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Pernyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Western Digital ("Western Digital", "kami” sebagai subjek, "kami” sebagai objek,
atau "kami” sebagai kata ganti kepemilikan) mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi Anda. Pernyataan
Privasi ini berlaku pada semua produk dan layanan Western Digital, kecuali produk dan layanan yang memiliki pernyataan
privasi tersendiri.
Jika berlaku, Anda menyetujui penggunaan informasi Anda seperti yang dijelaskan dalam Pernyataan Privasi ini setiap kali
Anda menggunakan produk atau layanan kami, sehingga kami menganjurkan Anda untuk membaca dokumen ini secara
menyeluruh dan Menghubungi Kami jika ada pertanyaan.

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Pribadi
Informasi pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda secara langsung atau tidak langsung.
Informasi pribadi juga termasuk informasi yang ditautkan ke informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda
secara langsung atau tidak langsung. Informasi pribadi tidak termasuk informasi yang telah secara permanen dianonimkan
atau dikumpulkan secara agregat, sehingga sudah tidak memungkinkan bagi kami, baik dalam kombinasi dengan informasi
lain atau sebaliknya, untuk mengidentifikasi Anda.
Berikut adalah deskripsi jenis informasi pribadi yang dapat kami kumpulkan dan bagaimana kami dapat menggunakannya:

Informasi Pribadi yang Kami Kumpulkan
Bergantung pada produk dan layanan yang Anda gunakan, kami dapat mengumpulkan dan telah mengumpulkan dalam 12
bulan sebelumnya berbagai jenis informasi pribadi dari atau tentang Anda.
•

•

•

•

Informasi yang Anda berikan: Kami dapat mengumpulkan informasi pribadi yang Anda berikan—seperti nama,
nama pengguna, alamat email, nomor telepon, atau alamat surat Anda—saat Anda menggunakan produk dan
layanan kami, membuat akun, menghubungi kami, berpartisipasi dalam survei online, berpartisipasi dalam diskusi
komunitas atau ruang obrolan, melamar pekerjaan, mendaftar untuk menerima komunikasi pemasaran kami,
berinteraksi dengan kami di acara langsung, atau berinteraksi dengan kami.
Informasi tentang pembayaran: Jika Anda melakukan pembelian, kami dapat mengumpulkan informasi pribadi yang
berkaitan dengan pembelian tersebut. Informasi tersebut mencakup informasi pembayaran, seperti nomor kartu
kredit atau debit Anda dan informasi kartu lainnya; informasi akun dan autentikasi lainnya; dan detail penagihan,
pengiriman, dan kontak.
Informasi tentang penggunaan produk dan layanan kami: Saat Anda menggunakan produk dan layanan kami,
termasuk situs web dan aplikasi web, seluler, dan desktop kami, atau melihat email atau iklan kami, kami dapat
mengumpulkan informasi tentang jenis perangkat yang Anda gunakan, konfigurasi perangkat Anda, pengidentifikasi
unik perangkat Anda, alamat IP perangkat Anda, sistem operasi Anda, jenis browser Internet yang Anda gunakan,
informasi penggunaan, informasi diagnostik, informasi penelusuran, informasi ringkasan sesi, CPU dan statistik
penggunaan lainnya, panggilan API, informasi kerusakan layanan, status jaringan, penggunaan penyimpanan, istilah
pencarian, atribut file (termasuk atribut untuk foto, video, musik, dan dokumen), dan informasi lokasi dari atau
tentang komputer, telepon, atau perangkat lain di mana Anda menginstal atau mengakses produk atau layanan kami.
Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tersebut secara otomatis. Jika tersedia, layanan kami dapat
menggunakan GPS, alamat IP Anda, dan teknologi lain untuk menentukan perkiraan lokasi perangkat agar kami dapat
meningkatkan produk dan layanan kami. Silakan baca Pernyataan Cookie
(https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.html) kami untuk informasi selengkapnya tentang cara kami
menggunakan teknologi pelacakan web dan pilihan yang Anda miliki.
Informasi dari pihak ketiga: Kami dapat mengumpulkan informasi dari pihak ketiga, termasuk mitra bisnis dan
agensi pemasaran. Hal ini termasuk informasi kontak Anda dari mitra pemasaran ketika kami terlibat dalam kegiatan
pemasaran bersama atau pemerekan bersama, alamat IP atau informasi lokasi Anda dari penyedia layanan untuk
menawarkan produk dan layanan tertentu yang relevan dengan lokasi Anda, dan data dari jejaring sosial Anda untuk
mengautentikasi penggunaan produk Anda dengan kami, atau yang Anda berikan izinnya ke produk atau layanan
kami untuk mengaksesnya.
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Cara Kami Menggunakan Informasi Pribadi Anda
Kami dapat menggunakan informasi pribadi untuk tujuan yang dijelaskan dalam Pernyataan Privasi ini. Secara umum, kami
menggunakan informasi pribadi untuk menyediakan, meningkatkan, mengembangkan, dan mempersonalisasi pengalaman
Anda dengan produk dan layanan kami, berkomunikasi dengan Anda, menawarkan iklan dan layanan yang ditargetkan, dan
melindungi pihak kami dan pengguna kami. Kami dapat melakukannya dengan persetujuan Anda, untuk memenuhi kewajiban
hukum, untuk pelaksanaan kontrak dengan Anda, atau untuk kepentingan sah kami, sejauh diizinkan oleh undang-undang
yang berlaku. Western Digital Technologies, Inc. mengumpulkan, memproses, dan menentukan cara memproses informasi
pribadi Anda sebagai pengontrol data untuk tujuan berikut:
•

•

•

•

Menyediakan, meningkatkan, mengembangkan, dan mempersonalisasi pengalaman Anda dengan produk dan
layanan kami: Kami dapat menggunakan informasi pribadi untuk membantu kami menyediakan, meningkatkan,
mengembangkan, dan mempersonalisasi pengalaman Anda dengan produk dan layanan kami. Hal ini termasuk
menggunakan informasi pribadi untuk tujuan seperti analisis data, penelitian, dan audit. Kami dapat melakukan
pemrosesan tersebut berdasarkan persetujuan Anda atau kepentingan sah kami dalam menawarkan produk dan
layanan kepada Anda dan untuk kelangsungan bisnis. Jika Anda mengikuti undian, kontes, atau promosi lainnya,
kami dapat menggunakan informasi pribadi yang Anda berikan untuk mengelola program tersebut. Beberapa dari
aktivitas tersebut memiliki aturan tambahan, yang mungkin berisi informasi lebih lanjut tentang cara kami
menggunakan informasi pribadi, sehingga kami menyarankan Anda untuk membaca aturan tersebut dengan cermat
sebelum berpartisipasi.
Berkomunikasi dengan Anda: Kami dapat menggunakan informasi pribadi untuk berkomunikasi dengan Anda
tentang pemberitahuan penting, termasuk pemberitahuan yang terkait dengan akun, produk, layanan, transaksi, atau
perubahan kebijakan dan ketentuan kami. Pemrosesan tersebut dilakukan karena diperlukan untuk pelaksanaan
kontrak dengan Anda atau didasarkan pada kepentingan sah kami dalam berinteraksi dengan Anda untuk
menyediakan produk dan layanan kami kepada Anda. Kami juga dapat menggunakan informasi pribadi untuk
berkomunikasi dengan Anda tentang permintaan hubungan kerja Anda. Pemberitahuan privasi kami kepada pelamar
dan karyawan memberikan informasi tambahan mengenai informasi pribadi yang kami kumpulkan dan cara kami
menggunakan informasi pribadi yang berkaitan dengan permintaan hubungan kerja Anda. Tunduk pada persetujuan
tersurat Anda sebelumnya, kami dapat menggunakan informasi pribadi untuk mengirimi Anda komunikasi pemasaran
sehubungan dengan produk dan layanan Western Digital sendiri, dan kami dapat membagikan informasi pribadi
Anda dengan mitra pihak ketiga yang dapat mengirimkan komunikasi pemasaran kepada Anda sehubungan dengan
produk dan layanan mereka. Jika Anda sudah tidak ingin menerima komunikasi email untuk tujuan pemasaran, harap
Hubungi Kami untuk berhenti berlangganan. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk memproses dan
menanggapi permintaan Anda saat Anda menghubungi kami.
Memberikan dan mengukur iklan dan layanan bertarget: Kami dapat menggunakan informasi pribadi untuk
memberi Anda iklan yang dipersonalisasi, termasuk di situs web dan aplikasi pihak ketiga, dan untuk menentukan
keefektifan kampanye promosi kami. Silakan baca Pernyataan Cookie (https://www.westerndigital.com/legal/cookiestatement.html) kami untuk informasi selengkapnya tentang cara kami menggunakan teknologi pelacakan web untuk
iklan yang dipersonalisasi dan pilihan yang Anda miliki. Kami juga dapat menggunakan pencocokan audiens untuk
menjangkau orang (atau orang serupa) yang menggunakan produk dan layanan kami atau yang diidentifikasi dalam
satu atau beberapa basis data kami. Hal ini dilakukan dengan memberikan daftar alamat email yang di-hash kepada
mitra iklan atau menggabungkan piksel dari mitra iklan ke dalam produk dan layanan kami sendiri, serta mitra iklan
mencocokkan faktor umum antara data kami dan data mereka.
Mendukung keselamatan dan keamanan: Kami dapat menggunakan informasi pribadi untuk membantu
memverifikasi akun dan aktivitas pengguna dan untuk mendukung keselamatan dan keamanan, seperti dengan
memantau penipuan dan menyelidiki aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum, atau
pelanggaran terhadap persyaratan atau kebijakan kami. Pemrosesan tersebut dilakukan karena diperlukan untuk
pelaksanaan kontrak dengan Anda atau didasarkan pada kepentingan sah kami dalam membantu memastikan
keamanan produk dan layanan kami.

Untuk setiap penggunaan data Anda yang dijelaskan di atas yang memerlukan persetujuan tersurat sebelumnya dari Anda
berdasarkan hukum yang berlaku, ingat bahwa Anda dapat menarik persetujuan Anda dengan menghubungi kami melalui
formulir web kami.
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Sebagai perusahaan global, Western Digital Corporation memiliki sejumlah afiliasi perusahaan di berbagai yurisdiksi. Masingmasing afiliasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menentukan cara memproses informasi pribadi Anda sebagai
pengontrol data untuk membantu menyediakan produk dan layanan yang Anda minta.

Cookie dan Teknologi Serupa
Kami menggunakan dan telah menggunakan cookie dan teknologi serupa dalam 12 bulan sebelumnya untuk menyediakan,
melindungi, dan meningkatkan produk dan layanan kami, seperti dengan mempersonalisasi konten, memahami perilaku
pengguna, dan memberikan pengalaman yang lebih aman. Kami juga menggunakan teknologi untuk memberi Anda iklan
yang dipersonalisasi, termasuk di situs web dan aplikasi pihak ketiga, dan untuk menentukan keefektifan kampanye promosi
kami.
Silakan baca Pernyataan Cookie (https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.html) untuk mempelajari
selengkapnya tentang cara kami menggunakan cookie dan teknologi pelacakan web, serta pilihan yang Anda miliki.

Pengungkapan Informasi Pribadi
Kami menyediakan informasi pribadi tertentu kepada mitra strategis yang bekerja dengan kami untuk menyediakan produk
dan layanan kami atau membantu kami melakukan pemasaran kepada pelanggan. Informasi pribadi hanya akan dibagikan
dan telah dibagikan dalam 12 bulan sebelumnya oleh kami dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyediakan atau
meningkatkan produk, layanan, dan periklanan kami; informasi tersebut tidak akan dibagikan dan tidak pernah dibagikan
dalam 12 bulan sebelumnya dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka sendiri.

Penyedia Layanan
Kami dapat membagikan informasi pribadi dengan perusahaan yang menyediakan layanan atas nama kami, seperti hosting
situs web; layanan email; pemasaran; periklanan; mensponsori undian, kontes, dan promosi lainnya; audit; pemrosesan
pembayaran; memenuhi pesanan pelanggan; analitik data; memberikan dukungan pelanggan; melakukan penelitian pelanggan
dan survei kepuasan; layanan penyimpanan cloud; dan layanan lain yang membantu dalam menyediakan atau menjual produk
dan layanan kami. Perusahaan-perusahaan tersebut berkewajiban untuk melindungi informasi Anda dan dapat berlokasi di
mana pun kami beroperasi.

Afiliasi Perusahaan dan Transaksi Bisnis Perusahaan
Kami dapat membagikan informasi pribadi dengan semua perusahaan yang berafiliasi dengan Western Digital Corporation.
Dalam hal merger, reorganisasi, akuisisi, usaha patungan, penugasan, usaha tambahan, pengalihan, atau penjualan atau
disposisi dari semua atau sebagian bisnis kami, termasuk sehubungan dengan kebangkrutan atau proses serupa, kami dapat
mengalihkan segala dan semua informasi pribadi kepada pihak ketiga yang relevan.

Kepatuhan dan Keamanan Hukum
Kami mungkin perlu—berdasarkan hukum atau sebagai akibat dari proses hukum, litigasi, atau permintaan dari otoritas publik
atau pemerintah di dalam atau di luar negara tempat tinggal Anda—mengungkapkan informasi pribadi. Kami juga dapat
mengungkapkan informasi pribadi jika kami menentukan bahwa untuk tujuan keamanan nasional, penegakan hukum, atau
masalah kepentingan publik lainnya, pengungkapan perlu atau sepatutnya dilakukan.
Kami juga dapat mengungkapkan informasi pribadi jika kami menentukan dengan iktikad baik bahwa pengungkapan
diperlukan untuk melindungi hak-hak kami dan mengusahakan perbaikan yang tersedia, menegakkan syarat dan ketentuan
kami, menyelidiki penipuan, atau melindungi operasi atau pengguna kami.

Hak Anda
Kami melakukan langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa informasi pribadi Anda akurat, lengkap, dan terbaru.
Tergantung di mana Anda tinggal, Anda mungkin memiliki hak yang dijelaskan di bawah ini.
Anda memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus informasi pribadi yang kami kumpulkan. Anda berhak
untuk menolak atau membatasi, setiap saat, pemrosesan lebih lanjut pada informasi pribadi Anda. Anda juga dapat berhak
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untuk menerima informasi pribadi Anda dalam format terstruktur dan standar. Anda dapat mengajukan keluhan kepada
otoritas perlindungan data yang kompeten terkait pemrosesan informasi pribadi Anda.
Untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi Anda, kami dapat meminta informasi dari Anda agar kami dapat
mengonfirmasi identitas Anda dan hak untuk mengakses informasi tersebut, serta untuk mencari dan memberi Anda informasi
pribadi yang kami simpan. Ada beberapa kejadian di mana hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku
mengizinkan atau mengharuskan kami untuk menolak memberikan atau menghapus sebagian atau semua informasi pribadi
yang kami simpan.
Anda dapat mengisi formulir web kami untuk menggunakan hak Anda. Kami akan menanggapi permintaan Anda dalam
jangka waktu yang wajar, dan dalam hal apa pun dalam waktu kurang dari 30 hari.

Hak Privasi California
Silakan baca Pemberitahuan Undang-Undang Privasi Konsumen California (https://www.westerndigital.com/legal/californiaconsumer-privacy-act-notice) untuk pengungkapan dan informasi tambahan yang berkaitan dengan hak Anda berdasarkan
hukum California, termasuk cara mengirimkan permintaan untuk mengakses dan/atau menghapus informasi Anda sesuai
dengan CCPA.
Jika Anda adalah penduduk California, Anda berhak untuk menghentikan penjualan informasi pribadi Anda oleh kami kepada
pihak ketiga setiap saat.
Untuk berhenti:
(1) kirimkan permintaan melalui formulir Jangan Jual Informasi Pribadi Saya yang tersedia di sini, dengan menyebutkan bahwa
Anda ingin berhenti dari penjualan (seperti membagikan informasi Anda dengan mitra kami untuk tujuan pencocokan audiens
melalui cara selain cookie atau teknologi pelacakan web yang dirujuk dalam (2) di bawah); dan
(2) klik di sini dan alihkan opsi ke "Tidak" untuk opsi Cookie "Kinerja dan Fungsi" serta "Iklan", dan klik "Kirim Preferensi". Opsi
ini akan menonaktifkan cookie kinerja, fungsionalitas, dan iklan, serta teknologi pelacakan web di situs kami, termasuk yang
digunakan untuk tujuan pencocokan audiens dan iklan yang dipersonalisasi. Menonaktifkan cookie dan teknologi pelacakan
web ini mungkin hanya berlaku untuk browser tertentu tempat Anda mengeklik tautannya, dan preferensi Anda dapat diatur
ulang jika Anda mengubah pengaturan.
Untuk mengakses informasi pribadi Anda atau untuk meminta kami menghapus informasi pribadi Anda, kirimkan permintaan
melalui formulir web kami di sini.

Menutup Akun
Harap isi formulir web kami untuk menutup akun Anda sehubungan dengan penggunaan informasi pribadi Anda berikut ini:
•

menyediakan, meningkatkan, mengembangkan, dan mempersonalisasi pengalaman Anda dengan produk dan
layanan kami (untuk permintaan tersebut, Western Digital Technologies, Inc. akan bertindak atas nama afiliasi
lokalnya);

•

berkomunikasi dengan Anda;

•

berbagi informasi pribadi Anda dengan mitra pihak ketiga untuk komunikasi pemasaran;

•

memberikan dan mengukur iklan dan layanan yang ditargetkan; atau

•

mendukung keselamatan dan keamanan.

Jika Anda menutup akun Anda, kami tidak memiliki kewajiban untuk menyimpan informasi Anda, dan kami dapat menghapus
segala atau semua informasi Anda tanpa kewajiban. Namun, kami dapat menyimpan informasi yang terkait dengan Anda jika
kami yakin hal itu mungkin diperlukan untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan di masa mendatang, jika diwajibkan
oleh hukum, atau untuk tujuan yang sah, apabila berlaku, seperti analisis informasi nonpribadi, pemulihan akun, pemeliharaan
fungsionalitas atau keamanan sistem kami, mengaudit catatan kami, atau menegakkan hak dan kewajiban kami berdasarkan
perjanjian kami.
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Situs Web dan Layanan Pihak Ketiga
Produk dan layanan kami, termasuk situs web dan properti media digital kami, mungkin berisi tautan ke atau kemampuan
Anda untuk mengakses situs web, produk, dan layanan pihak ketiga. Kami tidak bertanggung jawab atas praktik privasi yang
digunakan oleh pihak ketiga tersebut, kami juga tidak bertanggung jawab atas informasi atau konten yang terkandung dalam
produk dan layanan mereka. Pernyataan Privasi ini hanya berlaku untuk informasi yang kami kumpulkan. Kami menyarankan
Anda untuk membaca kebijakan privasi pihak ketiga sebelum melanjutkan menggunakan situs web, produk, atau layanan
mereka.

Keamanan, Integritas, dan Penyimpanan Informasi
Penting agar Anda melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi dari akses tidak sah ke produk Western Digital,
kredensial akun, dan komputer atau perangkat Anda lainnya. Jika Anda merasa bahwa keamanan akun atau informasi pribadi
Anda telah terancam, harap segera Hubungi Kami. Perlu diketahui bahwa, terlepas dari upaya kami, tidak ada sistem
keamanan yang tidak dapat ditembus. Jika terjadi pelanggaran keamanan, kami akan segera memberi tahu Anda dan pihak
berwenang yang sesuai jika diwajibkan oleh hukum.
Kami akan menyimpan informasi pribadi Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diuraikan dalam Pernyataan
Privasi ini, kecuali diperlukan periode penyimpanan yang lebih lama atau diizinkan oleh hukum.

Anak-Anak
Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi dari anak-anak di bawah usia 16
tahun. Jika kami mengetahui bahwa kami telah mengumpulkan informasi pribadi seorang anak di bawah usia 16 tahun—atau
usia minimum yang setara bergantung pada yurisdiksi, seperti 13 tahun di Amerika Serikat atau 14 tahun di Republik Rakyat
Tiongkok (yang, untuk tujuan Pernyataan Privasi ini, tidak termasuk DAK Hong Kong, DAK Macao, dan wilayah Taiwan)—kami
akan melakukan langkah-langkah untuk menghapus informasi tersebut sesegera mungkin. Harap segera Hubungi Kami jika
Anda mengetahui bahwa seorang anak di bawah usia 16 tahun telah memberi kami informasi pribadi.
Jika Anda adalah penduduk California yang berusia di bawah 18 tahun, dan Anda adalah pengguna terdaftar dari produk atau
layanan kami, hukum California mengizinkan Anda untuk meminta dan memperoleh penghapusan konten atau informasi yang
telah Anda posting secara publik. Untuk mengajukan permintaan tersebut, harap Hubungi Kami dengan memberikan
informasi spesifik tentang di mana konten atau informasi tersebut diposting dan membuktikan bahwa Anda mempostingnya.
Kami kemudian akan melakukan upaya yang wajar dan dengan iktikad baik untuk menghapus postingan dari pandangan
publik ke depannya, atau membuatnya anonim, sehingga Anda tidak dapat diidentifikasi secara individu, sejauh diwajibkan
oleh hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa permintaan tersebut tidak memastikan penghapusan konten atau informasi
yang telah Anda posting secara lengkap atau menyeluruh dan bahwa mungkin ada keadaan di mana hukum tidak
mengharuskan atau mengizinkan penghapusan bahkan jika diminta.

Pengalihan, Penyimpanan, dan Pemrosesan Informasi Secara Global
Ketika kami membagikan informasi pribadi Anda dengan mitra kami, perusahaan yang berafiliasi dengan Western Digital, dan
penyedia layanan, informasi pribadi Anda dapat dialihkan ke dan/atau dapat diakses dari negara-negara di luar Wilayah
Ekonomi Eropa atau Republik Rakyat Tiongkok. Dalam keadaan tersebut, kami akan mengadakan klausul kontrak model
seperti yang dipakai oleh Komisi Eropa atau Administrasi Ruang Dunia Maya Tiongkok, sebagaimana berlaku, atau
mengandalkan dasar hukum lain, dan menerapkan tindakan wajib untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang
berlaku (misalnya, membuat sebuah proses untuk mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan kepada Anda saat
mengalihkan informasi pribadi Anda keluar dari Republik Rakyat Tiongkok). Untuk beberapa layanan kami, informasi pribadi
Anda dapat dialihkan ke dan/atau disimpan dan diproses di server yang berlokasi di Amerika Serikat, atau di lokasi lain di luar
negara tempat Anda tinggal untuk tujuan menyediakan layanan kepada Anda.

Perubahan Pernyataan Privasi Ini
Kami dapat mengubah Pernyataan Privasi ini secara berkala agar tetap sesuai dengan teknologi, praktik industri, dan ketentuan
perundang-undangan baru, di antara alasan lainnya. Kami memperkirakan bahwa sebagian besar perubahan tersebut bersifat
kecil. Segala perubahan nonmateri akan segera berlaku setelah Pernyataan Privasi yang telah diperbarui diposting, dan kami
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akan menunjukkan tanggal Terakhir Diubah di bagian atas dokumen ini. Namun, mungkin terdapat kasus di mana perubahan
Pernyataan Privasi ini mungkin lebih signifikan. Dalam kasus tersebut, kami akan memberi Anda pemberitahuan penting
tentang perubahan tersebut di situs web kami atau akan langsung mengirimi Anda pemberitahuan.
Dengan terus menggunakan produk dan layanan kami setelah tanggal berlaku Pernyataan Privasi, Anda berarti menerima
Pernyataan Privasi yang telah direvisi. Jika Anda tidak setuju dengan Pernyataan Privasi yang telah direvisi, harap berhenti
menggunakan produk dan layanan kami dan Hubungi Kami untuk menutup akun yang mungkin telah Anda buat.

Hubungi Kami
Jika ada pertanyaan tentang Pernyataan Privasi ini atau penerapannya, Anda dapat mengirim email kepada Petugas
Perlindungan Data (DPO) kami di DPO@wdc.com. Anda juga dapat menghubungi kami melalui formulir web kami atau
menulis email kepada kami di:
Legal Department
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119 USA
Untuk pelanggan di Uni Eropa, kami telah mendaftarkan DPO kami ke Komisi Perlindungan Data Irlandia. Jika ada pertanyaan
atau kekhawatiran tentang praktik privasi kami, kami menyarankan Anda untuk menghubungi DPO kami di alamat email di
atas.
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