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 إشعار بشأن قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك
 2021، 6آخر تعدیل في دیسمبر 

") یحتوي على معلومات بشأن ما تفعلھ ویسترن CCPAھذا اإلشعار بشأن قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك ("إشعار قانون 
"إیانا" أو "خاصتنا") لمعالجة المعلومات الشخصیة، وبشأن حقوقك كمقیم في كالیفورنیا دیجیتال ("ویسترن دیجیتال"، "نحن" أو 

 إشعار قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك ھذا ھو تكملة").  CCPAبموجب قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك ("

  الخاص بنا. بیان الخصوصیةل

إذا كانت لدیك أي أسئلة أو احتجت الوصول إلى ھذه السیاسة بتنسیق مختلف بسبب إعاقة ما،  نشجعك على قراء ھذا المستند بكاملھ.  
 .ھنا یمكنك تحمیل صیغة بي دي إف من إشعار قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك من  .االتصال بنایرجى 

 جمع واستخدام وإفشاء المعلومات الشخصیة
الخاص بنا على تعریف لـ "المعلومات الشخصیة" الذي ینطبق أیًضا على ھذا اإلشعار الخاص بقانون  بیان الخصوصیةیحتوي 

دد الھویة، أو ذات عالقة مع، أو تصف، أو تشمل "المعلومات الشخصیة" المعلومات التي تح  كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك.
یمكن بشكل معقول ربطھا مع، أو یمكن إیجاد اتصال لھا بشكل معقول، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مع شخص أو أسرة طبیعیة، مثل 

یضا اعتبار أن المعلومات  االسم و/ أو العنوان البریدي و/ أو عنوان البرید اإللكتروني و/ أو رقم الھاتف و/ أو معلومات الدفع.  یمكن أ
األخرى المرتبطة بشكل مباشر بالمعلومات الشخصیة ھي معلومات شخصیة.  المعلومات التي یتم تجمیعھا أو تجریدھا من الھویة أو 
 إخفاء مصدرھا ال تعد معلومات شخصیة.  المعلومات المتاحة للجمھور والتي یتم توفیرھا من سجالت الحكومة الفیدرالیة أو حكومة

 الوالیة أو الحكومة المحلیة ال تعتبر أیضا من المعلومات الشخصیة.

ن .  یتضمبیان الخصوصیةالمعلومات ذات الصلة بجمعنا، أو استخدامنا أو كشفنا عن المعلومات الشخصیة متوفرة لالطالع علیھا في 
بیان الخصوصیة الخاص بنا فئات المعلومات الشخصیة التي نجمعھا، وكیف نجمع المعلومات الشخصیة، واألغراض التي تستخدم من 

 أجلھا معلوماتك الشخصیة، وفئات األطراف الثالثة التي نتشارك معھا معلوماتك الشخصیة.   

 حقوقك المتعلقة بالوصول أو المعلومات أو حذفھا 
وما بعدھا،   1798.100كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك، وقانون األحوال المدنیة في كالیفورنیا بدًءا من الفقرة  كًال من قانون

 یوفران لك بعض الحقوق إذا كنت من المقیمین في كالیفورنیا.  على سبیل المثال، قد یتمتع المقیمون في كالیفورنیا، بعد تقدیم طلب یمكن
 التحقق منھ، بالحق في: 

إلى فئات و/ أو أجزاء محددة من المعلومات الشخصیة التي جمعناھا عنك، وفئات   –شھًرا  12مرتین خالل فترة  –الوصول  )1(
من المصادر التي یتم جمع المعلومات الشخصیة منھا، والغرض التجاري لجمع المعلومات الشخصیة، وفئات األطراف الثالثة  

 شھرا السابقة لتقدیم الطلب؛ و 12الشخصیة، لفترة التي نتشارك معھا المعلومات 

 مسح المعلومات الشخصیة في ظل ظروف معینة. )2(

لطلب حق الوصول إلى معلوماتك الشخصیة أو لكي تطلب منا مسح معلوماتك الشخصیة، تستطیع أن تتصل بنا عبر أي من الطرق 
 التالیة:

 أو  )؛PIN: 228663(رقم  9661-914-888عبر الھاتف على رقم   •

 . ھناعبر نموذج اإلنترنت المتاح  •
 

البیانات التي قدمتھا لنا في السابق.  إذا كان لدیك حساب عندنا ولحمایة معلوماتك الشخصیة، سوف نتحقق من شخصیتك باستخدام نقاط 
 محمي بكلمة سر، فقد نتحقق من شخصیتك عبر ممارسات المصادقة القائمة لدینا فیما یخص حسابك.

 
بالنسبة لنا لكي: نوفر لك سلعة أو خدمة تطلبھا، أو لتنفیذ    وبناًء على طلبك، سنقوم بحذف المعلومات الشخصیة التي جمعناھا عنك باستثناء بعض المعلومات المحددة التي تكون مھمة

حتفاظ بمعلومات محددة حصریًا الستخدمنا  عقد متفق معك، أو لصیانة وظائفنا أو سالمة أنظمتنا وحمایتھا أو االمتثال وممارسة الحقوق بموجب القانون.  كما یسمح لنا القانون باال
منك،  الذي قدمت فیھ المعلومات لنا، أو تتوافق بقدر معقول مع توقعاتك بحسب عالقتك بنا.  إذا لم نتمكن من الموافقة على طلب الحذف المقدم  الداخلي، ولكن بطرق تتوافق مع السیاق

 فسنحدد سببب الرفض. 

https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.ar-sa
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
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ل توقعیك لتقدیم الطلب نیابة عنك، وأن وكیلك المعتمد یمكنھ أیضا تأكید  یمكنك أیضا أن تفوض وكیًال لتقدیم الطلب بالنیابة عنك، طالما أنك تقدم للوكیل المعتمد منك تصریحا كتابیًا یحم

ل على ھذا النحو لدى وزارة الخارجیة ھویتھ معنا.  إذا كنت ترغب في تعیین وكیل بغیة تقدیم طلب بموجب قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك، فینبغي على وكیلك التسجی
الطلب، وأن  ھذا التسجیل مرفقة بطلب المستھلك الذي تم التحقق منھ.  نرجو منك أن تطلب من وكیلك المعتمد اتباع التعلیمات المذكورة أعاله لتقدیم بكالیفورنیا، وإرسال نسخة من 

 Legal یفورنیا، وذلك إلى العنوان:ترسل لنا أیضا عبر البرید التصریح المكتوب الذي تصرح فیھ للوكیل بالتصرف نیابة عنك، والذي تم توثیقھ لدى الموثق العام في كال
Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA   (الوالیات المتحدة األمریكیة).  إذا كان لدى وكیلك المعتمد توكیل رسمي صادر بموجب

 الخطوات.، فقد ال یكون ھناك لزوم لتنفیذ ھذه 4465إلى  4000أقسام قانون إثبات الصحة رقم 

 حقك في اختیار المبیعات
شھًرا السابقة ولن نبیع بیانات شخصیة ألطراف ثالثة والمصطلح "البیع" مفھوم بشكل تقلیدي.  یحق لك إلغاء   12إننا لم نبع خالل الـ  

  االشتراك في بیع معلوماتك الشخصیة بواسطتنا إلى أطراف ثالثة في أي وقت.

 االنسحاب: 

ك في ، مع تحدید رغبتك في إلغاء االشتراھنا) تقدیم طلب من خالل االشتراك عبر نموذج "عدم بیع معلوماتي الشخصیة" المتاح 1(
المبیعات (مثل مشاركة معلوماتك مع شركائنا ألغراض مطابقة أنواع الجمھور المستھدف عبر وسائل أخرى غیر ملفات تعریف 

 ) أدناه)؛ و2االرتباط أو تقنیات تتبع الویب المشار إلیھا في الفقرة (

رتباط وھما: "األداء والوظیفة" وخیار "اإلعالن"، ثم  ) انقر ھنا وقم بتبدیل الخیارین إلى "ال" لكل خیار من خیارات ملفات تعریف اال2(
انقر فوق "إرسال التفضیالت".  یؤدي ذلك إلى إلغاء تنشیط ملفات تعریف االرتباط الخاصة باألداء والوظائف واإلعالنات وتقنیات تتبع  

قد یتم تطبیق إلغاء تنشیط ملفات  صة.الویب على موقعنا، وتشمل تلك المستخدمة ألغراض مطابقة أنواع الجمھور واإلعالنات المخص
ر  تعریف االرتباط وتقنیات تتبع الویب فقط على المتصفح المحدد الذي تنقر منھ على الرابط، وقد تتم إعادة تعیین تفضیالتك إذا قمت بتغیی

 إعداداتك. 
 

 حقك في عدم التمییز
س ممارستھم ألي من الحقوق التي یمنحھا لھم قانون كالیفورنیا  ال تمارس ویسترن دیجیتال التمییز ضد المستخدمین أو العمالء على أسا

 لحمایة خصوصیة المستھلك، وھو ما یتفق مع حقوق المقیمین في كالیفورنیا بموجب ھذا النظام األساسي.

 أمن المعلومات وصحتھا واالحتفاظ بھا 
وإلكترونیة وإجرائیة، لحمایة معلوماتك الشخصیة.  ومن نحن نتخذ إجراءات احترازیة معقولة، بما في ذلك استخدام وسائل أمان مادیة 

األھمیة بمكان أن تقوم أنت أیًضا باتخاذ احتیاطات للوقایة من الوصول غیر المصرح بھ إلى منتجات ویسترن دیجیتال الخاصة بك، 
بك أو بیاناتك الشخصیة تعرضت  وبیانات اعتماد حسابك، وأجھزة الحاسب الخاصة بك أو غیرھا من األجھزة.  إذا أحسست أن أمن حسا

.  یرجى أن تكون على علم بأنھ، على الرغم مما نبذلھ من جھود، ال یوجد نظام أمان وتتصل بنا لالختراق، فیرجى أن تبادر على الفور
 حدوث خرق أمني، سنقوم بإبالغك أنت والسلطات المختصة على الفور إذا لزم األمر بموجب القانون. غیر قابل لالختراق.  في حالة

 التغییر في إشعار قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك
مستجدات   قد نقوم بإدخال تغییرات دوریة على إشعار قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك لمواكبة التقنیات الحدیثة وأحدث

الممارسات الصناعیة والمتطلبات التنظیمیة، من بین األسباب األخرى.  ونحن نتوقع أن أغلب ھذه التغییرات سوف تكون تغییرات طفیفة.   
, وسوف نشیر إلى تاریخ آخر تسري أي تغییرات غیر مادیة فور نشر اإلشعار المحدث لقانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك

الجزء العلوي من ھذه الوثیقة..  وعلى الرغم من ذلك، في بعض الحاالت تكون فیھا التعدیالت المدخلة على إشعار قانون تعدیل في 
كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك أشد أھمیة.  وفي ھذه الحاالت، سوف نرسل لك إخطاًرا ھاًما بھذه التغییرات على موقع اإلنترنت  

  مباشرة إشعاًرا بھا.الخاص بنا أو سوف نرسل لك 

استمرارك في استخدام منتجاتنا وخدماتنا بعد تاریخ سریان إشعار قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك یعني أنك قبلت اإلشعار  
صوصیة  المحدث لقانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك.  إذا كنت غیر موافق على اإلشعار المحدث لقانون كالیفورنیا لحمایة خ

 إلغالق أي حساب قمت بإنشائھ لدینا. تتصل بنا المستھلك، فیرجى االمتناع عن استخدام منتجاتنا أو خدماتنا وأن
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 صل بنا ات
I  إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص إشعار قانون كالیفورنیا لحمایة خصوصیة المستھلك أو بخصوص تطبیقھ، یمكنك االتصال بنا عبر

  ,Legal Department) أو عبر البرید على العنوان:PIN: 228663(رقم  888-914-9661, أو ھاتفیًا على الرقم ھنانموذج اإلنترنت المتاح من

5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA  .(الوالیات المتحدة األمریكیة) 

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

	إشعار بشأن قانون كاليفورنيا لحماية خصوصية المستهلك
	جمع واستخدام وإفشاء المعلومات الشخصية
	حقوقك المتعلقة بالوصول أو المعلومات أو حذفها
	حقك في اختيار المبيعات
	حقك في عدم التمييز
	أمن المعلومات وصحتها والاحتفاظ بها
	التغيير في إشعار قانون كاليفورنيا لحماية خصوصية المستهلك
	اتصل بنا

