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In deze Verklaring inzake Cookies wordt uiteengezet hoe Western Digital ("Western Digital",
"we", "wij", "ons" of "onze") gebruikmaakt van cookies op onze websites, in onze toepassingen
en bij onze online diensten, plus de keuzes die u hebt.
Definitie Van “Cookies”
Cookies zijn kleine tekstfragmenten die worden gebruikt voor het opslaan van informatie in
webbrowsers. Cookies worden op grote schaal gebruikt voor het opslaan en ontvangen van
identifiers en andere gegevens op computers, telefoons en andere apparaten. We maken ook
gebruik van andere technologieën, met inbegrip van gegevens die we opslaan op uw
webbrowser of apparaat, identifiers die aan uw apparaat zijn gekoppeld en andere software,
waaronder webbeacons en pixeltags, voor soortgelijke doeleinden. In deze Verklaring inzake
Cookies worden al deze technologieën omschreven als “cookies”.
Typen Cookies
We gebruiken cookies om onze producten en diensten te leveren, beschermen en verbeteren,
bijvoorbeeld door het personaliseren van inhoud, het aanbieden en meten van advertenties,
het begrijpen van gebruikersgedrag en het bieden van een veiligere
gebruikservaring. Hieronder beschrijven we de verschillende typen cookies die we gebruiken
en de doelen waarvoor deze worden gebruikt. Houd er rekening mee dat de specifieke cookies
die we mogelijk gebruiken variëren afhankelijk van de specifieke websites en diensten die u
gebruikt.
•

Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze websites en diensten
te kunnen aanbieden en om essentiële functies, zoals het verstrekken van winkelwagenof producttoepassingsfunctionaliteit, te kunnen leveren. Als u deze cookies uitschakelt,
kunnen we uw aanvragen niet uitvoeren.

•

Prestatie- en functionaliteitscookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u
gebruikmaakt van onze websites en diensten, en stellen ons in staat de keuzen te
onthouden die u maakt tijdens het surfen. De informatie die met deze cookies wordt
verzameld stelt ons in staat onze websites te optimaliseren en deze
gebruiksvriendelijker te maken. Bovendien wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd. Als
u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruik maken
van bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we
mogelijk minder ondersteuning of informatie aan u bieden.
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•

Analyse- en aanpassingscookies: Deze cookies verzamelen informatie die we gebruiken
in geaggregeerde vorm om beter inzicht te krijgen in hoe onze websites, toepassingen
en diensten worden gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, en om ons
te helpen onze websites aan te passen. Als u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor
afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites,
toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning of informatie
aan u bieden.

•

Reclamecookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag of
winkelgeschiedenis en worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te
maken. Ze vervullen functies zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend
terugkomt, ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven en in sommige
gevallen advertenties selecteren op basis van uw interesses. Mogelijk delen we deze
informatie met derden om te helpen bij het creëren en leveren van gepersonaliseerde
reclame die specifiek op uw interesses is afgestemd. Als u deze cookies uitschakelt of
zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van
onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning
of informatie aan u bieden.

•

Cookies voor sociaal netwerkgebruik: Deze cookies worden gebruikt om u in staat te
stellen pagina's en inhoud op onze websites en diensten te delen via sociale netwerken
van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor
reclamedoeleinden.

Cookies Die Door Derden Worden Geplaatst
Mogelijk komt u ook cookies tegen op onze websites, in onze toepassingen en in onze diensten
die door derden zijn geplaatst. Als u bijvoorbeeld onze producten online aanschaft, kan onze ecommerceleverancier gebruikmaken van cookies en andere technologieën. We kunnen ook
derden toestaan om cookies op onze websites te plaatsen om informatie bij te houden over uw
online activiteiten en/of op internetsites of online services van derden, waaronder het
verzenden van gerichte advertenties op basis van die informatie, die mogelijk de remarketing
omvatten van onze producten en diensten die u hebt bekeken op onze websites en websites
van derden.
Deze Verklaring inzake Cookies is niet van toepassing op de cookies, toepassingen,
technologieën of websites die eigendom zijn van en/of worden geëxploiteerd door derden, of
de praktijken van dergelijke derden, zelfs indien zij gebruikmaken van of toegang hebben tot
onze technologie voor het opslaan of verzamelen van informatie. Als u meer wilt weten over
hoe derden gebruikmaken van cookies, neemt u hun privacy- en cookiebeleid door.
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Adverteren op basis van interesse
Wij maken gebruik van externe serviceproviders voor het leveren van advertenties voor onze sites en
om advertenties op sites van derden te plaatsen. Zo kunnen wij advertenties voor producten en services
aan u richten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent (advertenties op basis van interesse). Wij leven de
zelfreguleringsprincipes voor reclame op basis van onlinegedrag van de reclamebranche na.
Raadpleeg voor meer informatie of afmelding voor reclame op basis van interesse:
•

Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/

•

Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org
In Europa: de European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ en http://www.edaa.eu/

•

Besturen En Uitschakelen Van Cookies
Uw browser of apparaat kan instellingen bieden waarmee u kunt kiezen of browsercookies
worden ingesteld of verwijderd. Raadpleeg de Help-functie van uw browser of apparaat voor
meer informatie over deze besturingselementen en het instellen van uw voorkeuren voor
cookies. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, zoals hierboven aangegeven, kunt u
mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites en diensten.
Niet Bijhouden
Sommige browsers bieden de mogelijkheid signalen “Niet bijhouden” uit te zenden. We
verwerken geen signalen “Niet bijhouden” en reageren daar ook niet op. In plaats daarvan
houden we ons aan de normen die staan beschreven in onze Privacyverklaring en
deze Verklaring inzake Cookies.
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