
   

  
 

  
 

 

 

 

 Cookie הצהרה בנושא קובצי 

עודכן לאחרונה:21  בדצמבר 2022      

 "אנחנ ו", "שלנו" או      Western Digital", ") Western Digital מסבירה כיצד  Cookieהצהרה זו בנושא קובצי
 ובטכנולוגיות אחרות באתרים, באפליקציות, בהודעות הדוא"ל, בפרסומות      Cookie"ל נו") משתמשת בקובצי

ואת האפשרויות העומדות לרשותך .   ובשירותים המקוונים שלנו,

 

 

 

 
                

        
 

              

ניתן לעבור Cookie  להעדפות  קובצי  ה -UT31כדי לעדכן את ההגדרו ת,

   Cookie " הגדרה  של "קובצי

 הם  פיסות  טקסט  קטנות  שנוספות  לדפדפן  שלך כשאתה  מבקר  באתר , בדוא" ל, בפרסומת  או   Cookieקובצי
בשירות  מקוון  אחר  שמאחסן  מיד ע.     

פיקסלים (הקרויים גם משואות  אינטרנ ט), הם  פיסות  קוד המוטבעות באתרים, בדוא"ל, באפליקציות, בפרסומות   
יש  סוגים  שונים של  פיקסלי ם,   ובשירותים מקוונים אחרים, אשר  שולחות  מידע על השימוש שלך לשרת מסוים.

ופיקסלים של    JavaScript ).  (המכילים  קוד JavaScript כולל  פיקסלים של תמונות (תמונות גרפיות קטנות)
  בדפדפן שלך או לקרוא את קובצי     Cookieכשאתה  ניגש למיקום המכיל  פיקסל, הפיקסל עשוי  להשאיר  קובצי

 הנמצאים  בו. אנחנו  גם משתמשים בטכנולוגיות אחרות, כגון  ערכות  פיתוח תוכנה, למטרות  דומו ת.     Cookieה- 

והלאה לכל הטכנולוגיות הללו  בתור "קובצי    Cookieבהצהרה זו בנושא קובצי מתייחסים מעתה אנחנו ,
."Cookie 

   Cookie סוגי  קובצי

וכדי להגן עליהם, למשל      Cookieאנחנו  משתמשים בקובצי והשירותים שלנו, ולשפר את המוצרים  כדי לספק
גם   והצעת  חוויה בטוחה יות ר.  אנחנו באמצעות  תוכן  מותאם  אישית, הבנת התנהגות של משתמשים

ואפליקציות של צד שלי שי,     Cookieמשתמשים בקובצי  כדי  לספק לך פרסומות  מותאמות  אישי ת, כולל אתרים
וכדי לקבוע  את מידת  היעילות של הקמפיינים שלנו  לקידום מכירות. אנחנו  מתארים להלן את הסוגים השונים   

ואת מטרות השימוש בהם .  שים לב שקובצי  ה-  Cookieשל קובצי ה- Cookie  שבהם אנחנו  משתמשים
ולשירותים הספציפיים שבהם אתה    הספציפיים שאנחנו  משתמשים בהם עשויים להשתנות בהתאם לאתרים

משת מש.  

 אלה  נחוצים  כדי  לספק  לך  את  האתרים והשירותים  שלנו וכדי    Cookie  חיוניים  :   קובצי Cookieקובצי   •
 םא .םריצמו לש תציוקליפא או תניוק תלגע לש תליונציוקנפו תעצה גוןכ ,תניוחיו תנוכות לעיפהל

 .ךלש תושקלב תוניעהל לכונ אל ,הלא   Cookieתשבית  קובצי

   

  

 

 אלה  אוספים  מידע על  השימוש  שלך  Cookieשל   ביצועים  ופונקציונליות  :  קובצי  Cookie קובצי• 
 עדימה .השליגה ךלהמב ךלש תרוחיבה תא רכוזל נול םרישפאמ םהו ,נולש םתירושיבו םריתאב

Cookie-%20%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A6%D7%99
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.iw-il#your-rights
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והוא  אינו     Cookieשקובצי   אלה  אוספים מאפשר לנו  למטב את האתרים שלנו ולהקל על השימוש בהם,
ייתכן שלא  Cookie מזהה אותך  באופן אישי.   אם תשבית  קובצי    אלה או תחליט  שלא  להשתמש בה ם,

וייתכן  שהתמיכה  או    והשירותים של נו, תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של האתרים, האפליקציות
יהיו  מצומצמים יות ר.   המידע שנוכל לספק לך

 האלה אוספים  מידע שבו  אנחנו   - Cookieשל   ניתוח   נתונים  והתאמה  אישית :  קובצי  ה   Cookie קובצ • 
ובשירותים של נו,   משתמשים בצורה מצטברת כדי לעזור לנו להבין  את השימוש באתרים, באפליקציות

וכדי לעזור לנו להתאים  אישית את האתרים    ואת  מידת  היעילות של הקמפיינים השיווקיים שלנו,
ייתכן שלא תוכל  להשתמש  Cookieשלנו.   אם תשבית  קובצי  אלה או תחליט  שלא  להשתמש בה ם,

וייתכן  שהתמיכה  או  המידע שנוכל    והשירותים של נו, בתכונות מסוימות של האתרים, האפליקציות
יהיו  מצומצמים יות ר.   לספק לך

 האלה  אוספים  מידע על  היסטוריית הגלישה  או  הקניות    Cookieשל  פרסום :  קובצי  ה-י   Cookie קובצ • 
יותר.   הם מבצעים פונקציות כמו למנוע    והם משמשים כדי לשלוח לך הודעות פרסומיות רלוונטיות שלך

ובמקרים מסוימים, בחירת    ושו ב, לוודא שהפרסומות  מוצגות כראוי, מאותה פרסומת להופיע  שוב
פרסומות המבוססות על תחומי  העניין  של ך.   ייתכן  שנשתף  מידע זה עם  גורמי  צד שלישי  כדי  לעזור   

ולתחומי  העניין  של ך.   אם תשבית  קובצי ולספק פרסומות המותאמות  אישית לך  אלה  או      Cookieליצור
ייתכן  שלא  תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של האתרים, האפליקציות    תחליט שלא להשתמש בה ם,

יות ר.   יהיו  מצומצמים וייתכן שהתמיכה  או המידע שנוכל לספק לך והשירותים של נו,
קובצי •    Cookie   לשימוש   ברשתות   חברתיות :  קובצי  הCookie -   האלה  משמשים  כדי  לעזור  לך  לשתף 

ואתרים אחרים של צד שלי שי.  קובצי    ומהשירותים שלנו דרך רשתות חברתיות ותוכן מהאתרים דפים
 האלה גם עשויים לשמש למטרות פרסו ם.  Cookieה- 

 הממוקמים על -ידי  גורמי  צד  שלישי   Cookieקובצי

ובשירותים שלנו הממוקמים על-ידי גורמי צד  Cookieייתכן  שגם  תיתקל בקובצי     באתרים, באפליקציות
כשאתה  קונה  את  המוצרים  שלנו  באינטרנט , ספק  המסחר  האלקטרוני  שלנו  עשוי  להשתמש    שלי שי.  לדוגמה ,

  באתרים שלנו     Cookieובטכנולוגיות אחרו ת.  ייתכן  שגם נאפשר לגורמי  צד שלישי  למקם  קובצי   Cookie בקובצי
ובשירותים מקוונים של צד שלי שי, כולל כדי   ו/או  באתרים כדי  לעקוב  אחר  מידע לגבי  הפעילויות המקוונות שלך
והשירותים    לשלוח לך פרסומות ממוקדות בהתבסס על המידע הזה, שעשויות לכלול  שיווק מחדש של המוצרים

שלנו  שצפית בהם באתרים שלנו ובאתרים של צד שלי שי.  

 אפליקציות, טכנולוגיות  או  אתרי  אינטרנט    Cookie, אינה חלה על  קובצי  Cookieהצהרה זו בנושא קובצי
ו/או  בתפעול של  גורמי  צד שלי שי, או  על הנהלים של  אותם  גורמי  צד שלישי, אפילו  אם הם    שבבעלות

משתמשים בטכנולוגיה שלנו  או  ניגשים אליה כדי לאחסן  או לאסוף  מידע.   כדי להבין  כיצד  גורמי צד שלישי   
וקובצי  C ookieמשתמשים בקובצי Cookie .  עיין  במדיניות שלהם בנושא פרטיות

 ןיינע ימוחת לע ססובמה םוסרפ

 םריתאבתעודמו גציהלדיכונולשםריתאבתמוסורפקפסלדיכשילישדצלשתרושי קיפסבםשימתשמנוחנא

,   

יעניינו  אותך (מודעות    ולשירותים שאולי של צד שלישי. זה מאפשר לנו להפנות אליך פרסומות למוצרים
המבוססות על תחומי  ע ניין).  אנחנו  מכבדים את עקרונות הרגולציה העצמית לפרסומות התנהגותיות באינטרנט   

ואנחנו  עובדים עם ספקי  שירות של צד שלישי  אשר  שותפים לעקרונות    של ענף הפרסום (להלן, "העקרונו ת"),
הלל ו.    

לקבלת מידע  נוסף על פרסומות המבוססות על תחומי  עניין  או  כדי  לוותר עלי הן, ניתן  לבקר במקומות הבאי ם:  
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 • (DAA): Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices/ 
• (NAI): Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org 
 European Interactive Digital Adverting Alliance :(EDAA),הפויראב •

http://www.youronlinechoices.eu/ ןכו http://www.edaa.eu/ 

יספקו  לך  עוד  מודעות ממוקדות, אבל  אין  זה  אומר שלא תקבל    פירוש  הוויתור  הוא שהמשתתפים שנבחרו  לא
שום פרסומות ממוקדות (למשל, בקשר ללקוחות האחרים של המשתתפים  או  משירותי  טכנולוגיה אחרי ם).  

ייתכן  שעומדות לרשותך זכויות  נוספות הקשורות לפרסום. כדי  לקב ל  מידע  נוס ף,   בהתאם לתחום השיפוט של ך,
  בהצהרת הפרטיות  שלנ ו.     הזכויות  שלךניתן לעיין  בסעיף

 םהב שומישה לוטיוב Cookie יצבוקב הטילש

של ך. Cookie בהעדפות  קובצי  הכדי  לממש  אפשרות  בחירה  ביחס  לאתר  שלנ ו, בקר  

31T

31T

ייתכן  שהדפדפן  או  המכשיר  שלך יציע  הגדרות  המאפשרות  לך  ל בחור אם להגדיר קובצי  בדפדפן    Cookie בנוס ף,
ביחס לקובצי    ולמחוק אותם .  לקבלת מידע  נוסף על אמצעי השליטה האלה וכדי לממש את ההעדפות שלך

,C ookie בקר בחומרי העזרה של הדפדפן או המכשיר שלך .  אם בחרת  לדחות  קובציCookie    ,כפי  שצוין  קוד ם ,
ובשירותים של נו.   ייתכן  שלא  תוכל להשתמש בתכונות מסוימות  באתרים

והוא עשוי  להתאפס    יחול לרוב רק על הדפדפן  או  המכשיר הספציפי  שבו  ביטלת את השימוש, שים לב שהביטול
אם תמחק את  קובצי ה -

 
Cookie  .בדפדפן או תשנה  את ההגדרות של ך  

http://www.aboutads.info/choices/
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.edaa.eu/
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.iw-il#your-rights
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.iw-il#teconsent
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