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ประกาศรฐับญัญตัคิวามเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคในรฐัแคลิ
ฟอรเ์นยี 
แกไ้ขล่าสุด 6 ธนัวาคม 2564 

ประกาศรัฐบัญญัตคิวามเป็นสว่นตัวของผูบ้รโิภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยีนี ้(“ประกาศ CCPA”) 
ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ Western Digital (“Western Digital” “เรา” “พวกเรา” หรอื “ของเรา”) 
และสทิธขิองคณุในฐานะผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยีภายใตรั้ฐบัญญัตคิวามเป็นสว่นตัวของผูบ้รโิภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยี (“CCPA”)  ประกาศ 
CCPA นีเ้ป็นสว่นเพิม่เตมิคําชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคลของเรา  

เราขอแนะนําใหค้ณุอา่นเอกสารนีทั้ง้หมด  หากคณุมคํีาถามใด ๆ หรอืตอ้งการเขา้ถงึนโยบายนีใ้นรปูแบบอืน่เนือ่งจากความทพุพลภาพ 
โปรดตดิตอ่เรา  ประกาศ CCPA ในรปูแบบ PDF สามารถดาวนโ์หลดไดท้ีน่ี ่

การรวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
คําชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคลของเราประกอบดว้ยคํานยิามของ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” ซึง่นํามาใชใ้นประกาศ CCPA นีด้ว้ย  
ขอ้มลูสว่นบคุคลประกอบดว้ยขอ้มลูทีร่ะบ ุเกีย่วขอ้งกบั อธบิายซึง่สามารถนํามาเกีย่วขอ้งกบั หรอืสามารถนํามาเชือ่มโยงทัง้ทางตรง 
และทางออ้มกับบคุคลธรรมดา หรอืครัวเรอืนอยา่งมเีหตผุล เชน่ ชือ่ ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์ทีอ่ยูอ่เีมล หมายเลขโทรศัพท ์
และ/หรอืขอ้มลูการชําระเงนิ  ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้มลูสว่นบคุคลอาจถอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลเชน่กนั  ขอ้มลูโดยรวม 
ขอ้มลูทีไ่มไ่ดร้ะบตัุวตน หรอืขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยชือ่ไมถ่อืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล  ขอ้มลูทีเ่ผยแพรสู่ธ่ารณะทีไ่ดม้าจากบันทกึของรัฐบาลกลาง 
มลรัฐหรอืทอ้งถิน่ก็ไมถ่อืวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลเชน่กนั 

ขอ้มลูของเราทีร่วบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเรามอียูใ่นคําชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคลของเรา  
คําชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคลของเราประกอบดว้ย ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รารวบรวม วธิทีีเ่รารวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
วัตถปุระสงคใ์นการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และประเภทของบคุคลภายนอกทีเ่ราแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ   

สทิธใินการเขา้ถงึและลบ 
CCPA กฎหมายแพง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นยีมาตรา 1798.100 ใหส้ทิธบิางประการแกค่ณุหากคณุเป็นผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี  ตัวอยา่งเชน่ 
ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยีอาจมสีทิธติดิตามคําขอทีต่รวจสอบไดใ้นการ: 

(1) เขา้ถงึ—จํานวนสองครัง้ในชว่งเวลา 12 เดอืน—ประเภท และ/หรอืบางสว่นของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราไดร้วบรวมเกีย่วกับตัวคณุ 
ประเภทของแหลง่ทีร่วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล วัตถปุระสงคสํ์าหรับการรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
และประเภทของบคุคลภายนอกทีเ่ราแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลในชว่งระยะเวลา 12 เดอืนกอ่นคําขอโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย; และ 

(2) ลบขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตส้ถานการณ์บางประการ 

หากตอ้งการสง่คํารอ้งเพือ่เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หรอืสง่คํารอ้งเพือ่ใหเ้ราลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
คณุสามารถตดิตอ่เราผา่นทางวธิกีารดังตอ่ไปนี:้ 

• ทางโทรศัพทท์ีห่มายเลข 888-914-9661 (PIN: 228663) หรอื 
• ทางเว็บฟอรม์เขา้ถงึไดท้ีน่ี ่

 
เพือ่เป็นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เราจะตรวจสอบตัวตนของคณุโดยใชจ้ดุขอ้มลูทีค่ณุใหก้บัเรากอ่นหนา้นี ้ 
หากคณุมบัีญชทีีม่กีารป้องกนัดว้ยรหัสผา่นกบัเรา เราอาจตรวจสอบตัวตนของคณุผา่นทางการยนืยันตัวตนทีเ่ราใชอ้ยูสํ่าหรับบัญชขีองคณุ 
 
เพือ่เป็นการทําตามคําขอของคณุ เราจะลบขอ้มลูสว่นบคุคทีเ่ราไดร้วบรวมเกีย่วกบัตัวคณุ 
ยกเวน้ในสถานการณ์ทีข่อ้มลูบางอยา่งนัน้มคีวามจําเป็นกบัเราในการ: ใหส้นิคา้หรอืบรกิารตามทีค่ณุขอ; รว่มทําสญัญาทีเ่ราทํากบัคณุ; 
รักษาฟังกช์นัการทํางาน หรอืความปลอดภัยกบัระบบของเรา; หรอืปฏบัิตติามหรอืใชส้ทิธทิีก่ฎหมายไดใ้หไ้ว ้ 
กฎหมายยังอนุญาตใหเ้ราเก็บรักษาขอ้มลูบางอยา่งเพือ่ใชเ้ป็นการภายในโดยเฉพาะของเรา 
แตใ่ชเ้ฉพาะในทางทีเ่ป็นไปตามบรบิททีค่ณุใหข้อ้มลูกบัเรา หรอืเป็นไปตามกรอบทีค่ณุคาดหวังไวต้ามความสมัพันธท์ีม่กีบัเราเทา่นัน้  
หากเราไมส่ามารถอนุญาตลบขอ้มลูไดต้ามคําขอของคณุ เราจะระบมุลูฐานสําหรับการปฏเิสธ 
 
คณุยังสามารถมอบอํานาจใหก้บัตัวแทนในการยืน่คํารอ้งแทนตัวคณุตราบเทา่ทีค่ณุมอบการอนุญาตทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีล่งลายมอืโดยคณุ
ใหก้ับตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่ยืน่คํารอ้งแทนคณุ และนอกจากนีตั้วแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตของคณุสามารถตรวจสอบตัวตนของพวกเขากบัเรา  
หากคณุตอ้งการแตง่ตัง้ตัวแทนเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการยืน่คํารอ้งภายใต ้CCPA 
ตัวแทนของคณุตอ้งลงทะเบยีนกับเลขานุการของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 

https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement
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
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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และยืน่สําเนาของการลงทะเบยีนนีพ้รอ้มกบัคํารอ้งผูบ้รโิภคทีไ่ดรั้บการตรวจสอบ  
โปรดใหตั้วแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตของคณุปฏบัิตติามคําแนะนําทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ในการยืน่คํารอ้ง 
นอกจากนีใ้หส้ง่คําประกาศทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรของตัวแทนทีไ่ดรั้บมอบอํานาจของคณุเพือ่ทําการแทนตัวคณุทางไปรษณีย ์
โดยไดรั้บการรับรองจากผูรั้บรองเอกสาร (โนตารพัีบลกิ) ของแคลฟิอรเ์นยีไปที:่ Legal Department (ฝ่ายกฎหมาย), 5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, CA 95119, U.S.A.  
หากตัวแทนทีไ่ดรั้บมอบอํานาจของคณุมหีนังสอืมอบอํานาจตามประมวลกฎหมายเกีย่วกบัพนัิยกรรมมาตรา 4000 ถงึ 4465 
ซึง่อาจไมจํ่าเป็นตอ้งทําตามขัน้ตอนเหลา่นี ้

สทิธขิองคณุในการเลอืกทีจ่ะไมจ่ําหนา่ยขอ้มลู 
เราจะไมจํ่าหน่าย และไมไ่ดจํ้าหน่ายขอ้มลูสว่นบคุคลในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมาใหก้บับคุคลภายนอก ตามคําวา่ “จําหน่าย” 
ซึง่เป็นทีเ่ขา้ใจโดยท่ัวไป  คณุมสีทิธใินการเลอืกใหเ้ราไมจํ่าหน่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหก้บับคุคลภายนอกไมว่า่เวลาใดก็ตาม  

หากตอ้งการเลอืกทีจ่ะไมจํ่าหน่าย: 

(1) สง่คํารอ้งในการเลอืกทีจ่ะไมจํ่าหน่ายขอ้มลูโดยใชแ้บบฟอรม์หา้มจําหน่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของฉันซึง่มใีหบ้รกิารทีน่ี ่
โดยระบวุา่คณุตอ้งการเลอืกทีจ่ะไมจํ่าหน่ายขอ้มลู (เชน่ 
การแชรข์อ้มลูของคณุกบัพันธมติรของเราสําหรับผูรั้บชมทีม่วีัตถปุระสงคต์รงกนัผา่นวธิกีารใด ๆ 
ทีน่อกเหนอืจากคกุกีแ้ละเทคโนโลยกีารตดิตามทางเว็บไซตต์ามทีอ่า้งองิใน (2) ทีอ่ยูด่า้นลา่ง) และ 

(2) คลกิทีน่ีแ่ละทําการสลับเปิด/ปิดตัวเลอืกไปที ่“ไม”่ สําหรับทัง้ตัวเลอืกคกุกี ้“การปฏบัิตกิารและฟังกช์นัการทํางาน” และ “เพือ่การโฆษณา” 
และคลกิ “สง่การกําหนดคณุลักษณะ”  การทําเชน่นีจ้ะปิดการใชง้านคกุกีก้ารปฏบัิตกิาร ฟังกช์ัน่การทํางานและเพือ่การโฆษณา 
รวมถงึเทคโนโลยกีารตดิตามทางเว็บไซตข์องเรา รวมถงึคกุกีท้ีใ่ชสํ้าหรับผูเ้ขา้ชมทีม่วีัตถปุระสงคต์รงกนั และปรับแตง่โฆษณา 
การปิดการใชง้านคกุกีแ้ละเทคโนโลยกีารตดิตามทางเว็บไซตเ์หลา่นีอ้าจใชไ้ดก้บับางเบราวเ์ซอรท์ีค่ณุคลกิทีล่งิก ์
และการกําหนดลักษณะของคณุอาจรเีซตหากคณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของคณุ 

 

สทิธขิองคณุในการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
Western Digital ไมเ่ลอืกปฏบัิตติอ่ผูใ้ช ้หรอืลกูคา้ในเรือ่งการใชส้ทิธขิองพวกเขาทีม่ตีาม CCPA 
อันเป็นไปตามสทิธขิองผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยีภายใตบ้ทบัญญัตนัิน้ 

ความปลอดภยั ความสมบรูณ์และการเก็บรกัษาขอ้มลู 
เราใชค้วามระมัดระวังอยา่งมเีหตผุล รวมถงึการใชก้ารป้องกนัทางกายภาพ อเิล็กทรอนกิส ์
และเป็นขัน้ตอนเพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  
ถอืเป็นความสําคัญทีค่ณุตอ้งใชค้วามระมัดระวังเชน่กนัในการป้องกันการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตตอ่ผลติภัณฑ ์ขอ้มลูประจําตัวบัญช ี
และคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อืน่ ๆ ของ Western Digital ของคณุ  หากคณุรูส้กึวา่ความปลอดภัยของบัญช ี
หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุถกูลว่งละเมดิ กรณุาตดิตอ่ทันททีีต่ดิตอ่เรา  โปรดทราบวา่ แมว้า่เราจะพยายามแลว้ 
แตไ่มม่รีะบบรักษาความปลอดภัยใดทีไ่มส่ามารถเจาะผา่นเขา้ไปได ้ ในกรณีทีม่กีารละเมดิความปลอดภัย เราจะแจง้ใหค้ณุทราบโดยเร็ว 
และใชอํ้านาจอยา่งเหมาะสมหากกฎหมายกําหนดไว ้

การเปลีย่นแปลงประกาศ CCPA นี ้
เราอาจทําการเปลีย่นแปลงประกาศ CCPA นีเ้ป็นครัง้คราวเพือ่ใหทั้นกบัเทคโนโลย ีการปฏบัิตทิางอตุสาหกรรม และกฏระเบยีบขอ้บังคับใหม ่
รวมถงึเหตผุลอืน่ ๆ  เราหวังวา่การเปลีย่นแปลงดังกลา่วสว่นมากมคีวามสําคัญไมม่าก  การเปลีย่นแปลงทีไ่มใ่ชเ่นือ้หาใด ๆ 
จะมผีลทันทเีมือ่มกีารประกาศการเปลีย่นแปลงประกาศ CCPA และเราจะระบวุันทีก่ารปรับปรงุครัง้ลา่สดุไวท้ีด่า้นบนของเอกสารนี ้ 
อยา่งไรก็ตาม อาจมกีรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกบัประกาศ CCPA นีท้ีม่คีวามสําคัญมาก  ในกรณีเชน่นี ้
เราจะใหก้ารเปลีย่นแปลงประกาศดังกลา่วเป็นทีช่ดัแจง้บนเว็บไซตข์องเราหรอืจะสง่ประกาศใหก้บัคณุโดยตรง  

การทีค่ณุใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราอยา่งตอ่เนือ่งหลังวันทีป่ระกาศ CCPA มผีลบังคับใช ้หมายถงึคณุยอมรับประกาศ CCPA ทีแ่กไ้ขนี ้ 
หากคณุไมย่อมรับประกาศ CCPA ทีแ่กไ้ข กรณุาละเวน้การใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา และตดิตอ่เราเพือ่ปิดบัญชใีด ๆ ทีค่ณุอาจสรา้งขึน้ 

ตดิตอ่เรา 
หากคณุมขีอ้สงสัยใด ๆ เกีย่วกบัประกาศ CCPA นี ้หรอืการใชง้านประกาศฯ คณุสามารถตดิตอ่เราทางเว็บฟอรม์ได ้ทีน่ี ่ทางโทรศัพทท์ี ่888-
914-9661 (PIN: 228663) หรอืสง่จดหมายไปที:่ Legal Department (ฝ่ายกฎหมาย), 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, 
U.S.A. 
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https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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