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Toto Prohlášení o používání souborů cookie vysvětluje, jak společnost Western Digital
(„Western Digital“, „my“, „nás“, „naše“ apod.) používá soubory cookie na našich webech, v
aplikacích a v rámci online služeb, a také pojednává o vašich možnostech jakožto uživatele.
Definice Pojmu „Soubor Cookie“
Soubory cookie představují krátký text, který se používá k ukládání informací v rámci webového
prohlížeče. Soubory cookie se běžně používají k ukládání a načítání identifikátorů a dalších
informací na počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Pro podobné účely používáme také další
technologie jako například ukládání dat do vašeho webového prohlížeče či zařízení,
identifikátory přidružené k vašemu zařízení a další software, jako jsou webové majáky a
pixelové značky. V rámci tohoto Prohlášení o používání souborů cookie označujeme všechny
tyto technologie jako „soubory cookie“.
Druhy Souborů Cookie
Soubory cookie používáme k poskytování, ochraně a vylepšování našich produktů a služeb.
Například k personalizaci obsahu, nabízení a přizpůsobování reklam, pochopení uživatelského
chování a poskytování vyššího zabezpečení. Níže popisujeme různé druhy souborů cookie,
které používáme, a také účel, který plní. Upozorňujeme, že konkrétní použité soubory cookie se
liší v závislosti na konkrétních stránkách a službách, které používáte.
•

•

•

Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro poskytování
našich webových stránek a služeb a umožňují nám používat základní funkce, jako je
například nákupní košík nebo chod aplikací. Pokud zakážete používání těchto souborů
cookie, nebudeme moci vyřídit vaše požadavky.
Soubory cookie zajišťující výkonnost a funkce: Tyto soubory cookie shromažďují
informace o tom, jak používáte naše webové stránky a služby a umožňují nám si
zapamatovat vaše volby během prohlížení. Informace, které tyto soubory cookie
shromažďují, nám umožňují optimalizovat naše webové stránky a vám zase usnadňují
používání našich stránek. Tyto soubory cookie vás přitom osobně neidentifikují. Pokud
tyto soubory cookie zakážete nebo je přestanete používat, možná nebudete moci
používat určité funkce našich stránek, aplikací a služeb. Také to může snížit míru
podpory a zredukovat informace, které vám budeme schopni poskytnout.
Soubory cookie pro analýzu a přizpůsobení: Tyto soubory cookie shromažďují
informace, které v souhrnné formě používáme k pochopení způsobu používání našich
1

2579-810322-Z00 června 2020

Western Digital

®

PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Poslední aktualizace: dne 25. června 2020

•

•

stránek, aplikací a služeb. Také pomocí nich zjišťujeme, jak efektivní jsou naše
marketingové kampaně a pomáhají nám přizpůsobovat naše webové stránky
jednotlivým uživatelům. Pokud tyto soubory cookie zakážete nebo je přestanete
používat, možná nebudete moci používat určité funkce našich stránek, aplikací a služeb.
Také to může snížit míru podpory a zredukovat informace, které vám budeme schopni
poskytnout.
Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o historii vašeho
prohlížení a nakupování a používají se k tomu, aby byla reklamní sdělení ušitá vám na
míru. Plní funkce, jako je zabránění neustálému zobrazování stejné reklamy, zajišťují
řádné zobrazování reklam a v některých případech umožňují volit reklamy na základě
vašich zájmů. Tyto informace můžeme sdílet se třetími stranami za účelem pomoci při
vytváření a dodávání reklamy, která je přizpůsobená na míru vám a vašim
zájmům. Pokud tyto soubory cookie zakážete nebo je přestanete používat, možná
nebudete moci používat určité funkce našich stránek, aplikací a služeb. Také to může
snížit míru podpory a zredukovat informace, které vám budeme schopni poskytnout.
Soubory cookie pro účely sociálních sítí: Tyto soubory cookie vám umožňují sdílet
stránky a obsah na našich webech a v rámci našich služeb prostřednictvím sociálních sítí
a dalších webů třetích stran. Tyto soubory cookie se mohou také využít pro reklamní
účely.

Soubory Cookie Umístěné Třetími Stranami
Na našich webových stránkách, v našich aplikacích a v rámci našich služeb můžete také narazit
na soubory cookie umístěné třetími stranami. Například když si kupujete nějaký produkt online,
náš dodavatel internetového obchodu může používat soubory cookie a další
technologie. Můžeme také umožnit třetím stranám umístit soubory cookie na naše stránky za
účelem sledování informací o vaší aktivitě online anebo aktivitě na stránkách třetích stran či v
rámci online služeb. Na základě těchto informací vám mohou být zaslány cílené reklamy, které
se mohou týkat opětovného uvedení na trh našich produktů a služeb, které jste si zobrazovali
na našich stránkách a na stránkách třetích stran.
Toto Prohlášení o používání souborů cookie se netýká souborů cookie, aplikací, technologií či
webů vlastněných či provozovaných třetími stranami, ani odpovídajících postupů třetích stran, a
to ani v případě, kdy tyto třetí strany používají za účelem ukládání či shromažďování informací
naše technologie nebo k nim mají přístup. Chcete-li se dozvědět, jakým způsobem třetí strany
používají soubory cookie, pročtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů a používání souborů
cookie.
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Zájmově orientovaná reklama
Využíváme poskytovatele služeb třetích stran k poskytování reklamy na našich webech a k zobrazování
reklam na stránkách třetích stran. Díky tomu vám můžeme zobrazovat reklamy na produkty a služby,
které by vás mohly zajímat (zájmově orientované reklamy). Respektujeme zásady samoregulace
reklamního průmyslu pro online behaviorální reklamu.
Pokud se chcete dozvědět další informace nebo se z odběru zájmově orientovaných reklam odhlásit,
můžete navštívit stránky:

•
•
•

Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org
V Evropě také European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ a http://www.edaa.eu/

Správa Souborů Cookie a Zrušení Jejich Používání
Váš prohlížeč či zařízení může nabízet nastavení umožňující si zvolit používání souborů cookie a
smazat je. Další informace o těchto ovládacích prvcích a o předvolbách souborů cookie najdete
v nápovědě k vašemu prohlížeči nebo zařízení. Pokud se rozhodnete soubory cookie
odmítnout, jak je uvedeno výše, možná nebudete moci používat určité funkce našich webových
stránek či služeb.
Nesledovat – Do Not Track
Některé prohlížeče mají schopnost vysílat signály „Do Not Track“. My signály „Do Not
Track“ nezpracováváme a ani na ně nereagujeme. Místo toho se držíme standardů popsaných
v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v tomto Prohlášení o používání souborů cookie.
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