
  

Tuyên bố Cookie  

Chỉnh sửa lần cuối: Ngày 21 tháng 12 năm 2022 

Tuyên bố về Cookie này giải thích cách (   Western Digital “Western Digital”, “chúng tôi”, “chúng 
tôi” hoặc “của chúng  tôi”) sử  dụng cookie và các công nghệ  khác trong các  trang web,  ứng  
dụng,  email,  quảng cáo và dịch vụ  trực tuyến của  chúng  tôi  cũng  như  các  lựa chọn mà bạn có .   

 

Để cập nhật các cài đặt của bạn, vui lòng truy cập Tùy Chọn Cookie. 

Định nghĩa về  "Cookie" 

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ đặt trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web,
email, quảng cáo hoặc dịch vụ trực tuyến khác có lưu trữ thông tin. 

  

Pixel (còn được gọi là   web beacon  ), là các đoạn mã được nhúng vào   trang web, email,  ứng  
dụng, quảng cáo hoặc dịch vụ trực tuyến khác để gửi thông tin về việc sử dụng của bạn đến 
máy chủ. Có nhiều loại pixel khác nhau, bao gồm pixel hình ảnh (là hình ảnh đồ họa nhỏ) và 
pixel JavaScript (chứa mã JavaScript). Khi bạn truy cập một vị trí có chứa pixel, pixel có  thể  xuất 
hiện hoặc đọc cookie trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ khác, như 
bộ  công cụ  phát triển phần mềm cho các mục  đích tương tự.    

  
 

  
 

 
 

     

 

    

 
  

   

 
        

 

      
       

   
        

 
 

 

Trong Tuyên bố về   Cookie này, sau đây chúng tôi gọi tất cả các công nghệ này là   “cookie”.    

 
        

      
     

     
        

        
  

       
      

  

Các loại  Cookie 

Chúng tôi sử dụng cookie để  cung cấp, bảo vệ  và cải thiện các sản phẩm và  dịch vụ  của  mình,  
chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung, tìm hiểu hành vi của người dùng và cung cấp 
trải nghiệm an toàn hơn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để  cung cấp cho bạn các quảng cáo  
được cá nhân hóa, bao gồm trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba, đồng thời để xác 
định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại của chúng tôi. Bên dưới, chúng tôi mô tả các loại 
cookie khác nhau mà chúng tôi sử dụng và mục đích của chúng. Hãy lưu ý rằng các cookie cụ  
thể mà chúng tôi có thể sử dụng khác nhau tùy thuộc vào các trang web và dịch vụ cụ thể mà 
bạn sử dụng. 

 

•  Cookie cơ bản: Những cookie này thực sự cần thiết để cung cấp cho bạn các trang web
và dịch vụ của chúng tôi và để kích hoạt các tính năng cơ bản, chẳng hạn như cung cấp 
giỏ  hàng hoặc chức  năng  ứng dụng sản phẩm.   Nếu bạn tắt các cookie này,  chúng tôi sẽ  
không thể đáp ứng yêu cầu của bạn. 

 

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


• Cookie hiệu suất và tính năng: Những cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử 
dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi và cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn 
bạn thực hiện khi lướt web. Thông tin mà các cookie này thu thập cho phép chúng tôi 
tối ưu  hóa các trang web của  mình và giúp bạn sử  dụng  chúng dễ  dàng  hơn và  sẽ  không  
nhận dạng cá nhân bạn. Nếu bạn tắt hoặc chọn không sử dụng các cookie này, bạn có 
thể  không sử  dụng  được một số  tính  năng  nhất định của các trang web, ứng dụng và  
dịch vụ của chúng tôi và điều đó có thể làm giảm sự hỗ trợ hoặc thông tin mà chúng tôi 
có thể cung cấp cho bạn. 

 

  
 

  
 

           
      

   

     
 

          
  

       

      

      
            

  

         
 

            
   

     
 

   

   
      
           

  

    
        

  

  
        

         

•  Cookie phân tích và tùy chỉnh: Những cookie  này thu thập thông  tin mà  chúng  tôi  sử  
dụng  ở  dạng tổng hợp để  giúp chúng  tôi hiểu cách các trang web,  ứng dụng và  dịch vụ  
của chúng tôi đang được sử dụng cũng như hiệu quả của các chiến dịch marketing của 
chúng tôi và  để  giúp chúng tôi  tùy chỉnh các trang web của  mình.   Nếu bạn tắt hoặc chọn 
không sử  dụng các  cookie này, bạn có thể  không sử  dụng được một số  tính năng  nhất 
định của các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi và điều đó có thể làm giảm 
sự hỗ trợ hoặc thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn. 

 

 

• Cookie  quảng  cáo:   Những cookie  này thu thập thông tin về  lịch sử  duyệt web hoặc  mua
sắm của bạn và  được sử  dụng để  làm cho các thông tin quảng  cáo  phù hợp hơn  với 
bạn.   Chúng thực hiện các chức  năng  như  ngăn không  cho  cùng  một  quảng  cáo liên tục 
xuất hiện, đảm bảo rằng  quảng cáo được hiển thị  đúng  cách  và   trong một số  trường  
hợp, chọn quảng cáo dựa  trên sở  thích của bạn.   Chúng tôi có thể  chia sẻ  thông tin này  
với các  bên thứ  ba để  giúp tạo và phân bổ  quảng cáo  được  cá  nhân hóa  cho  bạn và sở  
thích của bạn.   Nếu bạn tắt hoặc chọn không sử  dụng các cookie này,  bạn có thể  không  
sử  dụng  được một số  tính năng  nhất định của các  trang web,  ứng dụng và dịch vụ  của 
chúng tôi và điều đó có thể làm giảm sự hỗ trợ hoặc thông tin mà chúng tôi có thể cung 
cấp cho bạn. 

 

• Cookie  mạng xã hội: Những cookie này được sử dụng để cho phép bạn chia sẻ các 
trang và nội  dung trên các trang web và dịch vụ của chúng tôi thông qua mạng xã hội 
của  bên thứ  ba và các trang web khác. Những cookie này cũng có thể được sử dụng cho 
mục đích quảng cáo. 

 

Cookie do Bên thứ ba Thiết lập 

Bạn cũng có thể gặp các cookie trên các trang web,  ứng dụng và  dịch vụ  của chúng  tôi  do các  
bên thứ ba thiết lập. Ví dụ: khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi trực tuyến, nhà cung cấp 
thương mại điện tử của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác. Chúng tôi cũng 
có thể  cho phép các  bên thứ  ba thiết lập các cookie trên trang web của chúng tôi để theo dõi 
thông tin về  các hoạt động trực tuyến của bạn và/hoặc trên các trang web hoặc dịch vụ  trực  
tuyến của bên thứ ba, bao gồm cả việc gửi cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa 
trên thông tin đó, có thể bao gồm tiếp thị lại các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã 
xem trên các trang web của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. 

Tuyên bố Cookie này không áp dụng cho cookie web ,  ứng dụng, công  nghệ  hoặc  trang được sở  
hữu và /hoặc điều hành bởi các bên thứ ba hoặc các hoạt động của bên thứ ba đó, ngay cả khi 
họ sử dụng hoặc truy cập công nghệ của chúng tôi để lưu trữ hoặc thu thập thông tin. Để hiểu 



  
 

  
 

  
 

  

     

rõ cách các bên thứ ba sử dụng  cookie, vui lòng xem lại các chính sách về  quyền riêng tư và  
cookie của họ. 

 
           

      
 

       

      

    

Quảng cáo Dựa trên Sở thích 

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phân phối quảng cáo trên các   trang 
web của chúng tôi và đăng quảng cáo trên các trang web của bên thứ  ba. Điều này  cho phép  
chúng tôi hướng các quảng cáo đến bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm 
(quảng cáo dựa trên sở thích).  Chúng tôi tôn trọng Nguyên tắc Tự Điều Chỉnh của Ngành Quảng 
Cáo đối với Quảng Cáo Trực Tuyến (“Nguyên tắc”) và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên 
thứ ba tham gia Nguyên tắc. 

 
    
       

    

         
         

    
    

     
          

   

  

 
 

       
      

    
           

      
 

      
   
  

 

Để tìm hiểu thêm hoặc từ chối các quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể truy cập: 

• Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (DAA):  http://www.aboutads.info/choices/ 
• Sáng kiến Quảng cáo Mạng (NAI): http://optout.networkadvertising.org 
• Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu (EDAA) ở Châu Âu: 

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

Việc từ chối chỉ có nghĩa là những người tham gia được chọn không còn phát các quảng cáo 
nhắm mục tiêu nhất định cho bạn, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ 
quảng cáo được nhắm mục tiêu nào nữa (ví dụ: liên quan đến các khách hàng khác của người 
tham gia hoặc từ các dịch vụ công nghệ khác). 

Tùy thuộc vào thẩm quyền của bạn, bạn có thể có một số quyền bổ sung liên quan đến quảng 
cáo. Vui lòng xem lại mục Quyền của Bạn trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi để 
biết thêm thông tin. 

Kiểm soát và Chọn Không sử dụng   Cookie 

Để  thực hiện lựa chọn cho trang web của chúng tôi, vui lòng truy cập Tùy Chọn Cookie. 

Ngoài ra, trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp các cài đặt cho phép bạn chọn xem 
cookie của trình duyệt có được thiết lập hay không và xóa chúng. Để biết thêm thông tin về các 
kiểm soát này và để thực hiện tùy chọn cookie của bạn, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình 
duyệt hoặc thiết bị của bạn. Như đã thông tin ở trên, nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể 
không sử dụng được một số tính năng của các trang web và dịch vụ của chúng tôi. 

Xin lưu ý rằng việc từ chối của bạn thường sẽ chỉ áp dụng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể 
mà bạn từ chối và có thể thiết lập lại nếu bạn xóa cookie của trình duyệt hoặc thay đổi cài đặt 
của mình. 

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