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Esta Declaração de Cookie explica como a Western Digital (“Western Digital”, “nós” ou “nosso”)
usa cookies em nossos websites, aplicativos e serviços on-line, e as opções que você tem.
Definição de “Cookies”
Cookies são pedaços pequenos de texto usados para armazenar informações em navegadores
da web. Os cookies são amplamente usados e recebem identificadores e outras informações
em computadores, telefones e outros dispositivos. Nós também usamos outras tecnologias,
incluindo os dados que armazenamos em seu navegador da web ou seu dispositivo,
identificadores associados ao seu dispositivo e outros softwares, inclusive web beacons e pixel
tags, para objetivos similares. Nesta Declaração de Cookies, nos referimos a todas essas
tecnologias como “cookies”.
Tipos de Cookies
Usamos cookies para fornecer, proteger e aprimorar nossos produtos e serviços, tais como
personalização de conteúdo, oferecimento e avaliação de publicidade, compreensão do
comportamento do usuário e fornecimento de uma experiência mais segura. Abaixo,
descrevemos os vários tipos de cookies que usamos e os objetivos que eles desempenham.
Observe que os cookies específicos que podemos usar variam dependendo dos websites
específicos e dos serviços que você usa.
•

•

•

Cookies essenciais: esses cookies são estritamente necessários para fornecer a você
nossos websites e serviços e para habilitar recursos essenciais, como o fornecimento de
carrinho de compras ou funcionalidades de aplicativo de produto. Se você desabilitar
esses cookies, não poderemos atender às suas solicitações.
Cookies de desempenho e funcionalidade: esses cookies coletam informações sobre
como você usa nossos websites e serviços e permitem que nos lembremos das opções
que você faz enquanto navega. As informações coletadas por esses cookies nos
permitem otimizar nossos websites e fazer que eles sejam mais fáceis de usar, e não o
identificam pessoalmente. Se você desabilitar ou recusar esses cookies, você pode não
ser capaz de usar certos recursos de nossos websites, aplicativos e serviços, e pode
reduzir o suporte ou as informações que podemos lhe fornecer.
Cookies de análise e personalização: esses cookies coletam informações que usamos
na forma agregada para nos ajudar a compreender como os nossos websites, aplicativos
e serviços estão sendo usados e quão eficazes são nossas campanhas de marketing, e
para nos ajudar a personalizar nossos websites. Se você desabilitar ou recusar esses
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•

•

cookies, você pode não ser capaz de usar certos recursos de nossos websites, aplicativos
e serviços, e pode reduzir o suporte ou as informações que podemos fornecer a você.
Cookies de publicidade: esses cookies coletam informações sobre seu histórico de
navegação ou compras e são usados para enviar mensagens de publicidade mais
relevantes para você. Eles desempenham funções como evitar que o mesmo anúncio
reapareça continuamente, garantir que os anúncios sejam exibidos de forma apropriada
e, em alguns casos, selecionar anúncios que sejam baseados em seus interesses.
Podemos compartilhar essas informações com terceiros para ajudar a criar e fornecer
anúncios personalizados para você e para seus interesses. Se você desabilitar ou recusar
esses cookies, você pode não ser capaz de usar certos recursos de nossos websites,
aplicativos e serviços, e pode reduzir o suporte ou as informações que podemos
fornecer a você.
Cookies de redes sociais: esses cookies são usados para permitir que você compartilhe
páginas e conteúdo em nossos websites e serviços através de redes sociais de terceiros
e outros websites. Esses cookies podem também ser usados para publicidade.

Cookies colocados por terceiros
Você pode também encontrar cookies em nossos websites, aplicativos e serviços que são
colocados por terceiros. Por exemplo, quando você compra nossos produtos online, nosso
fornecedor de e-commerce pode usar cookies e outras tecnologias. Podemos também permitir
que terceiros coloquem cookies em nossos websites para rastrear informações sobre suas
atividades online e/ou em sites ou serviços on-line de terceiros, inclusive o envio a você de
publicidade orientada com base nessas informações, o que pode incluir e remarketing de
nossos produto e serviços que você visualizou em nossos websites e em websites de terceiros.
Esta Declaração de Cookies não se aplica aos cookies, aplicativos, tecnologias ou websites que
são de propriedade e/ou operados por terceiro, ou a práticas desses terceiros, mesmo que eles
usem ou acessem nossas tecnologias para armazenar ou coletar informações. Para
compreender como terceiros usam cookies, revise suas políticas de privacidade e de cookies
Publicidade baseada em interesses
Usamos provedores de serviço de terceiros para apresentar publicidade em nossos sites e
oferecer anúncios em sites de terceiros. Isso nos permite direcionar publicidades de produtos e
serviços que podem interessar a você (publicidade baseada em interesses). Respeitamos os
Princípios de Autorregulação para a Publicidade Comportamental On-line da indústria
publicitária.
Para saber mais ou optar por não usar publicidades baseadas em interesses, visite:
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Aliança Digital da Publicidade (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
Iniciativa da Publicidade em Rede (NAI): http://optout.networkadvertising.org
Na Europa, a Aliança da Publicidade Digital Interativa Europeia (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ and http://www.edaa.eu/

Controlando e optando por não usar Cookies
Seu navegador ou dispositivo pode oferecer configurações que permitem que você defina se os
cookies do navegador estão definidos e os exclua. Para obter mais informações sobre esses
controles e para exercer suas preferências de cookies visite o material de ajuda de seu
navegador u dispositivo. Se você optar por rejeitar os cookies, como indicado acima, é possível
que você não possa usar certos recursos de nossos websites e serviços.
Não rastrear
Alguns navegadores incluem a possibilidade de transmitir sinais de “não rastrear”. Nós não
processamos nem respondemos a sinais de “não rastrear”. Em vez disso, seguimos os padrões
descritos em nossa Declaração de Privacidade e nesta Declaração sobre Cookies.
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