
  
 

  
 

 
 

   

 

       
            
        

        
 

        

  

        
          

       
 

          
       

       
          

      
           

      
     

 
          

  

  

         
           

       
        

         
         

        
         

Polityka plików cookie 

Data ostatniej zmiany: 21 grudnia 2022 r. 

Niniejsza Polityka plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób Western Digital („Western 
Digital”, „my” „nas”, „nasze”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie na swoich 
stronach internetowych, w swoich aplikacjach, wiadomościach e-mail, reklamach 
i usługach online, a także jakie możliwości wyboru ma w związku z tym użytkownik. 

Aby zaktualizować ustawienia, należy przejść do sekcji Preferencje dotyczące ciasteczek. 

Definicja plików cookie 

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu zapisywane w przeglądarce internetowej 
użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej, wiadomości e-mail, reklamy lub 
innych usług online, które przechowują informacje. 

Piksele (znane także jako sygnały nawigacyjne sieci Web) to fragmenty kodu osadzone 
na stronie internetowej, w wiadomości e-mail, aplikacji, reklamie lub innych usługach 
online, które wysyłają na serwer informacje na temat sposobu korzystania z usług przez 
użytkownika. Istnieją różne typy pikseli, takie jak piksele obrazu (małe obrazy) i piksele 
JavaScript (zawierające kod JavaScript). Gdy użytkownik odwiedza miejsce zawierające 
piksel, piksel może zapisać lub odczytać pliki cookie w przeglądarce. Posługujemy się 
również innymi technologiami, takimi jak zestawy Software Development Kits, 
do podobnych celów. 

W dalszej części niniejszej Polityki plików cookie wszystkie te technologie określamy 
wspólnym mianem plików cookie. 

Rodzaje plików cookie 

Wykorzystujemy pliki cookie, aby dostarczać, chronić i udoskonalać nasze produkty 
i usługi, w tym poprzez personalizację treści, zdobywanie wiedzy o zachowaniach 
użytkowników i zwiększanie poziomu bezpieczeństwa użytkowania naszych 
rozwiązań. Oprócz tego wykorzystujemy pliki cookie w celu przekazywania użytkownikom 
spersonalizowanych reklam, również na stronach internetowych i w aplikacjach 
podmiotów zewnętrznych, a także w celu oceny skuteczności naszych kampanii 
promocyjnych. Poniżej zamieściliśmy opisy różnych rodzajów wykorzystywanych przez 
nas plików cookie i funkcji, które pełnią. Warto zauważyć, że rzeczywiste pliki cookie, 

https://www.westerndigital.com/pl-pl/legal/privacy-statement#teconsent


  
 

  
 

           
    

        
         

   
        

          
         

         
          

        
    

          
          

           
       

          
   

            
       

      
          
          

          
  

        
       

      
        
        

          
     

       
  

          
           

        
         

         
      

           
  

     

którymi się posługujemy, mogą się różnić w zależności od stron internetowych i usług, 
z których korzysta dany użytkownik. 

• Niezbędne pliki cookie: są niezbędne w celu korzystania z naszych stron 
internetowych i usług – umożliwiają działanie takich podstawowych funkcji jak 
koszyk czy aplikacja produktu. Zablokowanie tego rodzaju plików cookie przez 
użytkownika sprawi, że nie będziemy w stanie realizować jego oczekiwań. 

• Pliki cookie związane z wydajnością i funkcjonalnością: gromadzą informacje 
na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych 
i usług, oraz umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych podczas 
przeglądania wspomnianych stron. Informacje gromadzone przez tego rodzaju pliki 
cookie pozwalają nam optymalizować nasze strony internetowe, aby łatwiej było 
z nich korzystać, i nie umożliwiają osobistej identyfikacji 
użytkownika. Zablokowanie lub wycofanie zgody na otrzymywanie tych plików 
sprawi, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych, w aplikacjach 
i usługach staną się dla użytkownika niedostępne, a ponadto może skutkować 
ograniczonym dostępem do zapewnianego przez nas wsparcia lub informacji. 

• Pliki cookie związane z analizą i personalizacją: gromadzą informacje, które 
wykorzystujemy w formie zbiorczej, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób 
użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, aplikacji i usług, a także aby 
ocenić efektywność prowadzonych przez nas kampanii marketingowych 
i skuteczniej personalizować nasze strony. Zablokowanie lub wycofanie zgody na 
otrzymywanie tych plików sprawi, że niektóre funkcje na naszych stronach 
internetowych, w aplikacjach i usługach staną się dla użytkownika niedostępne, 
a ponadto może skutkować ograniczonym dostępem do zapewnianego przez nas 
wsparcia lub informacji. 

• Reklamowe pliki cookie: gromadzą informacje o historii przeglądania lub 
zakupów, aby lepiej dopasować przekazy reklamowe do potrzeb danego 
użytkownika. Tym samym zapobiegają one wielokrotnemu, ponownemu 
wyświetlaniu tej samej reklamy, gwarantując prawidłowe wyświetlanie materiałów 
reklamowych, a w niektórych przypadkach wybierają reklamy w oparciu 
o zainteresowania użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania tych 
informacji podmiotom zewnętrznym w celu tworzenia i dostarczania 
spersonalizowanych reklam dopasowanych do użytkownika i jego 
zainteresowań. Zablokowanie lub wycofanie zgody na otrzymywanie tych plików 
sprawi, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych, w aplikacjach 
i usługach staną się dla użytkownika niedostępne, a ponadto może skutkować 
ograniczonym dostępem do zapewnianego przez nas wsparcia lub informacji. 

• Pliki cookie związane z serwisami społecznościowymi: umożliwiają 
udostępnianie stron i treści naszych witryn internetowych i usług za 
pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz innych stron będących 
własnością podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj plików cookie może być również 
używany do celów reklamowych. 

Pliki cookie umieszczane przez podmioty zewnętrzne 



  
 

  
 

          
      

          
         

          
         

          
         

       
         

         

          
        

          
          

       
           

 

         
         

         
       

       
         

         

         
   

       
       
          

    

        
        
         

          

      
   

Na naszych stronach internetowych oraz w naszych aplikacjach i usługach użytkownik 
może też natrafić na pliki cookie umieszczone tam przez podmioty 
zewnętrzne. Przykładowo, gdy użytkownik dokonuje zakupu naszych produktów przez 
Internet, nasz kontrahent odpowiadający za handel elektroniczny może używać plików 
cookie i innych technologii. Możemy również zezwolić podmiotom zewnętrznym na 
umieszczanie plików cookie na naszych stronach internetowych w celu śledzenia 
informacji dotyczących aktywności użytkownika w Internecie i/lub na witrynach lub 
w usługach online podmiotów zewnętrznych, między innymi w celu przesyłania 
użytkownikom ukierunkowanych reklam w oparciu o wspomniane informacje. Działania te 
mogą obejmować remarketing naszych produktów i usług, których strony użytkownik 
odwiedził na naszych witrynach oraz na witrynach podmiotów zewnętrznych. 

Niniejsza Polityka plików cookie nie dotyczy plików cookie, aplikacji, technologii lub stron 
internetowych należących do podmiotów zewnętrznych i/lub zarządzanych przez 
podmioty zewnętrzne ani praktyk stosowanych przez te podmioty, nawet jeśli używają one 
lub mają dostęp do naszej technologii w celu przechowywania lub gromadzenia 
informacji. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób podmioty zewnętrzne używają plików 
cookie, prosimy zapoznać się z ich polityką prywatności i polityką plików cookie. 

Reklama oparta na zainteresowaniach 

W celu wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych oraz w celu wyświetlania 
reklam na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych korzystamy z usług 
zewnętrznych dostawców. Umożliwia nam to kierowanie do użytkownika reklam 
produktów i usług, którymi może być zainteresowany (reklamy oparte na 
zainteresowaniach). Przestrzegamy samoregulacyjnych zasad branży reklamowej 
dotyczących wyświetlanych w sieci reklam opartych na zainteresowaniach („zasady”) oraz 
współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które przestrzegają tych zasad. 

Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, 
użytkownik może odwiedzić następujące strony: 

• Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/ 
• Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org 
• W Europie, the European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): 

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

Rezygnacja oznacza wyłącznie, że wybrani uczestnicy nie powinni dłużej prezentować 
określonych ukierunkowanych reklam użytkownikowi. Nie oznacza natomiast, że 
użytkownik nie będzie dłużej otrzymywał żadnych ukierunkowanych reklam (np. 
w związku z innymi klientami uczestników lub od innych usług technologicznych). 

W zależności od jurysdykcji użytkownika mogą mu przysługiwać pewne dodatkowe prawa 
dotyczące reklam.  Więcej  informacji  można znaleźć  w  sekcji Prawa użytkownika w naszej 
Polityce  prywatności.  

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


  
 

  
 

    

     
 

 
     

            
       

       
           

         
         

 
      

     
        

 

 

Kontrolowanie plików cookie i wycofanie zgody na ich otrzymywanie 

Preferencje dotyczące naszej strony internetowej można ustawić w sekcji Preferencje 
plików cookie. 

Ponadto przeglądarka lub urządzenie użytkownika może posiadać ustawienia, które 
umożliwią mu kontrolę nad plikami cookie przeglądarki oraz ich usuwanie. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat wspomnianych środków kontroli oraz ustawić preferencje 
dotyczące plików cookie, należy zapoznać się z materiałami pomocniczymi właściwymi dla 
używanej przeglądarki lub urządzenia. W przypadku zablokowania plików cookie, jak 
wspomniano powyżej, użytkownik może utracić możliwość korzystania z niektórych 
funkcji na naszych stronach internetowych i w obrębie naszych usług. 

Należy pamiętać, że rezygnacja obejmuje zwykle tylko konkretną przeglądarkę lub 
konkretne urządzenie, z których dokonano rezygnacji, oraz że w przypadku usunięcia 
plików cookie z przeglądarki lub zmiany ustawień może dojść do zresetowania wyboru. 

https://www.westerndigital.com/pl-pl/legal/privacy-statement#teconsent
https://www.westerndigital.com/pl-pl/legal/privacy-statement#teconsent
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