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Thông báo về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“Thông báo CCPA”) này bao gồm thông tin về việc xử
lý thông tin cá nhân của Western Digital (“Western Digital”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), và các quyền của
bạn với tư cách là cư dân California theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”). Thông báo
CCPA này bổ sung cho Tuyên bố về Quyền riêng tư .
Chúng tôi khuyến khích bạn đọc đầy đủ tài liệu này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần truy cập vào chính sách này ở
định dạng khác do khuyết tật, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Có thể tải phiên bản PDF của Thông báo CCPA này tại đây.

Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân
Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi bao gồm định nghĩa về “thông tin cá nhân”, định nghĩa này cũng được áp dụng cho
Thông báo CCPA này. Thông tin cá nhân bao gồm thông tin có thể xác định, liên quan, mô tả, có khả năng liên kết hoặc có
thể liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với cá nhân hoặc hộ gia đình, như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số
điện thoại và/hoặc thông tin thanh toán. Thông tin khác liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân cũng có thể được coi là
thông tin cá nhân. Thông tin được tổng hợp, xóa bỏ danh tính hoặc ẩn danh không được coi là thông tin cá nhân. Thông tin
công khai có sẵn từ hồ sơ liên bang, tiểu bang hoặc chính quyền địa phương cũng không được coi là thông tin cá nhân.
Thông tin liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi có sẵn trong Tuyên bố về Quyền
riêng tư. Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi bao gồm các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi
thu thập thông tin cá nhân, mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bạn và các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá
nhân của bạn.

Quyền Truy Cập và Xóa của Bạn
Nếu bạn là cư dân California, CCPA, Phần 1798.100 và các phần tiếp theo của Bộ luật Dân sự California dành một số quyền
cho bạn. Ví dụ, sau yêu cầu có thể xác minh được, cư dân California có thể có quyền:
(1) truy cập — hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng — các danh mục và/hoặc các phần thông tin cá nhân cụ thể mà
chúng tôi đã thu thập về bạn, các danh mục nguồn mà thông tin cá nhân được thu thập, mục đích kinh doanh để thu
thập thông tin cá nhân, và các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân, trong thời gian 12 tháng trước khi
có yêu cầu, miễn phí; và
(2) xóa thông tin cá nhân trong một số trường hợp nhất định.
Để yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên
hệ với chúng tôi thông qua bất kỳ phương thức nào sau đây:
•
•

Qua điện thoại theo số 888-914-9661 (PIN: 228663); hoặc
Qua biểu mẫu web có thể truy cập tại đây.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng các điểm dữ liệu mà bạn
đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Nếu bạn có tài khoản của chúng tôi được bảo vệ bằng mật khẩu, chúng tôi có thể xác
minh danh tính của bạn thông qua các phương pháp xác thực hiện có cho tài khoản của bạn.
Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, ngoại trừ các trường hợp mà
thông tin cụ thể đó cần thiết để chúng tôi: cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu; thực hiện hợp đồng mà
chúng tôi đã ký kết với bạn; duy trì chức năng hoặc bảo mật của hệ thống của chúng tôi; hoặc tuân thủ hoặc thực hiện các
quyền do luật pháp quy định. Luật pháp cũng cho phép chúng tôi lưu giữ thông tin cụ thể để sử dụng riêng cho nội bộ của
chúng tôi, nhưng chỉ theo những cách phù hợp với bối cảnh mà bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc phù hợp với
mong đợi của bạn dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu xóa của bạn,
chúng tôi sẽ ghi rõ cơ sở để từ chối.
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Bạn cũng có thể ủy quyền cho đại lý thay mặt bạn gửi yêu cầu, chỉ cần bạn cung cấp văn bản cho phép đại lý được ủy quyền
do bạn ký để thực hiện yêu cầu thay mặt bạn và đại lý được ủy quyền của bạn cũng có thể xác minh danh tính của họ với
chúng tôi. Nếu bạn muốn chỉ định một đại lý về mục đích đưa ra yêu cầu theo CCPA, đại lý của bạn phải đăng ký với Bang
Vụ Khanh California và gửi bản sao đăng ký này và yêu cầu của người tiêu dùng đã xác minh của bạn. Vui lòng yêu cầu đại
lý được ủy quyền của bạn thực hiện theo các hướng dẫn ở trên để thực hiện yêu cầu, và gửi thêm tuyên bố bằng văn bản
của bạn cho phép đại lý hành động thay mặt bạn, được công chứng viên California chứng nhận, đến địa chỉ: Legal
Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA. Nếu đại lý được ủy quyền của bạn có giấy ủy
quyền theo các mục 4000 đến 4465 của Bộ luật Di chúc, thì có thể không cần thực hiện các bước này.

Quyền Chọn Từ Chối Bán
Chúng tôi sẽ không bán và không nhượng lại thông tin cá nhân trong vòng 12 tháng trước đó cho các bên thứ ba vì thuật ngữ
“bán” được hiểu theo nghĩa đen. Bạn có quyền từ chối việc chúng tôi bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba bất
kỳ lúc nào.
Đề từ chối:
(1) gửi yêu cầu từ chối thông qua biểu mẫu Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi có sẵn tại đây, nêu rõ bạn muốn từ chối
bạn (chẳng hạn như chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chúng tôi với các mục đích nhắm tới đối tượng thông qua
các phương tiện khác ngoài cookie hoặc công nghệ theo dõi web được trích dẫn trong (2) bên dưới); và
(2) nhấp vào đây và chuyển các tùy chọn thành “Không” cho cả tùy chọn Cookie “Hiệu suất và Tính năng” và “Quảng cáo” và
nhấp vào “Gửi Tùy chọn”. Điều này sẽ vô hiệu hóa hiệu suất, tính năng và cookie quảng cáo và công nghệ theo dõi web trên
trang web của chúng tôi, bao gồm cả những công nghệ được sử dụng cho mục đích nhắm tới đối tượng và quảng cáo được
cá nhân hóa. Việc vô hiệu hóa các cookie này và công nghệ theo dõi web chỉ có thể áp dụng cho trình duyệt cụ thể mà bạn
nhấp vào liên kết và nếu bạn thay đổi cài đặt của mình, bạn có thể đặt lại tùy chọn của bạn .

Quyền Không Phân Biệt Đối Xử
Western Digital không phân biệt đối xử với người dùng hoặc khách hàng trên cơ sở họ thực hiện bất kỳ quyền nào mà CCPA
cấp cho họ, điều này càng phù hợp với quyền của cư dân California theo quy chế đó.

Bảo mật thông tin, Tính toàn vẹn và Lưu trữ
Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý, bao gồm việc sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục,
để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ
chống lại việc truy cập trái phép vào các sản phẩm của Western Digital, thông tin đăng nhập tài khoản và máy tính hoặc các
thiết bị khác của bạn. Nếu bạn nhận thấy tính bảo mật của tài khoản hoặc thông tin cá nhân của bạn đã bị xâm phạm, hãy
mau chóng Liên hệ với Chúng tôi. Hãy lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi đã cố gắng nhưng không có hệ thống bảo mật nào là
không thể xuyên thủng. Trong trường hợp vi phạm bảo mật, nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn và
các cơ quan có thẩm quyền.

Những thay đổi trong Thông báo CCPA này
Chúng tôi có thể thay đổi định kỳ Thông báo CCPA này để bắt kịp với các công nghệ mới, thông lệ trong ngành và các yêu
cầu quy định, hay các lý do khác. Chúng tôi hy vọng hầu hết các thay đổi như vậy đều là thứ yếu. Mọi thay đổi không quan
trọng sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng Thông báo CCPA cập nhật, và chúng tôi sẽ ghi rõ Ngày chỉnh sửa cuối cùng ở đầu tài
liệu này. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, có thể có những thay đổi quan trọng hơn trong Thông báo CCPA này. Trong
những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo nổi bật cho bạn về những thay đổi đó trên trang web của
chúng tôi hoặc sẽ trực tiếp gửi thông báo cho bạn.
Việc bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sau ngày Thông báo CCPA có hiệu lực có nghĩa là bạn
chấp nhận Thông báo CCPA đã chỉnh sửa. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo CCPA đã chỉnh sửa, vui lòng không sử
dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi vàLiên hệ với Chúng tôi để đóng bất kỳ tài khoản nào bạn có thể đã tạo.

Liên hệ với Chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông báo CCPA này hoặc việc triển khai thông báo này, bạn có thể liên hệ với
chúng tôi qua biểu mẫu web có thể truy cập tại đây, qua điện thoại theo số 888-914-9661 (PIN: 228663), hoặc qua thư, tại:
Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA.
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