgłoszeniu prosimy o podanie, do jakich danych osobowych chcecie Państwo uzyskać
dostęp lub które dane osobowe chcecie Państwo usunąć.

W celu ochrony Państwa danych osobowych, będziemy weryfikować Państwa tożsamość za
pomocą uprzednio dostarczonych nam danych. Prosimy zapewnić dostępność tych
informacji, abyśmy mogli zweryfikować Państwa zgłoszenie. Jeżeli posiadacie Państwo u
nas konto chronione hasłem, możemy zweryfikować Państwa tożsamość stosując nasze
istniejące praktyki uwierzytelniania konta użytkownika.
Istnieje również możliwość upoważnienia agenta do złożenia wniosku w Państwa imieniu,
pod warunkiem, że upoważnionemu agentowi zostanie dostarczona pisemna zgoda na
złożenie wniosku w Państwa imieniu, a upoważniony przedstawiciel dodatkowo będzie w
stanie zweryfikować z nami swoją tożsamość. Prosimy, aby upoważniony przedstawiciel
postępował zgodnie z powyższymi instrukcjami w celu złożenia wniosku i dodatkowo
przesłał pisemną deklarację upoważniającą go do działania w Państwa imieniu,
poświadczoną przez notariusza akredytowanego w stanie Kalifornia, na poniższy adres:
5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, USA 95119. Jeśli Państwa upoważniony
przedstawiciel posiada pełnomocnictwo zgodnie z sekcjami 4000 do 4465 Kodeksu
Spadkowego (ang.: Probate Code), wykonanie tych czynności może nie być konieczne.
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Jeżeli, ze względu na niepełnosprawność, potrzebny jest Państwu dostęp do niniejszych
zasad w alternatywnym formacie, prosimy o kontakt z nami za pomocą metod podanych
powyżej. Wersję niniejszej Informacji CCPA w formacie PDF można pobrać tutaj
(https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/westerndigital/collateral/company/western-digital-california-consumer-privacy-act-pl.pdf).
Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie informacji
W celu ochrony informacji o użytkowniku podejmujemy uzasadnione środki ostrożności, w
tym stosowanie zabezpieczeń fizycznych, elektronicznych i proceduralnych. Należy
również podjąć środki ostrożności z Państwa strony w celu ochrony przed
nieautoryzowanym dostępem do produktów Western Digital, danych uwierzytelniających
konta, komputerów i innych urządzeń. Jeżeli uważacie Państwo, że bezpieczeństwo
waszego konta lub danych osobowych zostało naruszone, prosimy o
natychmiastowy Kontakt z nami. Należy pamiętać, że pomimo naszych wysiłków żaden
system bezpieczeństwa nie jest nieprzenikalny. W razie naruszenia bezpieczeństwa
niezwłocznie powiadomimy Państwa i właściwe władze, jeśli będzie to wymagane przez
prawo.
Zmiany niniejszej Informacji CCPA

Możemy okresowo zmieniać niniejszą Informację CCPA, między innymi aby dotrzymać
kroku nowym praktykom branżowym i wymogom regulacyjnym. Spodziewamy się, że w
większości będą to niewielkie zmiany. Wszelkie nieistotne zmiany wchodzą w życie
natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej Informacji CCPA, a na górze niniejszego
dokumentu wskażemy datę Ostatniej Zmiany. Mogą jednak zaistnieć sytuacje, kiedy
zmiany Informacji CCPA będą mieć większe znaczenie. W takich przypadkach,
poinformujemy użytkowników o takich zmianach zanim wejdą one w życie lub wyślemy im
bezpośrednie powiadomienie.
Dalsze korzystanie przez użytkownika z naszych produktów i usług po dacie wejścia w
życie Informacji CCPA oznacza, że zaakceptował on zmienioną Informację CCPA. Jeśli nie
zgadzacie 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.
Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji CCPA lub jej
wdrożenia, można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem privacy@wdc.com, telefonicznie pod numerem 1-800-275-4932, lub listownie
pod adresem: 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, USA 95119.
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