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Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası Bildirimi 
Son Değiştirme Tarihi: 6 Aralık 2021 

Bu Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası Bildirimi (“CCPA Bildirimi”), kişisel bilgilerin Western Digital (“Western Digital”, “biz”, “bize/bizi” veya 
“bizim”) tarafından işlenmesi ve Kaliforniya mukimi olarak Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (“CCPA”) kapsamındaki haklarınız hakkında bilgi 
içermektedir.  Bu CCPA Bildirimi, Gizlilik Bildirimimizi tamamlayıcı niteliktedir.  

Bu belgenin tamamını okumanızı tavsiye ederiz.  Herhangi bir sorunuz varsa veya engellilik nedeniyle bu politikaya alternatif bir biçimde 
erişmek istiyorsanız lütfen Bize Ulaşın.  Bu CCPA Bildiriminin PDF sürümünü buradan indirebilirsiniz. 

Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanımı ve Açıklanması 
“Kişisel bilgi” terimi Gizlilik Bildirimimizde tanımlanmıştır. Bu tanım bu CCPA Bildiriminde de geçerlidir.  “Kişisel bilgi”; ad, posta adresi, e-
posta adresi, telefon numarası ve/veya ödeme bilgileri gibi gerçek bir kişiyi veya hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayan, 
ilgilendiren, açıklayan, gerçek kişi veya hane halkıyla makul şekilde ilişkilendirilebilecek veya makul şekilde bağlantı kurulabilecek bilgi 
anlamına gelir.  Kişisel bilgilerle doğrudan ilişkilendirilen diğer bilgiler de kişisel bilgi olarak görülebilir.  Toplu, tanımlayıcı ifadeleri kaldırılmış 
veya anonim şekildeki bilgiler kişisel bilgi sayılmaz.  Federal, eyalet veya yerel hükûmet kayıtlarından halka açık olan bilgiler de kişisel bilgi 
kapsamında değildir. 

Gizlilik Bildirimimizde kişisel bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımızla ilgili bilgi bulabilirsiniz.  Gizlilik Bildirimimiz, 
topladığımız kişisel bilgi kategorileri, kişisel bilgileri toplama şeklimiz, kişisel bilgilerin kullanılma amaçları ve kişisel bilgilerinizi paylaştığımız 
üçüncü şahıs kategorileri hakkında bilgiler içermektedir.   

Erişim ve Silme Hakkınız 
CCPA, Kaliforniya Medeni Kanun Bölüm 1798.100 ve devamı, Kaliforniya mukimi olmanız hâlinde size belirli haklar tanımaktadır.  Örneğin 
Kaliforniya mukimleri, doğrulanabilir bir talebin ardından aşağıdaki haklara sahip olabilir: 

(1) Talepten önceki 12 ayı kapsayacak şekilde, sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri ve/veya belirli bölümleri, 
kişisel bilgilerin toplandığı kaynak kategorileri, kişisel bilgileri toplamak için iş gerekçeleri ve kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü 
taraf kategorilerine 12 aylık dönemde iki kez ücretsiz olarak erişim sağlamak ve 

(2) Belirli koşullar altında kişisel bilgileri silmek. 

Kişisel bilgilerinize erişim talebinde bulunmak veya kişisel bilgilerinizin tarafımızca silinmesini istemek için aşağıdaki yollarla bizimle irtibata 
geçebilirsiniz: 

• Telefon: 888-914-9661 (PIN: 228663) veya 
• Web formu: Buradan erişebilirsiniz. 

 
Kişisel bilgilerinizi korumak için daha önce bize sağladığınız veri noktalarını kullanarak kimliğinizi doğrularız.  Bizde şifre ile korunan bir 
hesabınız varsa kimliğinizi doğrulamak için hesabınızla ilgili mevcut kimlik doğrulama uygulamalarını kullanabiliriz. 
 
Talebiniz üzerine şu istisnalar hariç olmak üzere hakkınızda topladığımız kişisel bilgiler silinecektir: Söz konusu bilginin Talep ettiğiniz bir mal 
veya hizmeti sağlamamız için gerekli olduğu hâller; sizinle yaptığımız bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğu hâller; sistemlerimizin 
işlevselliğini veya güvenliğini sağlamamız için gerekli olduğu hâller ve kanunların sağladığı haklara uymak veya bunlardan yararlanmak için 
gerekli olduğu hâller.  Yasalar uyarınca ayrıca sadece şirket içinde olmak üzere, bazı bilgileri bize verdiğiniz koşullara uygun şekilde veya 
bizimle ilişkiniz doğrultusunda beklentilerinize makul ölçüde uymak koşuluyla saklama hakkına sahibiz.  Silme talebinizi karşılayamamamız 
hâlinde talebinizin reddedilme gerekçesi açıklanacaktır. 
 
Bir temsilciye sizin adınıza talepte bulunması için tarafınızca imzalanmış yazılı bir izin verdiğiniz ve bu temsilci kimliğini bize doğrulayabildiği 
sürece, sizin adınıza talepte bulunması için bir temsilciye de yetki verebilirsiniz.  CCPA uyarınca böyle bir talepte bulunmak üzere temsilci 
atamak isterseniz temsilcinizin Kaliforniya Eyalet Sekreterine bu sıfatla kaydolması ve bu kaydın bir nüshasını doğrulanmış tüketici 
talebinizle birlikte göndermesi gerekmektedir.  Lütfen yetkili temsilcinizin talepte bulunmak için yukarıdaki talimatları izlemesini sağlayın ve 
temsilciyi sizin adınıza yetkilendiren yazılı beyanınızı Kaliforniya noterinden tasdikli şekilde aşağıdaki adrese gönderin: Legal Department, 

https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.tr-tr
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.tr-tr
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.tr-tr
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 ABD.  Yetkili temsilciniz Vasiyet Kanunu Bölüm 4000 ila 4465 uyarınca bir 
vekaletnameye sahipse bu adımların gerçekleştirilmesine gerek olmayabilir. 

Satışı Reddetme Hakkınız 
Kişisel bilgileri, “satış” kelimesinin bilinen anlamıyla üçüncü taraflara satmayacağımızı ve geçtiğimiz 12 ay içinde satmadığımızı beyan ederiz.  
Kişisel bilgilerinizin bizim tarafımızdan üçüncü taraflara satışını istediğiniz zaman reddetme hakkına sahipsiniz.  

Satışı reddetmek için: 

(1) Buradan erişebileceğiniz Kişisel Bilgilerin Satışını Reddetme formunu kullanarak satışı (örneğin, aşağıdaki madde (2)’de belirtilen çerezler 
veya web izleme teknolojileri dışındaki yollarla hedef kitle eşleştirme amaçlarıyla bilgilerinizi ortaklarımızla paylaşma) reddetmek istediğinizi 
belirttiğiniz bir talep gönderin ve 

(2) Buraya tıklayın ve “Performans ve İşlevsellik” ve “Reklam” Çerez seçeneklerinin her ikisini de “Hayır” olarak değiştirin ve “Tercihleri 
Gönder” düğmesine tıklayın.  Bu işlem, hedef kitle eşleştirme ve kişiselleştirilmiş reklam amaçlarıyla kullanılanlar dâhil olmak üzere web 
sitemizdeki performans, işlevsellik ve reklam çerezlerini ve web izleme teknolojilerini devre dışı bırakır. Bu çerezleri ve web izleme 
teknolojileri devre dışı bırakma tercihiniz yalnızca bağlantıya tıkladığınız tarayıcı için geçerli olabilir ve ayarlarınızı değiştirmeniz hâlinde 
tercihleriniz sıfırlanabilir. 

 

Ayrımcılıktan Korunma Hakkınız 
Western Digital, kullanıcılara veya müşterilere karşı, kendilerine CCPA tarafından verilen hakları kullanmaları sebebiyle herhangi bir 
ayrımcılık yapmaz. Bu da söz konusu mevzuat kapsamında Kaliforniya mukimlerinin sahip olduğu haklar doğrultusundadır. 

Bilgilerin Güvenliği, Bütünlüğü ve Saklanması 
Kişisel bilgilerinizi korumak için fiziksel, elektronik ve yöntemsel tedbirler dâhil makul önlemler alırız.  Sizin de aynı şekilde Western Digital 
ürünleriniz, hesap bilgileriniz, bilgisayarlarınız veya diğer cihazlarınızı yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla önlemler almanız önemlidir.  
Hesabınızın veya kişisel bilgilerinizin gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen vakit kaybetmeden Bize Ulaşın.  Lütfen her türlü 
çabamıza rağmen hiçbir güvenlik sisteminin yetkisiz erişime karşı tamamen güvenli nitelikte olmadığını unutmayın.  Herhangi bir güvenlik 
ihlali hâlinde, yasaların gerektirmesi durumunda sizi ve ilgili makamları vakit kaybetmeden bilgilendiririz. 

Bu CCPA Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler 
Yeni teknolojilere, sektör uygulamalarına ve yasal gerekliliklere ayak uydurmak gibi nedenlerle bu CCPA Bildiriminde belirli aralıklarla 
değişiklik yapabiliriz.  Bunların genelde küçük çaplı değişiklikler olması beklenmektedir.  Önemli olmayan değişiklikler güncellenmiş CCPA 
Bildirimi yayınlandığı an yürürlüğe girer ve Son Değiştirme tarihi bu belgenin en üst kısmında belirtilir.  Bununla birlikte, bu Gizlilik 
Bildiriminde daha önemli değişiklikler olabilir.  Söz konusu hâllerde size web sitemiz üzerinden yapılan değişiklikler konusunda açık bir 
bildirimde bulunur veya size doğrudan bir bilgilendirme göndeririz.  

CCPA Bildiriminin yürürlük tarihinden sonra ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz güncellenmiş CCPA Bildirimini kabul ettiğiniz 
anlamına gelir.  Güncellenmiş CCPA Bildirimini kabul etmezseniz lütfen ürün ve hizmetlerimizi kullanmayın ve oluşturduğunuz tüm hesapları 
kapatmak için Bize Ulaşın. 

Bize Ulaşın 
Bu CCPA Bildirimi veya uygulanmasıyla ilgili sorularınız varsa buradan erişebileceğiniz web formu aracılığıyla, 888-914-9661 (PIN: 228663) 
numaralı telefondan veya şu posta adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 
California 95119 ABD. 
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