
   
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
    

 

 

    
   

      
   

  
       

   
 

        
    

Declaração de Cookies
 

  Última modificação: 21 de dezembro de 2022  

Esta Declaração de Cookies explica como  a Western Digital (“Western Digital,”  “nós”,  “nos” 
ou “nosso”)  usa cookies e outras tecnologias em seus sites,  aplicativos, e-mails, anúncios, 
serviços on-line e as opções  que você tem.   

Para atualizar suas configurações, visite Preferências  de Cookies.  

Definição de "Cookies" 

Cookies são  pequenos fragmentos de texto colocados em seu  navegador quando você visita 
um  site, e-mail, anúncio ou outro serviço on-line que armazena informações.    

Pixels (também conhecidos como web beacons), são fragmentos  de código incorporados a 
um site, e-mail, aplicativo, anúncio ou outro serviço on-line que envia informações sobre 
seu  uso a um servidor. Existem vários tipos  de  pixels, como  pixels de imagem (que são 
pequenas imagens  gráficas) e pixels  de JavaScript (que contêm código  JavaScript). Quando 
você acessa um local que contém um  pixel, este pode remover ou ler cookies  em seu 
navegador. Também  usamos outras  tecnologias, como  kits de desenvolvimento  de 
software, para fins  semelhantes.    

Nesta Declaração de Cookies, doravante nos referimos a todas essas tecnologias como
“cookies”. 

Tipos de Cookies 

Usamos cookies para fornecer, proteger e melhorar nossos produtos e serviços, por
exemplo, personalizando o conteúdo, entendendo o comportamento do usuário e
proporcionando uma experiência mais segura. Também usamos cookies para fornecer a 
você anúncios personalizados, inclusive em sites e aplicativos de terceiros, bem como para
determinar a eficácia de nossas campanhas promocionais. A seguir, descrevemos os vários
tipos de cookies que usamos e as finalidades de cada um. Observe que os cookies
específicos que podemos usar variam de acordo com os sites e serviços específicos que
você usa. 

• Cookies essenciais: Esses cookies são estritamente necessários para oferecer a
você nossos sites e serviços e ativar recursos essenciais, como as funcionalidades de 

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


   
 

   
 

     
   

 	        
 

   
      

    
     

  
 

 	        
  

  
  

      
    

 
 	       

    
    

    
    

    
  

    
    

 
 	        

   
      

 

 

     
    

   
      

    
   

   
   

 
    

carrinho de compras ou de aplicativo de produto. Se você desativar esses cookies, 
não poderemos atender às suas solicitações. 

• Cookies de desempenho e funcionalidade: Esses cookies coletam informações 
sobre como você usa nossos sites e serviços e fazem com que lembremos as escolhas
que você faz durante a navegação. As informações que esses cookies coletam nos
permitem que otimizemos nossos sites e os deixemos ainda mais fáceis de usar, e
esse processo não o identifica pessoalmente. Se você desativar ou optar por não
utilizar esses cookies, pode não conseguir usar determinados recursos de nossos
sites, aplicativos e serviços, e isso pode limitar o suporte ou as informações que
oferecemos. 

• Cookies para análise e personalização: Esses cookies coletam as informações 
usadas de forma agregada para que possamos entender como nossos sites,
aplicativos e serviços estão sendo usados e em que medida nossas campanhas de 
marketing são eficazes. Esses cookies também nos ajudam a personalizar nossos
sites. Se você desativar ou optar por não utilizar esses cookies, pode não conseguir
usar determinados recursos de nossos sites, aplicativos e serviços, e isso pode
limitar o suporte ou as informações que oferecemos. 

• Cookies de publicidade: Esses cookies coletam informações sobre seu histórico de 
navegação ou de compras e são usados para tornar as mensagens publicitárias mais
interessantes para você. Entre as funções que eles desempenham, podemos
destacar: impedir que o mesmo anúncio reapareça continuamente, garantir que os
anúncios sejam exibidos corretamente e, em alguns casos, selecionar anúncios que
se baseiam em seus interesses. Podemos compartilhar essas informações com
terceiros com a finalidade ajudar a criar e oferecer publicidade personalizada para 
você e seus interesses. Se você desativar ou optar por não utilizar esses cookies,
pode não conseguir usar determinados recursos de nossos sites, aplicativos e
serviços, e isso pode limitar o suporte ou as informações que oferecemos. 

• Cookies de redes sociais: Esses cookies são usados para possibilitar o
compartilhamento de páginas e conteúdo em nossos sites e serviços por meio de
redes sociais de terceiros e outros sites. Esses cookies também podem ser usados 
para fins publicitários. 

Cookies colocados por terceiros 

Você também pode encontrar cookies em nossos sites, aplicativos e serviços que são
colocados por terceiros. Por exemplo, quando você compra nossos produtos on-line, nosso
fornecedor de comércio eletrônico pode usar cookies e outras tecnologias. Também 
podemos permitir que terceiros coloquem cookies em nossos sites para rastrear
informações sobre suas atividades on-line e/ou em sites de terceiros ou serviços on-line,
incluindo o envio de anúncios direcionados com base nessas informações, que podem
incluir o remarketing dos nossos produtos e serviços que você tenha visualizado em nossos
sites e em sites de terceiros. 

Esta Declaração de Cookies não se aplica a cookies, aplicativos, tecnologias ou sites de 
propriedade e/ou operados por terceiros, ou a práticas de terceiros, mesmo que eles usem 



   
 

   
 

   
   

 

 

     
   

   
   

   
      

   
 

 	    
 	    
 	   

   

   
     

   
    

    
    

 

 

   
 

    
     

    
      

   
  

 
    

  
 

ou acessem nossa tecnologia para armazenar ou coletar informações. Para entender como
os cookies podem ser usados por terceiros, analise suas políticas de privacidade e de
cookies. 

Publicidade com base em interesses 

Utilizamos prestadores de serviços terceirizados para oferecer publicidade em nossos sites
e veicular anúncios em sites de terceiros. Isso permite que direcionemos anúncios a você
que ofereçam produtos e serviços nos quais você possa estar interessado (anúncios com
base em interesses).  Respeitamos os Princípios de Autorregulamentação do Setor
Publicitário para Publicidade Comportamental On-line (“Princípios”) e trabalhamos com
prestadores de serviços terceirizados que observam esses Princípios. 

Para saber mais ou para optar por não receber anúncios com base em interesses, você pode 
visitar: 

• Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/ 
• Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org 
• Na Europa, o European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA):


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

“Optar por não receber” significa apenas que os participantes selecionados não devem mais
oferecer determinados anúncios direcionados a você, mas não significa que você não
receberá mais anúncios direcionados (por exemplo, em relação a outros clientes dos
participantes ou de outros serviços de tecnologia). 

Dependendo da sua jurisdição, você pode ter certos direitos adicionais relacionados à
publicidade. Consulte a seção Seus Direitos de nossa Declaração de Privacidade para obter 
mais informações. 

Controlar e optar pela exclusão de cookies 

Para exercer seu direito de escolha em nosso site, visite Preferências de Cookies. 

Além disso, seu navegador ou dispositivo pode oferecer configurações que permitem
determinar se os cookies do navegador serão instalados e se serão excluídos. Para obter
mais informações sobre esses controles e para usar suas preferências de cookies, visite seu
navegador ou o material de ajuda do dispositivo. Se você optar por excluir cookies,
conforme observado acima, pode não conseguir usar determinados recursos de nossos
sites e serviços. 

Observe que a exclusão feita geralmente se aplica apenas ao navegador ou no próprio
dispositivo em que você fez essa escolha, e pode ser redefinida se você excluir os cookies
do navegador ou alterar suas configurações. 

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