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תאריך עדכון אחרון:  21 בדצמבר,  2022 

אנחנו", "שלנו" או " לנו") אוספת  את המידע שלך, משתמשת  בו וחושפת  Western Digital", ")Western Digital"הצהרת  הפרטיות  הזו  מסבירה  כיצד    
פרט לאותם מוצרים ושירותים שיש להם הצהרת פרטיות נפרדת.    ,W estern Digital  א ותו. הצהרת  הפרטיות  חלה  על  כל  המוצרים  והשירותים  של

ולכן אנ חנו  ובשירותים  שלנו, במקרים  הרלוונטיים, אתה מסכים  לשימוש במידע שלך כמתואר בהצהרת  הפרטיות  הזו בכל פעם  שאתה משתמשים  במוצרים
 ת.ולאש ךל שי םא רשק ונעמ רוצולי ואובמל הז ךמסמ אורקל ךב םיריצפמ

 בושמושיושיאי דעמי ףסואי

אותך.  מידע אישי  גם  כולל  מידע המקושר  למידע  שניתן  להשתמש  בו  באופן ישיר  או   לזהות מידע אישי  הוא  מידע  שניתן להשתמש  בו  באופן ישיר  או  עקיף כדי
אותך.  מידע אישי  אינו  כולל  מידע שעבר אנונימיזציה בלתי  הפיכה או  מידע  מצטבר  כך  שהוא אינו יכול  עוד  לאפשר  לנו  לזהות  אותך, בשילוב   לזהות עקיף כדי

נטול  פרטי זיה וי .  בצורה אחרת.  במידה  שנעבד  מידע ללא  פרטי זיהוי, אנו נשמור  את המידע ונשתמש  בו  כאשר  הוא או אחר מידע עם

ואופן  העיבוד  שלה ם:  הנה תיאור  של  סוגי  המידע האישי  שאנו  עשויים  לאסוף

 םיפסוא ונחנא ישיא דעימ היזא

ייתכן  שנאסוף ושאספנו  ב- 12 החודשים  האחרונים  סוגים  שונים של  מידע אישי  ממך  או ע ליך :  בהתאם  למוצרים ולשירותים  שבהם  אתה  משתמ ש,
 
 

 
 
 

 

 
 
 

פרטי  זיהוי  אישיי ם, כולל   שם, שם  משתמ ש, כתובת דואר אלקטרוני, מספר  טלפון וכתובת  מגורים  או  כתובת  למשלו ח.  •
מידע על החשבון שלכם ב- Western Digital ומידע  לאי מות; כתובת    • כולל מוצרים או שירותים  שלקוחות רכשו או שקלו לרכו ש, מידע מסחר י,

ופרטי יצירת  ק שר.  חיו ב, כתובת  למשלוח
כולל מידע מסויים ומוגבל לגבי כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב.   • מידע פיננס י,
התעסוקה  או רמת ההשכלה  שלך.   • רמת ההכנס ה, המגד ר, הגי ל, כולל המיקו ם, למשל נתונים דמוגרפיי ם, תכונות  אישיו ת ,
במיקום המשוער על פי כתובת  ה- IP  שלך  • ,G PS-זמין, השירותים  שלנו  עשויים להשתמש ב זה מידע כללי על מיקום  במקרים  שבהם  מידע

ובטכנולוגיות  אחרות על  מנת  לקבוע את המיקום  המשוער  של המחשבים, הטלפונים  או המכשירים  האחרים  שבהם תתקין  את המוצרים  או   
השירותים  שלנו או  תיגש אליה ם. 

פעילות באינטרנט או ברשתות אלקטרוניו ת, כולל היסטוריית  גלישה, היסטוריית  חיפושים ומידע לגבי  האינטראקציה שלך  עם    • מידע על
  IP - כתובת ה המזהה  הייחודי של המכשיר של ך, תצורת המכשיר של ך, המוצרים והשירותים  ש לנו, כמו  למשל  סוג המכשיר שבו אתה  משתמ ש,
דפדפן  האינטרנט שבו  אתה משתמ ש, מידע על  שימו ש, פרטי  אבח ון, פרטי  גליש ה, פרטי  סיכום    ההפעלה של ך, סוג מערכת שלך, המכשיר של

ניצול האח סון, מונחי חיפוש ותכונות  קבצים    הפעלה,  CPU וסטטיסטיקות  שימוש אחרות, קריאות  AP I, פרטים  על קריסת ה שירות, מצב הר שת,
ומסמכים ) .  ת מונות, סרטונ ים, מוזיקה תכונות  של (כולל

נסיון  עבודה קודם  או המעסיק הנוכחי או מעסיק ק ודם .  • תפקיד, מקצוע, הקשור לתעסוקה, כמו  למשל עבודה, או מידע מקצועי
כמו למשל מידע על תחומי העניין שלך או על העדפות הקנייה  שלך.   • היסקים על סמך המידע האיש י ,
מידע  אישי רגיש ,  ספציפית מידע על כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב  המשמשים  את  מעבד  התשלומים  שלנו  למילוי  עסקה  שביק שת.  •

בקשה   תמונה  או  להגיש  לספק  לנו  למלא  טופ ס, חשבו ן, יצירת  בזמן  למש ל, נוסף.  אישי  מידע  לנו  למסור  לבחור  תוכל  שלעי ל, האישי  המידע  לקטגוריות  בנוסף 
לתעסוק ה.  

 ישיא דעימ םיפסוא ונא דציכ

מידע שאתה מספק : אנחנו עשויים לאסוף את המידע האישי  שתמסור  בזמן  שתשתמש במוצרים ובשירותים  ש לנו, שתיצור  חשבון, שתפנה א לינו,  • 
שתשתתף בסק ר, שתשתתף  בדיוני  קהילה או בחדרי צ'א ט, שתגיש  מועמדות למשר ה, שתירשם  לקבלת תוכן  שיווק י, שתפנה אלינו  באירועים  פנים   

ייתכן שנאסוף ממך מידע אישי לגבי הרכיש ה.  מול  פנים  או  שתקיים אינטראקציה עמנו  בדרכים  אח רות. מידע על תשלומים  : אם אתה  מבצע רכיש ה,
ובאפליקציות  באינטרנ ט, בנייד    •  ובשירותים  של נו, כולל באתרים  שלנו שלנו : כאשר  אתה משתמש במוצרים ובשירותים מידע על  השימוש  במוצרים

או כאשר אתה  צופה  בדואר אלקטרוני  מאיתנו  או  בפרסומות  ש לנו, אנו  עשויים  לאסוף  מידע  מהמחש בים, מהטלפונים  או  מהמכשירים   ובמחש ב,
האחרים  שבהם תתקין  את  המוצרים והשירותים  שלנו  או  תיגש  אליה ם, או  מידע  אודות  מחש בים, טלפונים  או  מכשירים  אל ה. ייתכן  שנאסוף  חלק   

שלנו  בנושא קובצי    Cookie מהמידע הזה באופן  אוטומטי. ניתן לעיין  נוסף על האופן  שבו  אנחנו  משתמשים   בהצהרה כדי  לקבל  מידע
שלישי : אנו  אוספים  מידע מגורמי  צד שלי שי, כולל  שותפים    בטכנולוגיות  מעקב  באינטרנט ועל  האפשרויות  העומדות  לר שותך. מידע מגורמי צד

וספקי   שירות. מידע זה עשוי  לכלול את  פרטי  הקשר  שלך  משותפי  שיווק כשנעבוד  איתם  על  שיווק משותף או פעילות  מיתוג    עסק יים, סוכנויות  שיווק
ונתונים  מהרשתות    משות ף, כתובת   ה- IP או פרטי המיקום  שלך מספקי שירות כדי להציע מוצרים  ושירותים  מסוימים  שרלוונטיים  למיקום  ש לך,

החברתיות  שלך  כדי לאמת  את השימוש שלך  במוצרים  שלנו  או  כדי  שתעניק למוצרים  או לשירותים  שלנו  הרשאת  גיש ה. 
וממקורות  מידע  אחרים  הזמינים  לציבור.    • מידע  ממקורות  ציבוריים : אנו  עשויים  לאסוף  מידע  ממקורות ומרשומות  ממש לתיים,

 ךלש ישיהא דעימב םישמשתמ ונחנא דציכ
ולהתאים   אנחנו עשויים  להשתמש במידע אישי למטרות  המתוארות בהצהרת  הפרטיות  הזו. ככלל, אנחנו משתמשים  במידע אישי  כדי  לספק, לשפר, לפתח

כדי להציע לך פרסומות ושירותים  ממוקדים וכדי  להגן  עלינו ועל  המשתמשים  ש לנו.  כדי לתקשר עמ ך, אישית את החוויה  שלך עם המוצרים והשירותים שלנ ו,

https://westerndigital.com/legal/privacy-statement/data-request-form.html
https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.iw-il.html


נוכל לעשות  זאת עם הסכ מתך, לצורך  ציות למחויבויות  לפי  חוק, לקיום  החוזה שלך  עמנו  או לאינטרסים  הלגיטימיים שלנו, במידה המרבית  המותרת בחוק החל . 
 Western Digital Technologies, Inc.   :אוספת, מעבדת וקובעת  כיצד  לעבד  את המידע האישי  שלך  בתור נאמן  הנתונים  לצורך  המטרות  הבאות

    

    

     

שלנו : אנחנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך  כדי  לעזור  לנו    •  והשירותים שלך עם המוצרים של החוויה והתאמה  אישית שיפור , פיתוח אספקה ,
שלנ ו. בין  השאר, אנחנו  עשויים  להשתמש במידע האישי  שלך   ולהתאים  אישית  את החוויה שלך  עם  המוצרים והשירותים לספק, לשפר, לפתח

למטרות  כגון ניתוח נתוני ם, מחקר וביק ורות. אנחנו עשויים לבצע פעולות עיבוד שכאלה  בהתבסס על ההסכמה  שלך או על האינטרס הלגיטימי שלנו  
ייתכן  שנשתמש  במידע    כשאנחנו  מציעים  לך  מוצרים ושירותים ולצורך  המשכיות  עסק ית. אם אתה  משתתף בהגרל  ה, בתחרות  או  במבצע  אח ר,

האישי  שאתה  מספק  לצורך  ההרשמה  לתוכניות  אל ה. לחלק  מהפעילויות  האלה יש  כללים נוספי ם, שעשויים  לכלול  מידע נוסף  לגבי  אופן  השימוש  
ולכן  מומלץ לקרוא כללים אלה בקפידה לפני  ההשתתפות.   במידע אישי,

 תקשורת  איתך : ייתכן  שנשתמש במידע אישי  כדי  להגיב לפניות  שלך  ולקיים עמך תקשורת  לגבי  הודעות  חשובו ת, כולל הודעות  הקשורות  לחשבון  של ך,  •
או  ל מוצרים, לשירותי ם, לעסקאות  או  לשינויים  במדיניות  או  בתנאים  שלנ ו. עיבוד שכזה  מתבצע משום שהוא  נחוץ להוצאה  לפועל של חוזה  עמ ך,

שהוא מתבסס על האינטרס הלגיטימי  שלנו  לקיים  עמך  אינטראקציה  כדי  לספק  לך  את המוצרים  והשירותים ש לנו. ייתכן  שגם נשתמש במידע    משום
נוסף על המידע האישי  שאנחנו   תעסוקה. הודעות  הפרטיות  שלנו  למועמדים ולעובדים מספקות  מידע אישי  כדי  לתקשר  עמך  לגבי  בקשות  בנושא

ייתכן שנשתמש במידע אישי כדי    ועל  אופן  שימוש  במידע  אישי  בקשר  לבקשות  בנושא תעסוק ה. בכפוף להסכמה  מפורשת מראש מצד ך, אוס פים,
וייתכן  שנשתף את המידע האישי  שלך  עם  שותפי צד שלישי  שייתכן    ,W estern Digital  לשלוח  לך תוכן  שיווקי בקשר  למוצרים ולשירותים  של

ושירותים  שלהם. אם אינך רוצה  עוד לקבל תוכן  שיווקי  בדוא"ל,    כדי  להפסיק לקבל תוכן  כז ה. ייתכן   צור  קשרשישלחו  לך תוכן  שיווקי בקשר  למוצרים
שנשתמש במידע שלך  כדי  לעבד  את הבקשות  שלך וכדי  להגיב להן כאשר  אתה  פונה אלינו.  

ומדידה של פרסומות ושירותים  ממוקדים : אנחנו עשויים  להשתמש במידע אישי  כדי  לספק  לך  פרסומות  מותאמות  אי שית, כולל אתרים    •  הצעה
וכדי  לקבוע את  מידת  היעילות של הקמפיינים  שלנו  לקידום  מכיר ות. ניתן  לעיין   בהצהרה שלנו בנושא קובצי   Cookieואפליקציות  של  צד שלישי,

כדי  לקבל  מידע נוסף על האופן  שבו  אנחנו  משתמשים  בטכנולוגיות  מעקב באינטרנט לפרסומות בהתאמה אישית ועל האפשרויות  העומדות  לרשו תך. 
ובשירותים  שלנו, או  שזוהו באחד או    ייתכן  שגם נשתמש בהתאמת  קהלים  כדי  לפנות  לאנשים  (או לאנשים דומים  לאנשים) המשתמשים  במוצרים

או על-ידי שילוב  פיקסל    יותר  ממסדי  הנתונים  ש לנו. אנחנו  עושים זאת  כשאנחנו  מספקים רשימה  של  כתובות דוא"ל  שעברו   Hashing לשותף פרסו ם,
ואותו  שותף פרסום  מבצע התאמה של  גורמים  משותפים  בין  הנתונים שלנו והנתונים  שלו.   משותף  פרסום  במוצרים ובשירותים  שלנו,

וכן  כדי  לקדם  בטיחות ואבטח ה,   •  ואבטחה : אנחנו  עשויים  להשתמש במידע אישי  כדי  לעזור  באימות  חשבונות ופעילויות  של משתמשים, קידום בטיחות
וחקירת  פעולות  חשודות  או שעלולות להיות  בלתי  חוקיות, או חקירת  הפרות  של התנאים  או המדיניות ש לנו.  למשל על-ידי  איתור  פעילויות הונאה

עיבוד שכזה  מתבצע  משום שהוא  נחוץ  להוצאה  לפועל של  חוזה  עמ ך, או  משום שהוא  מתבסס  על  האינטרס  הלגיטימי שלנו  להקפיד  על  הבטיחות  
של ה מוצרים והשירותים  שלנו.  

 עיבוד  תשלומים : ייתכן  שמעבד  התשלומים  שלנו  ישתמש במידע האישי  ש לך, כולל  מידע מסחרי ופיננסי, ספציפית  לשם  עיבוד  תשלומים ועמלות  על   •
עסקאות הקשורות למוצר או שירות שביקשת.  

שים לב שאתה  רשאי לבטל את הסכמתך על-ידי    ביחס לכל סוגי השימוש בנתונים שתוארו לעיל ושדורשים את הסכמתך המפורשת מראש לפי החוק  הח ל,
  ש לנו.   הטופס המקווןיצירת קשר באמצעות

 יש  כמה  חברות  מסונפות  בשטחי  שיפוט  שוני ם. כל  אחת  מהחברות  הל לו, אוס פת, מעבדת וקובעת  כיצד   - Western Digital Corporationבתור  חברה גלובלית, ל
לעבד  את  המידע  האישי  שלך  בתור  נאמן נתונ ים, כדי  לעזור  לספק  לך  את  המוצרים  והשירותים  שאתה  מבקש .  

 וטכנולוגיות  דומות   Cookieקובצי   
וכדי להגן  עליה ם,  ולשפר  את המוצרים והשירותים  שלנו, אנחנו משתמשים והשתמשנו  ב- 12 החודשים  הקודמים  בקובצי   Cookie ובטכנולוגיות דומות  כדי  לספק
למשל באמצעות תוכן  מותאם אישית, הבנת  התנהגות  של משתמשים והצעת חוויה בטוחה יותר. אנחנו  גם  משתמשים  בטכנולוגיות  אלהכדי  לספק  לך  פרסומות   

וכדי  לקבוע את  מידת  היעילות  של הקמפיינים  שלנו  לקידום  מ כירות .   מותאמות  אי שית, כולל אתרים ואפליקציות  של  צד ש לישי,

 כדי לקבל  מידע נוסף על האופן  שבו  אנו  משתמשים  בקובצי   Cookie ובטכנולוגיות  מעקב  באינטרנט ופרטים     בהצהרה שלנו בנושא קובצי  Cookieניתן  לעיין
לגבי  האפשרויות  שעומדות  לר שותך . 

 שיאי עדמי פתשיח

אנו מאפשרים  לשותפים  האסטרטגיים  שלנו ולנמענים אחרים  המתוארים  להלן לגשת  למידע  אישי מסוגים  מסוימים  למטרות  המתוארות  בהצהרת  פרטיות ז ו.  

 ותרחא ותרבחו ותריש יקפס

אנחנו  עשויים  לשתף  מידע אישי  עם  ספקי  שירות וחברות  אחרות  המספקות  שירותים בשמנו, כגון  אירוח אתרי  אינטרנ ט; שירותי דואל אלק טרוני; שיוו ק; 
ניהול    תמיכת  לקוח ות; נ תונים; סיפוק ניתוח תשלו מים, מילוי  הזמנות מלקוח ות; פרסום; חסויות  להגר לות, לתחרויות  ולמבצעים  אח רים; ביק ורות; עיבוד
ושירותים  אחרים  המסייעים  בסיפוק או במכירה של המוצרים והשירותים  שלנו. בנו סף, מחקרים וסקרי  שביעות  רצון  של הלקוח ות; שירותי  אחסון  בענן;

ייתכן  שנשתף את  המידע האישי  שלך  עם  מפרסמים, ספקי ניתוח נתונים  ורשתות  חברתיות, אשר  מסייעים  לנו  בהמלצה על  מוצרים, בשליחת חומרי  שיווק  
ובשליחת תוכן רלוונטי  עבורך. חברות  אלה מחויבות  להגן  על המידע שלך  והן עשויות להימצא במקומות  שונים  שבהם אנחנו  פוע לים.  

 הרבחה תגרסמב ותקאסוע ותפנוסמ ותרבח

יוזמה  משות פת,  רכיש ה, אנחנו  עשויים  לשתף  מידע אישי  עם  כל החברות  המסונפות  ל-Western Digital Corporation . במקרה  של  מיזו ג, ארגון  מחד ש,
ייתכן שנעביר את כל המידע   כולל במסגרת פשיטת רגל או הליכים דומי ם, העברה  או מכירה  של כל העסקים  שלנו או חלק  מה ם, עסקה  המש ך, הקצא ה,

האישי  לצד  השלישי  הרלוונ טי.  
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 החטבוא קוחל ותיצ

ייתכן  שנהיה מחויבים   – על  פי  חוק  או  כתוצאה  מהליך  משפ טי, דיון בבית  משפט  או  בקשה  מרשויות ציבוריות  או  ממשלתיות  במדינת  המגורים  שלך  או  
נקבע שהחשיפ ה נחוצה או הולמת  מסיבות  של  ביטחון  לאומי, אכיפת  חוק או נושאים   מחוצה לה  – לחשוף  מידע אי שי . ייתכן  שגם נחשוף  מידע אישי  אם
נקבע  בתום  לב שחשיפתו נחוצה במידה סבירה  כדי  להגן  על הזכויות  שלנו וכדי  להשיג    אחרים  בעלי  חשיבות ציבורית. ייתכן  שגם נחשוף  מידע אישי  אם

סעד זמין, לאכוף  את  התנאים וההתניות שלנו, לחקור  הונאות  או להגן  על הפעילות  או המשתמשים  ש לנו . 

 ה)נירפוליקב טיותרפ תכויוז לל(כו ךלש זכויותה

ייתכן  שיהיו  לך  את הזכויות  המתוארות    ומעודכן. בהתאם למקום  המגורים  ש לך, אנחנו נוקטים  אמצעים  סבירים  כדי  לוודא שהמידע האישי  שלך  מדויק, מלא
להלן .  

 

 
 
 
 

 
 

וקטגוריות    • לדעת המידע האישי  שאנו  אוס פים, כולל המקורות  שמהם אספנו  את המידע האישי, המטרה (או המטרות) שלנו  לגבי  האיסוף, הזכות
הנמענים  שאיתם  שיתפנו  את המידע האישי  ש לך, כולל  שיתוף עם  גורמי  צד שלישי  למטרות השיווק שלהם  

וסטנדרטי    • הזכות לגשת  למידע האישי  שאנו  מעבדים  אודותיך, בפורמט  מובנה
הזכות למחוק   את המידע האישי שלך    •
הזכות  לבטל  את  הסכמתך  למכירת  המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי או לשיתוף המידע  האישי שלך איתם.    •
כולל  שיתוף המידע האישי שלך  עם  גורמי  צד שלישי למטרות  הקשורות  לפרסום  התנהגותי בהקשרים   • הזכות לבטל את הסכמתך לפרסום ממוק ד,

 שונים  
של קבלת החלטות  אוטומטית   • הזכות לבטל את הסכמתך לסוגים מסוימים
הזכות לתקן  או  לערוך  כל  מידע שגוי  לגביך   •

 ךתיכויוזשמומי

 

באפשרותך למלא  את   ש לנו. אנו נגיב לבקשתך במסגרת הזמן המוגדרת בחוק  החל  טופס האינטרנט כדי לממש את הזכויות שעומדות לרשות ך,
(ובאופן  כלל י, בתוך   30 יום ).  

ייתכן שנבקש ממך מידע שיאפשר לנו לאמת את זהותך ואת זכותך לגשת  כדי להגן על הפרטיות והאבטחה  של המידע האישי של ך, כפי הנדרש על פי חו ק,
וכן  כדי  לחפש את המידע האישי  שברשותנו ולספק אותו  לך. במקרים  מסוימים, החוק או התקנות  החלים  מאפשרים  לנו  או דורשים  מאיתנו  לדחות    למידע כאמור,

בקש .ה 

לבטל את הסכמתך למכירת המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי  אם  אתה תושב  קליפורניה  או מדינה  או  תחום שיפוט אחרים המעניקים לך את זכות ז ו,
או לשיתוף המידע האישי  שלך  איתם  למטרות  שימוש  בנתונים  שלך כפי  המתואר לעי ל, כולל שיווק התנהגותי תלוי תו כן:  

הזמין (1 )   וציין שברצונך  למנוע  מכירה  (כגון  שיתוף  המידע  שלך  עם  השותפים  שלנו    כאן,הגש בקשה  באמצעות הטופס 'איסור על מכירת המידע האישי של י'
וכן    למטרות  התאמת  קהלים  באמצעים  שאינם  קובצי   Cookie או טכנולוגיות  מעקב באינטרנט, כמפורט בסעיף  (2) להלן );

לחץ על (2 )   Cookie  ו'פרסו ם'. לאחר מכן, לחץ  העדפות קובצי בתחתית  המסך והעבר  את האפשרויות  למצב 'לא' עבור  ההגדרות  'ביצועים  ופונקציונליות'
וכן  טכנולוגיות  מעקב באינטרנט באתר  ש לנו, כולל למטרות    תשבית  קובצי   Cookie של  ביצועי ם, פונקציונליות ופרסום על  'שלח העדפות' . פעולה  זו

רק על הדפדפן  הספציפי  שממנו  לחצת   תחול וטכנולוגיות  מעקב אלה באינטרנט התאמת  קהלים ופרסומות  מותאמות  אי שית. השבתת קובצי  Cookie אלה
וההעדפות שלך עשויות להתאפס אם תשנה את ההגדרות שלך.    על הקישו ר,

והסוכן  להגיש את הבקשה  בשמ ך, חתומה  על יד ך, כל עוד תספק  לסוכן המורשה  הרשאה  בכת ב, סוכן  מורש ה: אתה  רשאי לאשר לסוכן להגיש בקשה  מטעמ ך,
הסוכן צריך להירשם בהתאם  ,CCP A  וברצונך  למנות  סוכן  למטרות הגשת  בקשה במסגרת זהותו  מולנו. אם אתה תושב קליפורניה יכול  גם  לאמת  את המורשה
אצל  מזכיר  המדינה  של  קליפורניה ולהגיש  עותק  של רישום זה יחד  עם  בקשת  הצרכן  המאומתת  ש לך. אנא  בקש מהסוכן המורשה  לבצע את ההוראות שלעיל  

אל:   עם  אישור נוטריו ן, Legal Department, 5601 Great Oaks להגשת  בקשה  ובנוסף  לשלוח  את  הצהרתך בכתב המסמיכה  את הסוכן לפעול מטעמ ך,
Parkway, San Jose, California 95119 USA.  .ייתכן שלא  יהיה  צורך לבצע את הוראות אל ה אם לסוכן המורשה  שלך יש ייפוי כו ח,

תלונה  לרשות  המוסמכת   בנוס ף, ניתן לפנות  אלינו  בטל פון, במספר  888-914-9661 (קוד  PIN:  228663 ) כדי  לממש את הזכויות  העומדות  לרשותך, ולהגיש
להגנה  על  נתונים בנוגע  לעיבוד  המידע  האישי  ש לך. ניתן גם להתנגד להמשך העיבוד של המידע האישי שלך או להגביל אותו וכן לערער  על כל  החלטה  הנוגעת  

למימוש  הזכויות  שעומדות  לר שותך. אנו לא  נפלה  אותך לרעה  בעקבות מימוש  הזכויות  שעומדות  לר שותך . 
 

וייתכן  שנמחק את   דבר זה  יבטל את גישתך לכל חשבונות שלך ב-Western Digital . איננו  מחויבים  לשמור  את המידע ש לך, אם תבקש למחוק  את הנתוני ם,
נחוץ  כדי  למנוע הונאה או  שימוש  לרעה בעתיד, אם   או במל ואו ללא כל חבות . עם  זאת, אנחנו  עשויים לשמור  מידע הקשור  אליך  אם  לדעתנו  הוא המידע  בחלקו

הדבר נדרש על פי חוק או למטרות  לגיטימיות, במקרים  הרלוונטיים, כגון ניתוח  מידע שאינו  אישי, שחזור  חשבונות, שמירה על הפונקציונליות או על האבטחה  של   
המערכות  ש לנו, ביצוע  ביקורת  ברשומות  שלנו  או אכיפת  הזכויות וההתחייבויות  שלנו  במסגרת  ההסכמים  ש לנו.  

 שילישדצלשםרותישיוםריאת

היכולת  את או ולשירותים  של צד שלישי, המוצרים והשירותים ש לנו, כולל האתרים ונכסי  המדיה הדיגיטלית  שלנו, עשויים  להכיל קישורים לאתרים, למוצרים
ואיננו  אחראים  למידע  או  לתוכן  הכלולים  במוצרים ובשירותים  שלה ם. הצהרת  פרטיות    לגשת אליהם.  איננו  אחראים  לנוהלי  הפרטיות  של  אותם  גורמי  צד שלי שי,
במוצר או בשירות   זו חלה  רק על המידע  שאנחנו אוספי ם . אנחנו  מעודדים  אותך  לקרוא  את  מדיניות  הפרטיות  של  כל  צד שלישי  לפני  שתמשיך להשתמש באת ר,

שלו .  
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ושמירה    יושרה אבטחת  מידע ,

  

     

    

חשוב  שתנקוט אמצעי זהירות  כדי  להגן מפני  גישה בלתי  מורשית  למוצרי   Western Digital ש לך, להרשאות  כניסה  לחש בון, למחשבים  או  למכשירים  אח רים. אם  
 מיד. לתשומת  ל בך: למרות  מאמצינו  לשמור  על  אמצעי  אבטחה   פיזיים, אלקטרוניים   צור קשר   אתה  מרגיש שאבטחת החשבון או המידע האישי שלך נפגע ה,

אם הדבר נדרש על   נודיע לך ולרשויות המתאימות מי ד, ופרוצדורליים  סבירים ומתאי מים, אף  מערכת  אבטחה  אינה  חסינה  לחלו טין. במקרה  של פריצת אבטח ה,
ח וק.   פי

נשמור  את המידע כאמור  בהתאם למדיניות  שלנו  לשמירת  נתונים  לפרק הזמן   אנו נאחסן  את המידע האישי  שלך  בהתאם לחוק החל להגנת נתונים,
ולמחוק  מידע  כאמור  בהתאם  למדיניות  המחיקה  ש לנו, אלא  אם דרושה תקופת  שמירה  ארוכה   הדרוש  לביצוע  המטרות  המתוארות  בהצהרת  פרטיות  זו
אנו נשתמש במידע רגיש עבור העסקה  הספציפית שלשמה  הוא  נועד ונשמור אותו רק  לפרק  הזמן הנחוץ להשלמת    יותר או שהיא  מותרת על פי חו ק.

העסקה  או כפי שאישר המשתמש אחר ת.  

 םידיל
איננו  אוספים  ביודעין  מידע  מילדים  בני  פחות  מ- 16, איננו  משתמשים  במידע  שכזה ואיננו  חושפים  א ותו. אם אנחנו מגלים שאספנו מידע אישי של ילד מתחת 

לגיל  16  – או הגיל המינימלי  התואם באותו תחום  שיפוט, כגון   13 בארצות הברית או  14 ברפובליקה העממית  של  סין  (שלמטרות  הצהרת  פרטיות זו אינה  כוללת  
ואזור  טאיוון)  – ננקוט צעדים  כדי למחוק  את המידע בהקדם האפשרי.   צור עמנו  את האזור  המנהלי  המיוחד של הונג קונג, האזור  המנהלי  המיוחד של מקאו

 מיד אם אתה מגלה  שילד מתחת לגיל  16 סיפק  לנו  מידע אי שי.  קש ר 

רשום  במוצרים  או בשירותים  שלנו, החוק בקליפורניה  מתיר  לך  לבקש את הסרת  התוכן  או המידע    ואתה משתמש אם אתה תושב קליפורניה  מתחת לגיל  18,
  עם  מידע  ספציפי  לגבי  המקום  שבו  התוכן  או  המידע  פורסם ושמעיד  על  כך  צור עמנו  קש רשפרסמת באופן ציבורי ולהשיג מטרה  זו.  כדי  להגיש  בקשה שכז ו, 

זמין  לציבור, או לבצע  בו    יהיה המידע. לאחר מכן נעשה מאמצים  סבירים ואמיתיים  כדי להסיר  את התוכן  שפורסם  כך  שלא או התוכן את שאתה הוא  זה  שפרסם
יהיה  לזהות  אותך  באופן נ פרד, במידה  הנדרשת  לפי  החוק  הח ל. שים  לב שבקשה שכזו  אינה  מבטיחה  הסרה  מלאה   או  מקיפה  של   אנונימיזציה  כדי  שלא  ניתן

ושייתכן  שיהיו נסיבות  שבהן החוק אינו דורש או מאפשר  את ההסר ה, גם  אם היא התבקש ה.   התוכן  או המידע שפרסמת,

העברות  מידע , אחסון ועיבוד ברחבי  העולם   
ייתכן  שהמידע  האישי  שלך יועבר  למדינות    Western Digitalכשאנחנו משתפים  את המידע האישי שלך  עם  השותפים  שלנו, חברות  המסונפות  ל-  וספקי   שירות,

ניעזר  בסעיפים  חוזיים  לדוגמה  כפי  שאומצו  על-ידי    ו/או יהיה  נגיש מהן.  בנסיבות  שכאל ה, מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או מחוץ לרפובליקה  העממית של סי ן,
או שנסתמך  על  בסיס  משפטי  חלופי וניישם  אמצעים  הכרחיים  כדי  לפעול  בהתאם  לחוק    בהתאם למקר ה, הנציבות  האירופית  או  על-ידי מנהל הסייבר של סי ן,
יצירת תהליך שימסור לך מידע נדרש נוסף בעת העברת המידע האישי שלך מחוץ לרפובליקה  העממית של סין ). עבור  חלק  מהשירותים  ש לנו,  החל (לדוגמ ה,

ייתכן  שהמידע האישי  שלך יועבר ו/או יאוחסן ויעובד  בשרתים   הממוקמים  בארצות  הברית, או במקומות  אחרים  מחוץ למדינה שבה אתה  מת גורר, כדי  לספק  לך  
את  ה שירותים.  

 זו תטיורפ ניותידמב םנויישי

ייתכן  שנשנה  מעת  לעת  את  מדיניות  הפרטיות  הזו  כדי  לעמוד  בקצב  הטכנולוגיות והנהלים  החדשים  בענף ודרישות רגולצי ה, בין  הית ר. אנחנו מצפים שרוב 
תאריך  העדכון  האחרון  בראש מסמך   ונציין  את יהיו  מינוריים. כל  שינוי  שאינו  מהותי ייכנס  לתוקף  מיד  עם  פרסום  הצהרת  פרטיות  מעוד כנת, ה שינויים  מסוג זה
נספק  לך  הודעה  בולטת  על  השינויים באתר שלנו לפני   ייתכנו  מקרים  שבהם  השינויים  בהצהרת  פרטיות זו יהיו  משמעותיים י ותר. במקרים  כאל ה, ז ה. עם זא ת,

י שירות .   שהם ייכנסו  לתוקף או  שנשלח  לך  הודעה

המשך  השימוש שלך  במוצרים  ובשירותים  שלנו, לאחר  מועד  הכניסה  לתוקף של הצהרת  הפר טיות, פירושו  שאתה מקבל את הצהרת  הפרטיות  המתוק נת. אם  
  לסגירת כל חשבון שיצרת.   ופנה אלינואינך  מסכים  להצהרת  הפרטיות  המתוק נת, הימנע  משימוש  במוצרים  או  בשירותים  שלנו  

 רשק נואית רצו
יש לך  שאלות  לגבי  הצהרת  פרטיות  זו או לגבי  היישום של ה, ניתן לשלוח דוא"ל לממונה על ההגנה על נתונים  (DPO ) בכתובת   . DPO@wdc.comאם

תוכל ליצור איתנו קשר דרך  על  במיקום   שלנו  או  לכתוב  לנו  הטופס המקווןבנו סף,  הקרוב אליך ביותר בדואר א ל: לכ בוד: המחלקה  המשפטית  - שאלה
הצהרת  הפר טיות.  

יש  לך  שאלות  או חששות  לגבי נוהלי  הפרטיות  שלנו, אתה  מוזמן    עבור לקוחות באיחוד האירופ י, ה- DPO שלנו רשום  אצל  נציבות  ההגנה על  נתונים באירלנד. אם
לפנות  ל- DPO שלנו בכתובת  הדוא"ל  שצוינה קודם  ל כן . 
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