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הצהרת קובצי COOKIE
עודכן לאחרונה :ביוני 2020 ,25
הצהרת קובצי  Cookieזו מסבירה כיצד " "Western Digital") Western Digitalאנחנו" "אנו" או "שלנו"(
משתמשת בקובצי  Cookieבאתרים ,ביישומים ובשירותים המקוונים שלנו ועל הבחירות שיש ברשותך.
הגדרה של ”קובצי „Cookie
קובצי  Cookieהם חלקים קטנים של טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט .במובן הרחב ,קובצי
 Cookieמשמשים לאחסון ולקבלה של מזהים ומידע אחר במחשבים ,בטלפונים ובהתקנים אחרים .אנו גם משתמשים
בטכנולוגיות אחרות ,שכוללות נתונים שאנו מאחסנים בדפדפן האינטרנט או בהתקן ,מזהים הקשורים להתקן שלך
ותוכנות אחרות ,כולל אלומות אינטרנט ותגי פיקסל למטרות דומות .בהצהרת קובצי  Cookieזו ,אנו מתייחסים לכל
הטכנולוגיות האלו כאל ”קובצי .„Cookie
סוגים של קובצי Cookie
אנו משתמשים בקובצי  Cookieכדי לספק את המוצרים והשירותים שלנו ,להגן עליהם ולשפר אותם ,כמו למשל על
ידי התאמה אישית של תוכן ,הצעה ומדידה של פרסומות ,הבנת התנהגות המשתמש ומתן חווייה בטוחה יותר .אנו
מתארים להלן את הסוגים השונים של קובצי  Cookieשבהם אנו משתמשים ואת המטרות שהם מבצעים .שים לב
שקובצי  Cookieמסוימים שבהם ייתכן שנשתמש ישתנו בהתאם לאתרים ולשירותים הספציפיים שבהם אתה
משתמש.
•

•

•

•

קובצי  Cookieחיוניים :קובצי  Cookieאלו נחוצים בעיקר כדי לספק לך את האתרים והשירותים שלנו
וכדי לאפשר לתכונות חיוניות ,כגון אספקת עגלת קניות או פונקציונליות בקשה למוצר .אם תשבית את
קובצי ה Cookie-האלו ,לא נוכל למלא את בקשותיך.
קובצי  Cookieלביצועים ופונקציונליות :קובצי  Cookieאלו אוספים מידע על האופן שבו אתה משתמש
באתרים ובשירותים שלנו ומאפשרים לנו לזכור את הבחירות שעשית בעת הגלישה באינטרנט .המידע
שקובצי  Cookieאלו אוספים מאפשרים לנו למטב את האתרים שלנו ולהפוך אותם לקלים יותר לשימושך
ואין זה מזהה אותך באופן אישי .אם אתה משבית או יוצא מאותם קובצי  ,Cookieייתכן שלא תוכל
להשתמש בתכונות מסוימות של האתרים ,היישומים והשירותים שלנו וייתכן שזה יצמצם את התמיכה או
המידע שאנו יכולים לספק לך.
קובצי  Cookieלניתוח והתאמה אישית :קובצי  Cookieאלו אוספים מידע שאנו משתמשים בטופס נצבר
כדי לעזור לנו להבין כיצד משתמשים באתרים ,ביישומים ובשירותים שלנו ועד כמה אפקטיביים קמפייני
השיווק שלנו ולעזור לנו להתאים אישית את האתרים שלנו .אם אתה משבית או יוצא מאותם קובצי
 ,Cookieייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של האתרים ,היישומים והשירותים שלנו וייתכן שזה
יצמצם את התמיכה או המידע שאנו יכולים לספק לך.
קובצי  Cookieלפרסום :קובצי  Cookieאלו אוספים מידע על היסטוריית הגלישה או הקניות ומשמשים
כדי להפוך את הודעות הפרסום לרלוונטיות יותר בעבורך .הם מבצעים פונקציות כגון מניעת אותן מודעות
מלהופיע שוב ושוב ,לוודא שהמודעות מוצגות כראוי ובכמה מקרים לבחור מודעות שמבוססות על תחומי
העניין שלך .ייתכן שנשתף מידע זה עם גורמי צד שלישי כדי שיעזרו ליצור ולספק פרסום מותאם אישית
עבורך ולתחומי העניין שלך .אם אתה משבית או יוצא מאותם קובצי  ,Cookieייתכן שלא תוכל להשתמש
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•

בתכונות מסוימות של האתרים ,היישומים והשירותים שלנו וייתכן שזה יצמצם את התמיכה או המידע שאנו
יכולים לספק לך.
קובצי  Cookieלרישות חברתי :קובצי  Cookieאלו משמשים כדי לאפשר לך לשתף דפים ותוכן באתרים
ובשירותים שלנו דרך רישות חברתי של צד שלישי ואתרים אחרים .קובצי  Cookieאלו גם משמשים
למטרות פרסום.

קובצי  Cookieשל גורמי צד שלישי
ייתכן שתיתקל בקובצי  Cookieבאתרים ,ביישומים ובשירותים שלנו ששייכים לגורמי צד שלישי .לדוגמה ,כאשר
אתה קונה את המוצרים שלנו באופן מקוון ,ספק המסחר האלקטרוני שלנו עשוי להשתמש בקובצי Cookie
ובטכנולוגיות אחרות .ייתכן גם שנאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש בקובצי  Cookieבאתרים שלנו כדי לעקוב אחר
מידע בנוגע לפעילויות המקוונות שלך ו/או באתרי צד שלישי או שירותים מקוונים ,כולל לשלוח לך מודעות מכוונות
בהתבסס על מידע זה ,שעשויות לכלול שיווק מחדש של המוצרים והשירותים שלנו שכבר צפית בהם באתרים שלנו
ובאתרים של צד שלישי.
הצהרת קובצי  Cookieזו אינה חלה על קובצי  ,Cookieיישומים ,טכנולוגיות או אתרים שבבעלות ו/או מופעלים על
ידי גורמי צד שלישי ,או פועלים לפי נוהלי הצד השלישי ,גם אם הם משתמשים או ניגשים לטכנולוגיה שלנו כדי
לאחסן או לאסוף מידע .כדי להבין כיצד גורמי צד שלישי משתמשים בקובצי  ,Cookieיש לעיין במדיניות הפרטיות
וקובצי ה Cookie-שלהם.
פרסום מבוסס-עניין
אנו משתמשים בספקי שירותי צד שלישי בכדי לספק פרסום באתרינו ולהגדרת מודעות באתרי צד שלישי .הדבר
מאפשר לנו להפנות אליך פרסומות של מוצרים ושירותים שבהם אתה עשוי להתעניין )מודעות מבוססות-עניין( .אנו
מכבדים את עקרונות הרגולציה העצמית של תעשיות המודעות לפרסום התנהגותי מקוון.
למידע נוסף או לביטול הסכמה לפרסומות מבוססות עניין ,תוכל לבקר ב:
•
•
•

איגוד הפרסום הדיגיטלי )http://www.aboutads.info/choices/ :(DAA
יוזמת פרסום בשרת )http://optout.networkadvertising.org :(NAI

באירופה ,הברית האירופית לפרסום דיגיטלי אינטראקטיבי ):(EDAA
 http://www.youronlinechoices.eu/וhttp://www.edaa.eu/-

בקרה על קובצי  Cookieויציאה מהם
הדפדפן או ההתקן שלך עשויים להציע הגדרות שמאפשרות לך לבחור אם קובצי ה Cookie-של הדפדפן מוגדרים
ולמחוק אותם .לקבלת מידע נוסף על בקרות אלו וכדי לממש את העדפות קובצי ה Cookie-שלך ,עיין בחומר העזרה
של הדפדפן או ההתקן שלך .אם תבחר לדחות קובצי  ,Cookieכפי שצוין לעיל ,ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות
מסוימות של האתרים או השירותים שלנו.
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אל תעקוב
חלק מהדפדפנים כוללים את היכולת לשדר אותות ”אל תעקוב„ .אנו לא מעבדים או מגיבים לאותות ”אל
תעקוב„ .במקום זאת ,אנו פועלים לפי התקנים שתוארו בהצהרת הפרטיות ובהצהרת קובצי ה Cookie-שלנו.
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