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Pernyataan Cookie ini menjelaskan bagaimana Western Digital (“Western Digital”, “kami”
sebagai subjek, “kami” sebagai objek, atau “kami” sebagai kata ganti kepemilikan)
menggunakan cookie dan teknologi lain di situs web, aplikasi, email, iklan, dan layanan
online kami, serta pilihan yang Anda miliki.

Untuk menjalankan pilihan untuk situs web kami, silakan kunjungi Preferensi Cookie Anda.

Definisi "Cookie"

Cookie adalah potongan kecil teks yang disematkan di browser Anda saat Anda
mengunjungi situs web, email, iklan, atau layanan online lainnya yang menyimpan
informasi.

Piksel (juga dikenal sebagai web beacon), adalah potongan kode yang disematkan di situs
web, email, aplikasi, iklan, atau layanan online lainnya yang mengirimkan informasi
tentang penggunaan Anda ke server. Ada berbagai jenis piksel, termasuk piksel gambar
(yang merupakan gambar grafik kecil) dan piksel JavaScript (yang berisi kode JavaScript).
Saat Anda mengakses lokasi yang berisi piksel, maka piksel tersebut dapat meninggalkan
atau membaca cookie di browser Anda. Kami juga menggunakan teknologi lain, seperti kit
pengembangan perangkat lunak, untuk tujuan serupa.
Dalam Pernyataan Cookie ini, selanjutnya kami menyebut semua teknologi tersebut
sebagai “cookie.”
Jenis Cookie

Kami menggunakan cookie untuk menyediakan, melindungi, dan meningkatkan produk
dan layanan kami, seperti dengan mempersonalisasi konten, memahami perilaku
pengguna, dan memberikan pengalaman yang lebih aman. Kami juga menggunakan cookie
untuk memberi Anda iklan yang dipersonalisasi, termasuk di situs web dan aplikasi pihak
ketiga, dan untuk menentukan keefektifan kampanye promosi kami. Di bawah ini, kami
menjelaskan berbagai jenis cookie yang kami gunakan dan tujuan yang dilakukan. Perlu
diingat bahwa cookie khusus yang dapat kami gunakan berbeda-beda tergantung pada
situs web dan layanan tertentu yang Anda gunakan.
•

Cookie penting: Cookie ini sangat diperlukan untuk menyediakan situs web dan
layanan kami kepada Anda dan untuk mengaktifkan fitur-fitur penting, seperti
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menyediakan keranjang belanja atau fungsionalitas aplikasi produk. Jika Anda
menonaktifkan cookie ini, kami tidak akan dapat memenuhi permintaan Anda.
Cookie kinerja dan fungsionalitas: Cookie ini mengumpulkan informasi tentang
bagaimana Anda menggunakan situs web dan layanan kami dan memungkinkan
kami untuk mengingat pilihan yang Anda buat saat menjelajah. Dengan informasi
yang dikumpulkan cookie ini, kami dapat mengoptimalkan situs web kami dan
membuatnya lebih mudah untuk Anda gunakan, dan informasi tersebut tidak
mengidentifikasi Anda secara pribadi. Jika Anda menonaktifkan atau menghentikan
cookie ini, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fitur tertentu dari situs web,
aplikasi, dan layanan kami, dan hal ini dapat mengurangi dukungan atau informasi
yang dapat kami berikan kepada Anda.
Cookie analitik dan penyesuaian: Cookie ini mengumpulkan informasi yang kami
gunakan dalam bentuk agregat untuk membantu kami memahami bagaimana situs
web, aplikasi, dan layanan kami digunakan beserta seberapa efektif kampanye
pemasaran kami, dan untuk membantu kami menyesuaikan situs web kami. Jika
Anda menonaktifkan atau menghentikan cookie ini, Anda mungkin tidak dapat
menggunakan fitur tertentu dari situs web, aplikasi, dan layanan kami, dan hal ini
dapat mengurangi dukungan atau informasi yang dapat kami berikan kepada Anda.
Cookie periklanan: Cookie ini mengumpulkan informasi tentang riwayat
penelusuran atau belanja Anda dan digunakan untuk menjadikan pesan periklanan
lebih relevan bagi Anda. Cookie tersebut melakukan fungsi seperti mencegah iklan
yang sama terus muncul kembali, memastikan bahwa iklan ditampilkan dengan
benar, dan dalam beberapa kasus memilih iklan sesuai minat Anda. Kami dapat
membagikan informasi ini dengan pihak ketiga untuk membantu membuat dan
mengirimkan iklan yang dipersonalisasi untuk Anda dan sesuai minat Anda. Jika
Anda menonaktifkan atau menghentikan cookie ini, Anda mungkin tidak dapat
menggunakan fitur tertentu dari situs web, aplikasi, dan layanan kami, dan hal ini
dapat mengurangi dukungan atau informasi yang dapat kami berikan kepada Anda.
Cookie jejaring sosial: Cookie ini digunakan untuk memungkinkan Anda berbagi
halaman dan konten di situs web dan layanan kami melalui jejaring sosial pihak
ketiga dan situs web lain. Cookie ini juga dapat digunakan untuk tujuan periklanan.

Cookie yang Dipasang oleh Pihak Ketiga

Anda juga dapat menemukan cookie di situs web, aplikasi, dan layanan kami yang dipasang
oleh pihak ketiga. Misalnya, saat Anda membeli produk kami secara online, vendor ecommerce kami dapat menggunakan cookie dan teknologi lainnya. Kami juga dapat
mengizinkan pihak ketiga untuk memasang cookie di situs web kami untuk melacak
informasi tentang aktivitas online Anda dan/atau di seluruh situs atau layanan online pihak
ketiga, termasuk untuk mengirimi Anda iklan yang ditargetkan berdasarkan informasi
tersebut, yang mungkin termasuk pemasaran ulang produk dan layanan kami yang telah
Anda lihat di situs web kami dan di situs web pihak ketiga.
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Pernyataan Cookie ini tidak berlaku untuk cookie, aplikasi, teknologi, atau situs web yang
dimiliki dan/atau dioperasikan oleh pihak ketiga, atau praktik pihak ketiga tersebut,
bahkan jika mereka menggunakan atau mengakses teknologi kami untuk menyimpan atau
mengumpulkan informasi. Untuk memahami bagaimana pihak ketiga menggunakan
cookie, harap baca kebijakan privasi dan cookie mereka.
Periklanan Berbasis Minat

Kami menggunakan penyedia layanan pihak ketiga untuk mengirimkan iklan di situs kami
dan menayangkan iklan di situs pihak ketiga. Dengan demikian, kami dapat mengarahkan
iklan kepada Anda untuk produk dan layanan yang mungkin Anda minati (iklan berbasis
minat). Kami menghormati Prinsip Pengaturan Mandiri industri iklan untuk Iklan Perilaku
Online (“Prinsip”), dan bekerja sama dengan penyedia layanan pihak ketiga yang
berpartisipasi dalam Prinsip tersebut.
Untuk mempelajari selengkapnya atau untuk menonaktifkan iklan berbasis minat, Anda
dapat mengunjungi:
•
•
•

Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org
Di Eropa, European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ dan http://www.edaa.eu/

Berhenti hanya berarti bahwa peserta yang dipilih tidak boleh lagi menayangkan target
iklan tertentu kepada Anda, tetapi bukan berarti Anda tidak akan lagi menerima target
iklan apa pun (mis., sehubungan dengan pelanggan peserta lain atau dari layanan teknologi
lainnya).
Mengontrol dan Menonaktifkan Cookie

Untuk menjalankan pilihan untuk situs web kami, silakan kunjungi Preferensi Cookie Anda.

Selain itu, browser atau perangkat Anda mungkin menawarkan pengaturan yang
memungkinkan Anda memilih apakah cookie browser dipasang dan menghapusnya. Untuk
informasi selengkapnya tentang kontrol ini dan untuk menggunakan preferensi cookie
Anda, kunjungi browser atau materi bantuan perangkat Anda. Jika Anda memilih untuk
menolak cookie, seperti yang disebutkan di atas, Anda mungkin tidak dapat menggunakan
fitur tertentu dari situs web dan layanan kami.
Harap perhatikan bahwa pemberhentian Anda umumnya hanya akan berlaku untuk
browser atau perangkat tertentu dari asal Anda memilih berhenti, dan browser dapat
mengatur ulang jika Anda menghapus cookie browser atau mengubah pengaturan Anda.
Jangan Lacak
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Beberapa browser menyertakan kemampuan untuk mengirimkan sinyal "Jangan
Lacak". Kami tidak memproses atau menanggapi sinyal "Jangan Lacak". Sebaliknya, kami
mematuhi standar yang dijelaskan dalam Pernyataan Privasi kami dan Pernyataan Cookie
ini.
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