
    
 

        
            

       
   

   
             

            
               

      
 

      

  

 
      

         
        

    
           
    

       
 

        
        

     
   

           
       

       
    

       
         

   
      

           
 

          
         

 

       
           

      
         

       
            

       

Prohlášení o ochraně osobních údajů 
Naposledy upraveno 21. prosince 2022 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Western Digital (dále jen „Western Digital“, „my“, 
„nás“, „naše“ apod.) shromažďuje, používá a zpřístupňuje informace o vás. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se 
týká všech produktů a služeb společnosti Western Digital, vyjma produktů a služeb s vlastním prohlášením o ochraně 
osobních údajů. 

Souhlasíte s  tím, že  v  relevantních  případech budete své  údaje při  každém  použití  našeho produktu či  služeb používat  tak,  
jak  je to popsáno v  tomto Prohlášení  o  ochraně osobních  údajů.  Důrazně  vás  tedy  žádáme o  přečtení  celého tohoto 
dokumentu.  V  případě jakýchkoli  dotazů  nás  kontaktujte.   

Shromažďování a používání osobních údajů 
Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Osobní údaje také zahrnují údaje, 
které jsou propojené s údaji, pomocí kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje nepatří údaje, které 
byly nevratně anonymizovány nebo seskupeny tak, že z nich již nejsme schopni vás identifikovat, ať už v kombinaci 
s dalšími údaji či jinak. Pokud zpracováváme deidentifikované informace, budeme je uchovávat a používat 
v deidentifikované podobě. 

Zde uvádíme popis různých druhů osobních údajů, které můžeme shromažďovat, a také způsob, kterým 

je můžeme zpracovávat: 

Které osobní údaje shromažďujeme 
V závislosti na tom, které produkty a služby používáte, můžeme shromažďovat a shromáždili jsme, včetně období 
předchozích 12 měsíců, od vás nebo o vás různé druhy osobních údajů: 

• Osobní identifikátory, včetně jména, uživatelského jména, e-mailové adresy, telefonního čísla a poštovní nebo
dodací adresy. 

• Obchodní informace, včetně produktů nebo služeb zakoupených nebo zvažovaných zákazníky, informace
o vašem účtu Western Digital a ověřovací údaje, fakturační adresy, dodací adresy a kontaktní údaje.

• Finanční informace, včetně některých omezených informací o kreditních nebo debetních kartách.
• Osobní charakteristiky, jako jsou demografické údaje, včetně vaší polohy, věku, pohlaví, výše příjmu,

zaměstnání nebo úrovně vzdělání.
• Obecné informace o poloze. Pokud je to možné, mohou naše služby používat GPS, polohu odvozenou z vaší

IP adresy a další technologie k určení přibližné polohy počítačů, telefonů nebo jiných zařízení, na která instalujete
naše produkty nebo služby nebo pomocí kterých k nim přistupujete.

• Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti, včetně historie prohlížení, historie vyhledávání
a informací o vaší interakci s našimi produkty a službami, jako je typ používaného zařízení, konfigurace zařízení,
jedinečný identifikátor zařízení, IP adresa zařízení, operační systém, typ používaného internetového prohlížeče,
informace o používání, diagnostické informace, informace o prohlížení, souhrnné informace o relaci, statistiky
využití procesoru a další statistiky využití, volání API, informace o selhání služby, stav sítě, využití úložiště,
vyhledávané výrazy a atributy souborů (včetně atributů fotografií, videí, hudby a dokumentů).

• Informace týkající se profese nebo zaměstnání, jako je pozice, funkce, povolání, předchozí pracovní zkušenosti
nebo současný či bývalý zaměstnavatel.

• Závěry vyvozené z osobních údajů, jako jsou informace o vašich zájmech nebo nákupních preferencích.
• Citlivé osobní údaje, zejména údaje o kreditní nebo debetní kartě, které používá náš zpracovatel plateb, aby mohl

provést požadovanou transakci.

Kromě výše uvedených kategorií osobních údajů se můžete rozhodnout poskytnout nám další osobní údaje, například když si 
vytvoříte účet, vyplníte formulář, poskytnete nám fotografii nebo podáte žádost o zaměstnání. 

Jak shromažďujeme osobní údaje 

• Údaje, které poskytnete: Můžeme shromažďovat osobní údaje, které poskytujete při používání našich produktů
a služeb, když si vytváříte účet, když nás kontaktujete, účastníte se dotazníků, zapojujete se do diskuzí v rámci
komunity uživatelů nebo na chatu, žádáte o zaměstnání, přihlásíte se k odebírání našich obchodních sdělení,
komunikujete s námi při osobních setkáních nebo s námi navazujete jiný druh kontaktu. Informace o platbách: Když
u nás pořídíte nákup, můžeme shromažďovat osobní údaje související s daným nákupem.

• Informace o používání našich produktů a služeb: Když používáte naše produkty a služby, včetně našich
webových stránek a webových, mobilních a desktopových aplikací, nebo si prohlížíte naše e-maily či reklamy,

https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/privacy-statement/data-request-form


        
  

  
        
            
             

         
          

         
   

              
             

           
     

           
      

          
    

 

         
       
       

            
     

        
            

            
        

        
       

     
          

      
   

          
      

     

      

můžeme shromažďovat  informace o  počítačích,  telefonech nebo jiných zařízeních,  na která si  naše produkty  nebo 
služby  instalujete nebo pomocí  kterých k  nim  přistupujete.  Některé tyto údaje můžeme shromažďovat  automaticky.  
Více  informací  o  tom,  jak  používáme webové sledovací  technologie,  a  o  svých možnostech najdete v  našem  
prohlášení o  používání  souborů cookie. Informace od  třetích  stran:  Shromažďujeme také informace od třetích 
stran,  mezi  které patří  obchodní  partneři,  marketingové agentury  a  poskytovatelé služeb.  Ty  mohou zahrnovat  vaše 
kontaktní  údaje  od marketingových partnerů,  se kterými  spolupracujeme na  marketingu či  co-brandingu,  dále vaši  IP  
adresu či  informace o  poloze od poskytovatelů služeb v  zájmu nabízení  určitých produktů  a  služeb pro vaši  konkrétní  
polohu,  stejně jako údaje ze sociálních sítí  v  zájmu ověření  používání  našeho produktu nebo také údaje související  
s udělením  oprávnění  pro přístup k  našim  produktům  či  službám.  

• Informace z veřejných zdrojů: Můžeme shromažďovat informace z vládních zdrojů a záznamů a dalších veřejně
dostupných informací.

Jak vaše osobní údaje používáme 
Vaše osobní údaje můžeme používat pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Obecně osobní údaje 
používáme k poskytování, zlepšování, vyvíjení a přizpůsobení vašeho zážitku s našimi produkty a službami, pro účely 
komunikace s vámi, k nabízení cílené reklamy a služeb a k ochraně nás i našich uživatelů. Tak můžeme činit na základě 
vašeho souhlasu, za účelem plnění zákonných povinností, k plnění smlouvy s vaší osobou nebo na základě našich 
oprávněných zájmů v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Společnost Western Digital Technologies, Inc. 
shromažďuje vaše osobní údaje, zpracovává je a stanoví, jakým způsobem budou zpracovávány, v postavení správce údajů 
pro následující účely: 

• Poskytování, zlepšování, vývoj a přizpůsobení vašeho zážitku s našimi produkty a službami: Osobní údaje
můžeme používat k tomu, aby nám pomohly poskytovat, zlepšovat, vyvíjet a přizpůsobovat váš zážitek s našimi 
produkty a službami. Patří sem využívání osobních údajů pro účely analýzy dat, výzkumu a auditů. Takové 
zpracování můžeme provádět na základě vašeho souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu nabízet vám produkty 
a služby a také pro účely zajištění kontinuity činností. Pokud se účastníte loterie, soutěže nebo jiné propagační akce, 
můžeme vaše osobní údaje použít ke správě takových programů. Na některé tyto aktivity se vztahují doplňková 
pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme osobní údaje. Doporučujeme vám proto si 
vždy před účastí příslušná pravidla pečlivě pročíst. 

• Komunikace s  vámi:  Osobní  údaje můžeme používat  k  odpovědím  na vaše dotazy  a  ke  komunikaci  s  vámi  ohledně
důležitých oznámení,  včetně oznámení  týkajících se vašeho účtu,  produktů,  služeb,  transakcí  nebo změn našich 
zásad a  podmínek.  Takové zpracování  je prováděno,  protože je nezbytné pro plnění  smlouvy  uzavřené s  vámi  nebo 
je založeno na našem  oprávněném  zájmu komunikovat  s  vámi  a  poskytovat  vám  naše produkty  a  služby.  Osobní  
údaje můžeme  také použít  pro komunikaci  s  vámi  ohledně vašich žádostí  o  zaměstnání.  Naše  prohlášení o  ochraně 
osobních údajů  pro uchazeče o  práci a  zaměstnance uvádějí  další  informace týkající  se osobních údajů,  které 
shromažďujeme,  a  způsobu,  jakým  využíváme osobní  údaje v  souvislosti s  vašimi  žádostmi  o  zaměstnání.  Na 
základě vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme vaše osobní  údaje použít  k  zasílání  marketingových 
sdělení  souvisejících s  vlastními  produkty a  službami  společnosti  Western  Digital  a  vaše osobní  údaje můžeme také 
předávat  třetím  stranám,  které jsou našimi  partnery  a  které  vám  mohou zasílat  marketingová sdělení  související  
s jejich produkty  a  službami.  Pokud si  již  nepřejete dostávat  marketingová e-mailová sdělení,  kontaktujte  nás  za 
účelem  zrušení  jejich odběru.  Vaše údaje můžeme používat  ke zpracování  vašich požadavků a  při  odpovídání  na ně.   

• Nabízení a měření cílené reklamy a služeb: Vaše osobní údaje můžeme používat k poskytování personalizované
reklamy, včetně reklamy na webech a v aplikacích třetích stran nebo k určení efektivity našich propagačních 
kampaní. Více informací o tom, jak používáme webové sledovací technologie pro personalizovanou reklamu, 
a o  svých možnostech najdete v  našem  prohlášení o  používání  souborů cookie.  Využívat  můžeme také cílení  na 
konkrétní publikum (nebo osoby podobné jiným osobám), abychom oslovili lidi, kteří použili naše produkty a služby 
nebo jsou uvedeni v některé/některých z našich databází. To realizujeme poskytnutím seznamu hashovaných e-
mailových adres partnerovi v oblasti reklamy nebo začleněním pixelu z reklamy partnera do našich vlastních produktů 
a služeb, přičemž reklamní partner vyhledá shody běžných faktorů mezi našimi a jeho daty. 

• Prosazování bezpečnosti a zabezpečení: Osobní údaje nám pomáhají ověřovat účty a aktivitu uživatelů, stejně jako
podporovat bezpečnost a zabezpečení, například formou monitorování podvodů a vyšetřováním podezřelé či 
potenciálně nezákonné činnosti, případně i porušení našich podmínek a zásad. Takové zpracování je prováděno, 
protože je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo je založeno na našem oprávněném zájmu pomoci 
zajistit bezpečnost našich produktů a služeb. 

• Zpracování plateb: Náš zpracovatel plateb může používat vaše osobní údaje, včetně obchodních a finančních
informací, zejména pro zpracování plateb a transakčních poplatků souvisejících s produktem nebo službou, které 
jste si vyžádali. 

Ve vztahu k  výše uvedenému  použití  vašich údajů,  které vyžaduje váš  předchozí  výslovný  souhlas  platí,  že svůj  souhlas  
můžete kdykoli  odvolat.  Chcete-li  tak  učinit,  kontaktujte nás  prostřednictvím  webového formuláře.  

Western Digital Corporation je globální společnost s celou řadou přidružených společností v různých jurisdikcích. Každá 
z těchto přidružených společností je správce údajů, který v zájmu poskytování požadovaných produktů a služeb shromažďuje 
vaše osobní údaje, zpracovává je a určuje způsob jejich zpracování. 

Soubory cookie a obdobné technologie

https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/cookie-statement
https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/cookie-statement
https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/privacy-statement/data-request-form


          
           
       

       

             
   

  
         

   

   
           

          
        

         
         

            
         

   

     
          

          
            

   

    
    

       
       

       
      

          
        

          
      

       
       

    
              
     
         
      

  
      
          

    

         
           
            
      

       
       

Soubory cookie a podobné technologie používáme a v předcházejících 12 měsících jsme používali k poskytování, ochraně 
a vylepšování našich produktů a služeb, a to například k personalizaci obsahu, pochopení uživatelského chování 
a poskytování vyššího zabezpečení. Tyto technologie můžeme také používat k poskytování personalizované reklamy, včetně 
reklamy na webech a v aplikacích třetích stran, nebo k určení efektivity našich propagačních kampaní. 

Více informací o tom, jak používáme soubory cookie a webové sledovací technologie, a o svých možnostech najdete v našem 
prohlášení o používání souborů cookie. 

Zpřístupňování osobních údajů 
Určité osobní údaje zpřístupňujeme strategickým partnerům a dalším příjemcům popsaným níže pro účely popsané v tomto 
prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Poskytovatelé služeb a další společnosti
Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb a dalšími společnostmi, které poskytují služby naším jménem, jako 
např. hostování webových stránek, e-mailové služby, marketing, reklama, sponzorování loterií, soutěží a dalších 
propagačních akcí, audity, zpracování plateb, vyřizování zákaznických objednávek, analýza dat, poskytování zákaznické 
podpory, provádění zákaznického průzkumu a dotazníků spokojenosti, služby cloudových úložišť a další služby 
v součinnosti s poskytováním nebo prodejem našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet 
s inzerenty, poskytovateli datových analýz a provozovateli sociálních sítí, kteří nám pomáhají s doporučováním produktů, 
marketingovými sděleními a zasíláním relevantního obsahu. Tyto společnosti se zavázaly chránit vaše údaje a mohou mít 
sídlo kdekoli, kde působíme. 

Transakce přidružených společností a obchodních partnerů 
Osobní údaje můžeme sdílet se všemi společnostmi přidruženými ke společnosti Western Digital Corporation. V případě 
fúze, reorganizace, akvizice, vytvoření společného podniku, postoupení, oddělení, převodu, prodeje či jiného nakládání 
s libovolnou součástí naší firmy, a to i ve spojení s jakýmkoli řízením ve věci konkurzu či podobné záležitosti, můžeme 
libovolné a veškeré osobní údaje předat příslušné třetí straně. 

Dodržování právních předpisů a zabezpečení
Zpřístupnění osobních údajů může být nezbytné ze zákonných důvodů nebo v důsledku soudního procesu či sporu nebo 
na základě požadavku státních úřadů v rámci vaší země trvalého pobytu i mimo ni. Osobní údaje můžeme zpřístupnit také 
tehdy, pokud zjistíme, že je jejich zpřístupnění nezbytné nebo vhodné z hlediska zajištění národní bezpečnosti, 
prosazování práva či jiných veřejně důležitých záležitostí. Osobní údaje můžeme také zveřejnit tehdy, pokud v dobré víře 
zjistíme, že je takové zveřejnění důvodné a nezbytné pro ochranu našich práv a zajištění dostupných opravných 
prostředků, k prosazování našich obchodních podmínek, vyšetřování podvodu či ochraně našich činností či uživatelů. 

Vaše práva (včetně práv na ochranu osobních údajů v Kalifornii)
Uplatňujeme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost vašich osobních údajů. V závislosti na 
tom, kde žijete, můžete disponovat níže popsanými právy. 

• Právo vědět, které osobní údaje shromažďujeme, včetně zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány,
účelů shromažďování a kategorií příjemců, s nimiž jsme vaše osobní údaje sdíleli, včetně případného sdílení
s třetími stranami pro jejich vlastní marketingové účely.

• Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, ve strukturovaném a standardním formátu.
• Právo na výmaz osobních údajů.
• Právo odmítnout prodej nebo sdílení svých osobních údajů třetím stranám.
• Právo odmítnout cílenou reklamu, včetně sdílení svých osobních údajů se třetími stranami pro kontextovou

behaviorální reklamu.
• Právo odmítnout určité automatizované rozhodování.
• Právo na opravu nebo doplnění nepřesných údajů, které se vás týkají.

Uplatňování vašich práv
Chcete-li  uplatnit  svá příslušná práva,  můžete tak  učinit  vyplněním  našeho  webového formuláře.  Na vaši  žádost  
odpovíme ve lhůtě vyžadované příslušnými  právními  předpisy  (obecně do 30  dnů).   

V souladu se zákonnými požadavky a v zájmu ochrany soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů od vás můžeme 
požadovat informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a právo na přístup k těmto informacím nebo které nám umožní 
vyhledat a poskytnout vám osobní údaje, které o vás spravujeme. V některých případech platné zákony nebo regulační 
požadavky umožňují nebo vyžadují, abychom žádost odmítli. 

Pokud jste obyvatelem Kalifornie nebo jiného státu či jurisdikce, která toto právo poskytuje, můžete odmítnout prodej 
nebo sdílení svých osobních údajů třetím stranám za účelem výše popsaného využití vašich údajů, včetně křížové 

https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/cookie-statement
https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/privacy-statement/data-request-form


   

 

 

 

           
            

        
           
          

          
          

   

        
      

        
        

 

         
          

    
       
       

    

    
        

            
       

       
        
      

  

          
        

         
        

    

 

          
           

behaviorální reklamy: 

(1) odešlete žádost  odesláním  formuláře „Neprodávejte ani  nesdílejte moje údaje“  zde,  uveďte svoje přání  nechat  se vyřadit  
z prodeje (jako  např.  předávání  vašich údajů  našim  partnerům  pro účely  cílení  dle publika  pomocí  prostředků nad rámec  
souborů cookie  nebo webových sledovacích technologií  uvedených v  bodu (2)  níže)  a  

(2) klikněte na možnost  Nastavení  cookies  v patičce níže a  přepínače přepněte na „Ne“  u  možností  souborů  cookie 
„Výkonnost  a  funkce“  a  „Reklama“ a  poté klikněte na možnost  „Odeslat  předvolby“.  Tím  dojde  k  vypnutí  výkonnostních,  
funkčních a  reklamních souborů cookie a  webových sledovacích technologií  na našich stránkách,  což  zahrnuje také 
technologie sloužící  k  účelům  cílení  dle publika a  personalizovanou reklamu.  Vypnutí  těchto souborů cookie a  webových 
sledovacích technologií  se může vztahovat  pouze na konkrétní  prohlížeč,  ve kterém  jste na odkaz  klikli.  Preference se 
mohou změnit,  pokud změníte nastavení.   

Pověřený zástupce: K podání žádosti vaším jménem můžete pověřit zástupce, a to v případě, že vybavíte pověřeného 
zástupce písemným pověřením, které je opatřeno vaším podpisem, k podání žádosti vaším jménem a bude-li pověřený 
zástupce schopen prokázat svoji totožnost. Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie a chtěli byste určit zástupce pro účely 
podání žádosti, musí se váš zástupce jako takový zaregistrovat u tajemníka státu Kalifornie a předložit kopii této registrace 
spolu s vaší ověřenou žádostí spotřebitele. Pověřeného zástupce požádejte, aby při podání žádosti postupoval dle výše 
uvedených pokynů. Své písemné prohlášení s pověřením zástupce, aby jednal vaším jménem, zašlete ověřené notářem na 
adresu: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA. Pokud má váš pověřený zástupce 
plnou moc, možná nebude nutné tyto kroky provádět. 

Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle 888-914-9661 (PIN: 228663), abyste uplatnili svá příslušná práva, a můžete 
podat stížnost na zpracování svých osobních údajů u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete také vznést 
námitku nebo omezit další zpracování svých osobních údajů a odvolat se proti jakémukoli rozhodnutí týkajícímu se výkonu 
svých příslušných práv. Nebudeme vás za uplatnění svých práv diskriminovat. 

Pokud požádáte o odstranění svých dat, zrušíte tím možnost přístupu ke všem účtům společnosti Western Digital. Nejsme 
povinni vaše údaje uchovávat a bez jakékoli odpovědnosti můžeme jakékoli nebo všechny vaše údaje smazat. Informace, 
které se vás týkají, však můžeme uchovávat, pokud se domníváme, že to je nezbytné pro prevenci podvodů nebo budoucího 
zneužití, pokud to vyžaduje zákon nebo případně pro legitimní účely, jakými jsou např. analýza neosobních informací, 
obnovení účtu, zajištění funkce nebo zabezpečení našich systémů, provádění auditu našich záznamů nebo prosazování 
našich smluvních práv a závazků. 

Weby a služby třetích stran
Naše produkty a služby, což zahrnuje také naše webové stránky a majetek ve formě digitálního multimediálního obsahu, 
mohou obsahovat odkazy na weby, produkty a služby třetích stran nebo vám mohou umožnit k nim přistupovat. Za postupy 
ochrany soukromí těchto třetích stran neneseme odpovědnost a nezodpovídáme ani za informace či obsah poskytovaný 
v rámci jejich produktů a služeb. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výlučně na informace, které 
shromažďujeme my. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů třetích stran ještě předtím, než 
začnete jejich weby, produkty či služby používat. 

Zabezpečení osobních údajů, jejich integrita a archivace 
Je důležité,  abyste předcházeli  neoprávněnému přístupu k  vašim  produktům  společnosti  Western Digital,  k  přihlašovacím  
údajům,  počítačům  a  dalším  zařízením.  Domníváte-li  se,  že došlo k  narušení  ochrany  vašeho účtu nebo osobních údajů,  
neprodleně nás  kontaktujte. Pamatujte prosím, že i  přes  naše úsilí  o  přiměřená a  vhodná fyzická,  elektronická a  procedurální  
bezpečnostní  opatření  není  žádný  bezpečnostní  systém  neproniknutelný.  V  případě narušení  bezpečnosti  budeme vás  
i  kompetentní  orgány,  vyžaduje-li  to zákon,  neprodleně informovat.   

Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, uchovávat je v souladu 
s našimi zásadami uchovávání údajů po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně 
osobních údajů a mazat je v souladu s našimi zásadami mazání, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu 
uchovávání. Citlivé údaje budou použity pro konkrétní transakci, pro kterou byly určeny, a budeme je uchovávat pouze 
po dobu nezbytnou k dokončení transakce nebo podle jiného povolení uživatele. 

Děti 
Vědomě neshromažďujeme,  nepoužíváme ani  nezpřístupňujeme informace o  dětech mladších 16  let.  Pokud  zjistíme,  že  jsme  
shromáždili  osobní  údaje dítěte mladšího 16  let  –  nebo odpovídajícího minimálního věku v  závislosti  na jurisdikci,  například 
13  let ve  Spojených státech nebo 14  let v  Čínské lidové republice (což  pro účely  tohoto prohlášení  o  ochraně osobních údajů 
nezahrnuje zvláštní  správní  oblast  Hongkong,  zvláštní  správní  oblast  Macao a  oblast  Tchaj-wanu),  –  podnikneme kroky  k  co 
nejrychlejšímu odstranění  těchto údajů.  Zjistíte-li,  že nám  své osobní  údaje  poskytlo dítě mladší  16 let,  okamžitě nás  prosím  
kontaktujte.  

Pokud jste občanem státu Kalifornie, je vám méně než 18 let a jste registrovaným uživatelem našich produktů a služeb, 
kalifornské zákony vám umožňují požadovat a dosáhnout odstranění obsahu či informací, které jste uveřejnili. V případě 

https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/privacy-statement/data-request-form
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takového požadavku  nás  kontaktujte  a  uveďte konkrétní  informace o  tom,  kde jsou daný  obsah či  informace zveřejněny  
s prohlášením,  že jste je osobně zveřejnili.  My  potom  v  dobré víře vyvineme náležité úsilí,  abychom  příspěvek  odstranili  
z veřejného zobrazení  nebo jej  anonymizujeme tak,  aby  vás  nebylo možné osobně identifikovat,  a  to v  rozsahu požadovaném  
platnými  právními  předpisy.  Upozorňujeme,  že takový  požadavek  nezajistí  kompletní  nebo komplexní  odstranění  daného 
obsahu či  zveřejněných informací  a  že mohou nastat  okolnosti,  při  kterých  po nás  zákon nevyžaduje nebo nám  neumožňuje 
takové odstranění,  i  když jste  o  něj  požádali.   

Přenos, ukládání a globální zpracování Informací 
Když vaše osobní údaje sdílíme s našimi partnery, společnostmi přidruženými ke společnosti Western Digital a s poskytovateli 
služeb, mohou být tyto údaje přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor či Čínskou lidovou republiku nebo z nich 
zpřístupněny. Za takových okolností uzavřeme vzorové smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo Čínskou správou 
kybernetického prostoru (dle relevance) nebo se budeme spoléhat na alternativní právní základy a zavedeme povinná 
opatření, abychom jednali v souladu s platnými právními předpisy (například vytvoříme proces, který vám při přenosu vašich 
osobních údajů z Čínské lidové republiky sdělí další požadované informace). U některých našich služeb mohou být za účelem 
poskytování těchto služeb vaše osobní údaje přenášeny a/nebo ukládány a zpracovávány na serverech umístěných ve 
Spojených státech amerických nebo v jiných lokalitách mimo zemi, ve které sídlíte. 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů 
Toto Prohlášení  o  ochraně osobních údajů můžeme pravidelně měnit,  abychom  mimo jiné udržovali  krok  s  novými  
technologiemi,  oborovou praxí  a  regulačními  požadavky.  Předpokládáme,  že většina těchto změn bude okrajové povahy.  
Všechny změny,  které  nejsou  zásadní,  budou platné okamžitě od zveřejnění  aktualizované verze Prohlášení  o  ochraně  
osobních údajů,  přičemž  v  horní  části  dokumentu bude uvedeno datum  poslední  úpravy.  Mohou ovšem  nastat  případy,  kdy  
budou mít  změny  v  tomto Prohlášení  o  ochraně osobních údajů  zásadní  charakter.  V  takových případech vás  budeme  
o těchto změnách informovat  výrazným  způsobem  na našich webových stránkách nebo vám  zašleme oznámení  přímo.  

Pokud budete naše produkty  a  služby  nadále používat  i  po datu účinnosti  nové verze Prohlášení  o  ochraně osobních údajů,  
rozumí  se tím,  že jeho upravenou verzi  přijímáte.  Pokud s  upravenou verzí  Prohlášení  o  ochraně osobních údajů nesouhlasíte,  
přestaňte prosím  naše produkty  a  služby používat  a  kontaktujte nás, abychom případně zrušili účet, který jste vytvořili.  

Kontaktujte nás 
Pokud máte jakékoli  dotazy  k  tomuto Prohlášení  o  ochraně  osobních údajů nebo jeho uplatňování,  zašlete prosím  e-mail 
našemu pověřenci  pro ochranu osobních údajů na adresu  DPO@wdc.com.  Můžete nás  také kontaktovat  prostřednictvím  
našeho webového formuláře  nebo nám  napsat  na vaši  nejbližší  pobočku:  ATTN:  Právní  oddělení  –  Otázka k  prohlášení  
o ochraně osobních údajů.  

Pro zákazníky z Evropské unie jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů u irské komise pro ochranu osobních 
údajů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně našich postupů ochrany osobních údajů doporučujeme kontaktovat 
našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy. 

https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/privacy-statement/data-request-form
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