Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası Bildirimi
Son Değiştirilme Tarihi: 31 Aralık 2019

Bu Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası Bildirimi ("CCPA Bildirimi"), kişisel bilgilerin
Western Digital ("Western Digital, "biz" veya "bizim") tarafından işlenmesi ve Kaliforniya
mukimi olarak Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası ("CCPA") kapsamındaki haklarınız
hakkında bilgi içermektedir. Bu CCPA Bildirimi, Gizlilik Bildirimimizi
(https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.tr-tr) tamamlayıcı niteliktedir.
Bu belgeyi eksiksiz olarak okumanızı ve sorunuz olması halinde
bizimle İletişime geçmenizi öneriyoruz.
Kişisel Bilgilerin Alınması, Kullanılması ve Paylaşılması

"Kişisel bilgi” Gizlilik Bildirimimizde (https://www.westerndigital.com/legal/privacystatement.tr-tr) tanımlanmıştır. Daha ayrıntılı olarak "kişisel bilgi", ad, posta adresi, eposta adresi, telefon numarası ve/veya ödeme bilgileri gibi gerçek bir kişiyi veya hane
halkını tanımlayan, ilgilendiren, açıklayan, gerçek kişi veya hane halkıyla makul şekilde
ilişkilendirilebilecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak makul şekilde bağlantı
kurulabilecek bilgi anlamına gelir. Kişisel bilgilerle doğrudan ilişkilendirilen diğer bilgiler
de kişisel bilgi olarak görülebilir. Toplu, kimliği gizlenmiş veya anonim şekildeki bilgiler
kişisel bilgi sayılmaz. Federal, eyalet veya yerel hükûmet kayıtlarından halka açık olan
bilgiler de kişisel bilgi kapsamında değildir.

Gizlilik Bildirimimizde (https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.tr-tr)
kişisel bilgileri nasıl aldığımız, kullandığımız ve paylaştığımızla ilgili bilgi bulabilirsiniz.
Gizlilik Bildirimimiz, aldığımız kişisel bilgi kategorileri, kişisel bilgileri alma şeklimiz, kişisel
bilgilerin kullanılma amaçları ve kişisel bilgilerinizi paylaştığımız üçüncü şahıs kategorileri
hakkında bilgiler içermektedir. Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmayız. Bazı
durumlarda çerezler kullanırız; çerezleri kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Çerez Bildirimimizi (https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.tr-tr)
inceleyin.
CCPA Kapsamındaki Haklarınız

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

(1) talepten önceki 12 ayı kapsayacak şekilde sizin hakkınızda aldığımız kişisel bilgi
kategorileri ve/veya belirli bölümleri, kişisel bilgilerin alındığı kaynak kategorileri,
kişisel bilgileri almak için iş gerekçeleri ve kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü
şahıs kategorilerine 12 aylık dönemde iki kez ücretsiz olarak erişim sağlamak ve
(2) belirli koşullar altında kişisel bilgileri silmek.
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Western Digital, kullanıcılara veya müşterilere karşı, kendilerine CCPA tarafından verilen
hakları kullanmalarına dayanarak, herhangi bir ayrımcılık yapmaz. Bu da söz konusu
mevzuat kapsamında Kaliforniya mukimlerinin sahip olduğu haklar doğrultusundadır.
Kişisel bilgilerinize erişim talebinde bulunmak veya kişisel bilgilerinizin tarafımızca
silinmesini istemek için aşağıdaki yollarla bizimle irtibata geçebilirsiniz:
-

-

E-posta: privacy@wdc.com (lütfen konu satırına “California Privacy Request”
(Kaliforniya Gizlilik Talebi) yazın)
Telefon: 1-800-275-4932 veya

İnternet formu: Buradan (https://www.westerndigital.com/legal/opt-out)
ulaşabilirsiniz.

Lütfen hangi kişisel bilgilerinize ulaşmak veya hangilerinin silinmesini istediğinize dair
ayrıntıları talebinizde belirtin.

Kişisel bilgilerinizi korumak için daha önce bize sağladığınız veri noktalarını kullanarak
kimliğinizi doğrularız. Talebinizi doğrulayabilmemiz için lütfen bu bilgileri elinizin altında
bulundurun. Bizde şifre ile korunan bir hesabınız varsa kimliğinizi doğrulamak için
hesabınızla ilgili mevcut kimlik doğrulama uygulamalarını kullanabiliriz.

Yetkili temsilcinize sizin adınıza talepte bulunma konusunda yazılı bir izin verdiğiniz ve
yetkili temsilciniz kimliğini bize doğrulayabildiği sürece, sizin adınıza talepte bulunması
için bir temsilciye de yetki verebilirsiniz. Lütfen yetkili temsilcinizin talepte bulunmak için
yukarıdaki talimatları izlemesini sağlayın ve temsilciyi sizin adınıza yetkilendiren yazılı
beyanınızı Kaliforniya noterinden tasdikli şekilde aşağıdaki adrese gönderin: 5601 Great
Oaks Parkway, San Jose, California, U.S.A. 95119. Yetkili temsilciniz Vasiyet Kanunu Bölüm
4000 ila 4465 arası uyarınca bir vekaletnameye sahipse bu adımların gerçekleştirilmesine
gerek olmayabilir.
Herhangi bir engel nedeniyle bu politikaya başka bir formatta erişim sağlamanız
gerekiyorsa lütfen yukarıda belirtilen yollarla bizimle irtibata geçin. Bu CCPA Bildiriminin
PDF sürümünü buradan (https://documents.westerndigital.com/content/dam/doclibrary/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digitalcalifornia-consumer-privacy-act-tr.pdf) indirebilirsiniz.
Bilgilerin Güvenliği, Bütünlüğü ve Saklanması

Bilgilerinizi korumak için fiziksel, elektronik ve prosedürel tedbirler dâhil makul önlemler
alırız. Sizin de aynı şekilde Western Digital ürünleriniz, hesap bilgileriniz, bilgisayarlarınız
ve diğer cihazlarınızı yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla önlemler almanız
önemlidir. Hesabınızın veya kişisel bilgilerinizin gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız
lütfen vakit kaybetmeden bizimle İletişime geçin. Lütfen her türlü çabamıza rağmen hiçbir
güvenlik sisteminin yetkisiz erişime karşı tam güvenli nitelikte olmadığını
unutmayın. Herhangi bir güvenlik ihlali halinde, yasaların gerektirmesi durumunda sizi ve
ilgili makamları vakit kaybetmeden bilgilendiririz.
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Bu CCPA Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler
Bu CCPA Bildirimini yeni sektör uygulamalarına ve düzenleyici gerekliliklere uymak ve
başka gerekçelerle dönem dönem değiştirebiliriz. Bunların genelde küçük çaplı
değişiklikler olması beklenmektedir. Küçük çaplı değişiklikler, güncellenen CCPA
Bildiriminin yayımlanmasından hemen sonra yürürlüğe girecektir ve bu belgenin üst
kısmında Son Değişiklik Tarihi belirtilecektir. Ancak bazı durumlarda CCPA Bildiriminde
yapılan değişiklikler daha önemli nitelikte olabilir. Söz konusu hallerde ilgili değişiklikler
yürürlüğe girmeden önce size açık bir bildirimde bulunur veya size doğrudan bir
bilgilendirme göndeririz.

CCPA Bildiriminin yürürlük tarihinden sonra ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam
etmeniz revize edilen CCPA Bildirimini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Revize CCPA
Bildirimini kabul etmezseniz lütfen ürün ve hizmetlerimizi kullanmayın ve oluşturduğunuz
herhangi bir hesabı kapatmak için bizimle İletişime geçin.
İletişim

Bu CCPA Bildirimi veya uygulanmasıyla ilgili sorularınız varsa privacy@wdc.com e-posta
adresinden, 1-800-275-4932 no.lu telefon numarasından veya aşağıdaki posta adresinden
bizimle irtibata geçebilirsiniz: 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, U.S.A. 95119.
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