
 

  
 

   

  
  

 
  

  

  

  

 
   

 

 

 

 

 
 

      

       
   

  

  

Privacyverklaring 
Laatst gewijzigd op 21 december 2022 

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Western Digital ('Western Digital', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze') uw gegevens 
verzamelt, gebruikt en vrijgeeft. De Privacyverklaring is van toepassingen op alle producten en diensten van Western 
Digital, behalve voor producten en diensten met een aparte privacyverklaring. 

Waar van toepassing, geeft  u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring 
telkens wanneer  u gebruikmaakt van onze producten of diensten, dus adviseren we u dit document volledig door te lezen 
en  contact met ons  op te nemen  als  u vragen hebt.   

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonsgegevens 
bevatten tevens gegevens die zijn gekoppeld aan gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te 
identificeren. Persoonsgegevens omvatten geen gegevens die onomkeerbaar geanonimiseerd of samengevoegd zijn zodat 
zij ons niet langer in staat stellen, in combinatie met andere gegevens of anderszins, om u te identificeren. Voor zover wij 
geanonimiseerde gegevens verwerken, bewaren en gebruiken wij de gegevens in geanonimiseerde vorm. 

Hier volgt een beschrijving van de typen persoonsgegevens die we mogelijk over u verzamelen en hoe 

we deze mogelijk verwerken: 

Welke persoonsgegevens door ons worden verzameld 
Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens van en over 
u verzamelen en hebben wij dit de afgelopen 12 maanden gedaan: 

• Persoonlijke identificatoren, waaronder naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, en postadres of
verzendadres. 

• Commerciële informatie, waaronder de producten of diensten die door klanten zijn aangeschaft of in
overweging worden genomen, informatie over uw Western Digital-account en verificatiegegevens, factuuradres, 
verzendadres en contactgegevens. 

• Financiële informatie, waaronder bepaalde beperkte creditcard- of betaalkaartgegevens.
• Persoonlijke kenmerken, zoals demografische gegevens, waaronder uw locatie, leeftijd, geslacht,

inkomensniveau, beroep of opleidingsniveau.
• Algemene locatiegegevens Indien beschikbaar, kunnen onze diensten gebruikmaken van GPS, de locatie die is

afgeleid van uw IP-adres en andere technologieën om de geschatte locatie te bepalen van de computers,
telefoons of andere apparaten waarop u onze producten of diensten installeert of gebruikt.

• Gegevens over activiteiten op internet of andere elektronische netwerken, waaronder de
browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met onze producten en diensten, zoals
het type apparaat dat u gebruikt, uw apparaatconfiguratie, de unieke id van uw apparaat, het IP-adres van uw
apparaat, het besturingssysteem, het type internetbrowser dat u gebruikt, gebruiksgegevens, diagnostische
gegevens, browsegegevens, sessieoverzichtsgegevens, CPU- en overige gebruiksstatistieken, API-oproepen,
informatie over het crashen van diensten, netwerkstatus, gebruik van opslagruimte, zoektermen en
bestandskenmerken (inclusief kenmerken voor foto's, video's, muziek en documenten).

• Professionele of werkgerelateerde informatie, zoals functie, rol, beroep, eerdere werkervaring of huidige of
voormalige werkgever.

• Gevolgtrekkingen uit persoonsgegevens, zoals informatie over uw interesses of aankoopvoorkeuren.
• Gevoelige persoonsgegevens, met name creditcard- of betaalkaartgegevens die door onze betalingsverwerker

worden gebruikt om een door u aangevraagde transactie te kunnen uitvoeren.

Naast de bovenstaande categorieën persoonsgegevens kunt u ervoor kiezen ons aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, 
zoals wanneer u een account maakt, een formulier invult, een foto aan ons verstrekt, of wanneer u solliciteert voor een 
dienstverband. 

Hoe we persoonsgegevens verzamelen 

• Gegevens die u verstrekt: We kunnen de persoonsgegevens die u verstrekt, verzamelen als u onze producten en
diensten gebruikt, een account maakt, contact met ons opneemt, deelneemt aan een enquête, deelneemt aan
communitygesprekken of chatrooms, solliciteert naar een baan, u aanmeldt voor onze marketingcommunicatie,
interacties met ons hebt tijdens persoonlijke evenementen of anderszins met ons communiceert. Gegevens over
betalingen: Als u een aankoop doet, kunnen we persoonsgegevens in verband met die aankoop verzamelen.

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


 

   
  

 
  

 
  

  
  

 
  

     
  

 
 

 

  
 

 

  

 
  

   
 

 
 

 

• Informatie over het gebruik van  onze producten en  diensten: Wanneer u gebruikmaakt van onze producten en
diensten, waaronder onze websites en web-, mobiele en desktoptoepassingen, of onze e-mails of advertenties 
bekijkt, verzamelen we mogelijk informatie van of over de computers, telefoons of andere apparaten waarop u onze
producten of diensten installeert of gebruikt. Sommige van deze gegevens kunnen automatisch worden verzameld. 
Lees onze Verklaring inzake cookies  voor meer informatie over hoe we webtrackingtechnologieën gebruiken en over 
de keuzes die u hierbij heeft.  Informatie van derden:  We verzamelen informatie van derden, met inbegrip van
zakelijke partners, marketingbureaus en serviceproviders. Dit kan tevens  uw contactgegevens van marketingpartners 
omvatten, wanneer we gezamenlijke marketing of co-brandingactiviteiten uitvoeren, uw IP-adres of locatiegegevens 
van serviceproviders om bepaalde producten en diensten te bieden die relevant zijn voor uw locatie, en gegevens 
van uw sociale netwerken ter verificatie van uw productgebruik bij  ons of om aan te geven dat u toestemming
verleent voor het gebruik van onze producten of diensten. 

• Informatie uit openbare bronnen: We kunnen informatie verzamelen uit overheidsbronnen en -records, en andere
openbaar beschikbare informatie.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken 
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring vermeld staan. In het 
algemeen gebruiken we persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren, verbeteren en ontwikkelen en uw 
ervaring daarmee persoonlijk te maken, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten te bieden en om 
onszelf en onze gebruikers te beschermen. Wij kunnen dit doen op basis van uw toestemming, om een wettelijke verplichting 
na te komen, om een contract met u uit te voeren of om aan onze gerechtvaardigde belangen te voldoen, voor zover dit door 
de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Western Digital Technologies, Inc. verzamelt, verwerkt en bepaalt als 
verwerkingsverantwoordelijke hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van en het persoonlijk maken van uw ervaring met van onze producten
en diensten: We kunnen persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen onze producten en diensten te leveren, 
verbeteren en ontwikkelen. Dit omvat tevens het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden zoals 
gegevensanalyse, onderzoek en audits. Wij kunnen deze verwerking uitvoeren op basis van uw toestemming of onze 
gerechtvaardigde belangen bij het aanbieden van producten en diensten aan u, alsook om de bedrijfscontinuïteit te 
waarborgen. Als u deelneemt aan een loterij, prijsvraag of andere promotie, kunnen we gebruik maken van de 
persoonsgegevens die u verstrekt om deze programma’s te organiseren. Voor sommige van deze activiteiten gelden 
extra regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe we persoonsgegevens gebruiken, dus moedigen 
we u aan deze regels zorgvuldig door te lezen alvorens deel te nemen. 

• Communicatie met u: Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw  vragen en om  met u te
communiceren over belangrijke kennisgevingen, waaronder  kennisgevingen met betrekking tot uw account,  
producten, diensten, transacties of wijzigingen in onze beleidsregels en voorwaarden. Dergelijke verwerking wordt  
uitgevoerd om aan een contract met u te voldoen, of is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen bij interactie 
met u, zodat we u kunnen voorzien van producten en diensten. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken om  
met u over uw  sollicitaties te communiceren. Onze privacykennisgevingen voor sollicitanten en werknemers bevatten 
aanvullende informatie over de persoonlijke informatie die wij verzamelen en de manier waarop wij persoonlijke 
informatie gebruiken in verband met uw sollicitatie. Mits u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen we 
persoonsgegevens gebruiken om u marketingberichten over de eigen producten en diensten van Western Digital toe 
te sturen en kunnen we uw persoonsgegevens met externe partners delen, die u wellicht  marketingberichten over  
hun producten en diensten zullen toesturen.  Als u niet langer marketingberichten per e-mail wilt ontvangen, neem  
dan  contact  met ons op  om u hiervoor af te melden. We kunnen uw gegevens gebruiken voor het verwerken van en 
het reageren op uw aanvragen, wanneer u contact met ons opneemt.   

• Aanbieden en beoordelen  van gerichte  advertenties en diensten:  We kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te
voorzien van persoonlijke advertenties, waaronder die op websites en in toepassingen van derden, en om de 
effectiviteit van onze promotiecampagnes vast te stellen. Lees onze Verklaring inzake Cookies  voor meer informatie 
over hoe we webtrackingtechnologieën gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties en over de keuzes die u 
hierbij hebt. We kunnen ook doelgroepmatching gebruiken om klanten (of andere vergelijkbare personen) te bereiken 
die onze producten en diensten hebben gebruikt of die zijn geïdentificeerd in een of meer van onze databases. Dit  
doen we door  een lijst met gehashte e-mailadressen aan een advertentiepartner te verstrekken of door  een pixel van 
een advertentiepartner in onze eigen producten en diensten op te nemen. Op die manier kan de advertentiepartner  
gemeenschappelijke factoren tussen onze en zijn gegevens matchen.   

• Het bevorderen van de veiligheid: We kunnen persoonsgegevens gebruiken om accounts en gebruikersactiviteiten te
helpen verifiëren en de veiligheid te bevorderen, bijvoorbeeld door te waken tegen fraude en door onderzoek te 
doen naar verdachte of mogelijk illegale activiteiten of schendingen van onze voorwaarden of beleidsrichtlijnen. 
Dergelijke verwerking wordt uitgevoerd omdat het noodzakelijk is om aan een contract met u te voldoen, of 
gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen bij het zorgen voor de veiligheid van onze producten en diensten. 

• Betalingsverwerking: Onze betalingsverwerker kan uw persoonsgegevens, waaronder commerciële en financiële
gegevens, gebruiken voor het verwerken van betalingen en transactiekosten met betrekking tot een product dat of 
dienst die u hebt aangevraagd. 

Voor elke van de hierboven beschreven manieren van gebruik van uw gegevens die volgens de toepasselijke wetgeving uw 
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereisen, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via 

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


  

  

 

 
  

  

  

 
 

 
 

 
  

 
  

  

  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

 
 

  
  

    
    
   

 
  
   

ons  webformulier.  

Als wereldwijd bedrijf, beschikt Western Digital Corporation over een aantal dochterondernemingen in verschillende 
rechtsgebieden. Elk van deze dochterondernemingen verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonsgegevens moeten 
worden verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke om te helpen u de producten en diensten te leveren waarom u vraagt. 

Cookies en vergelijkbare technologieën 
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën en hebben dit in de afgelopen 12 maanden gedaan om onze producten 
en diensten te leveren, beschermen en verbeteren, bijvoorbeeld door het personaliseren van inhoud, het onderzoeken van 
gebruikersgedrag en het bieden van een veiligere gebruikservaring. We gebruiken deze technologieën ook om u te voorzien 
van persoonlijke advertenties, waaronder die op websites en in toepassingen van derden, en om de effectiviteit van onze 
promotiecampagnes vast te stellen. 

Lees onze Verklaring inzake cookies  door om meer te weten te komen over hoe we cookies en webtrackingtechnologieën 
gebruiken en over de keuzes die u hebt.  

Vrijgeven van persoonsgegevens 
Wij stellen bepaalde persoonsgegevens beschikbaar aan de strategische partners en andere ontvangers die hieronder worden 
beschreven voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. 

Serviceproviders en andere bedrijven 
We kunnen persoonsgegevens delen met serviceproviders en andere bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals 
hosting van websites; e-maildiensten; marketingadvertenties; sponsoring van loterijen, prijsvragen en andere promoties; 
auditing; betalingsverwerking; het uitvoeren van orders van klanten; gegevensanalyse; het bieden van klantondersteuning; 
het uitvoeren van klantenonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken, opslagdiensten in de cloud en andere diensten 
die helpen bij het leveren of verkopen van onze producten en diensten. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met 
adverteerders, gegevensanalysebureaus en socialemedianetwerken, die ons helpen bij het doen van 
productaanbevelingen, het verzenden van marketingberichten en het sturen van relevante content. Deze bedrijven zijn 
verplicht uw gegevens te beschermen en kunnen zich overal waar we actief zijn bevinden. 

Transacties tussen dochterondernemingen en moederbedrijf 
Mogelijk delen we persoonsgegevens met alle aan Western Digital Corporation gelieerde bedrijven. In geval van een 
fusie, reorganisatie, overname, joint venture, toewijzing, spin-off, overdracht of verkoop of dispositie van het volledige 
bedrijf of een deel daarvan, inclusief in relatie tot enig faillissement of tot een soortgelijke situatie, dragen we mogelijk 
persoonsgegevens in hun geheel over aan de relevante derde. 

Juridische conformiteit en beveiliging 
Vanwege de wet of ten gevolge van juridische processen, procedures of verzoeken van openbare of overheidsinstanties 
binnen of buiten uw woonland kan het noodzakelijk zijn dat we persoonsgegevens vrijgeven. Ook geven we mogelijk 
persoonsgegevens vrij als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of dienstig is ten behoeve van de nationale 
veiligheid, rechtshandhaving en andere kwesties van openbaar belang. We kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven als 
we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en 
gebruik te maken van de beschikbare rechtsmiddelen, naleving van onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude te 
onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen. 

Uw rechten (inclusief uw privacyrechten in Californië) 
We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn. 
Afhankelijk van waar u woont, beschikt u mogelijk over de rechten die hieronder worden beschreven. 

• Het recht om te weten welke persoonsgegevens we verzamelen, inclusief de bronnen waaruit de
persoonsgegevens worden verzameld, ons doel of onze doelen voor verzameling en de categorieën ontvangers
met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, inclusief het delen met derden voor hun eigen
marketingdoeleinden

• Recht op toegang, in een gestructureerde en gangbare indeling, tot de persoonsgegevens die wij over u
verwerken

• Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens
• Recht om u af te melden voor de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens aan derden
• Recht om u af te melden voor gerichte reclame, inclusief het delen van uw persoonsgegevens met derden voor

cross-context gedragsreclame
• Recht om u af te melden voor bepaalde geautomatiseerde besluitvorming
• Recht op correctie of rectificatie van onjuiste gegevens over u

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


 

  

 

 
   

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 

  
  

 

  

  

 
 

   

  

 

Uw rechten uitoefenen 
U kunt ons  webformulier  invullen om uw rechten uit te oefenen.  Wij reageren binnen het volgens de toepasselijke 
wetgeving vereiste tijdsbestek op uw verzoek (en in het algemeen binnen 30 dagen).   

Zoals wettelijk vereist, en ter bescherming van de privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens, kunnen we gegevens 
bij u opvragen om uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, alsmede om te zoeken naar de 
persoonsgegevens die we aanhouden en deze aan u te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of wettelijke 
vereisten ons toestaan of verplichten een verzoek te weigeren. 

Bent u een inwoner van Californië of een andere staat of jurisdictie die u het recht verschaft om u af te melden voor de 
verkoop of het delen van uw persoonsgegevens door ons aan derden voor het gebruik van uw gegevens zoals 
hierboven beschreven, inclusief cross-context gedragsreclame: 

(1) dien een verzoek in via het formulier Verkoop of deel mijn persoonsgegevens niet dat  hier  beschikbaar is met vermelding 
van uw wens om u af te melden voor verkoop (zoals het delen van uw gegevens met onze partners voor  
doelgroepmatchingdoeleinden via andere middelen dan cookies of webtrackingtechnologieën waarnaar in (2) hieronder  
wordt verwezen; en  

(2) klik op Cookie Voorkeursinstellingen  in de onderstaande voettekst en schakel de opties in op 'Nee' voor  zowel Prestatie- 
en functionaliteitscookies als  Reclamecookies en klik op Verstuur Voorkeursinstellingen. Hierdoor deactiveert u prestatie-
, functionaliteits- en reclamecookies en webtrackingtechnologieën op onze site, inclusief cookies die worden gebruikt  
voor doelgroepmatchingdoeleinden en gepersonaliseerde advertenties. Het deactiveren van deze cookies en 
webtrackingtechnologieën is  mogelijk alleen van toepassing op de specifieke browser van waaruit u op de link klikt en uw  
voorkeuren kunnen worden gereset als u uw instellingen wijzigt.   

Gemachtigde agent: U kunt een agent machtigen om namens u een verzoek in te dienen, mits u de gemachtigde agent 
daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, voorzien van uw handtekening, en mits deze agent zijn of haar identiteit 
tegenover ons kan bewijzen. Als u inwoner bent van Californië en een agent wilt aanwijzen om een verzoek in te dienen, moet 
uw agent zich als zodanig registreren bij de minister van Buitenlandse Zaken van Californië en een kopie van deze registratie 
indienen, samen met uw geverifieerde consumentenverzoek. Laat uw gemachtigde agent de bovenstaande instructies volgen 
om een verzoek in te dienen en stuur uw schriftelijke verklaring waarin u de agent machtigt om namens u te handelen, 
gecertificeerd door een notaris, naar het volgende adres: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, 
95119 USA Als uw gemachtigde agent een volmacht heeft, hoeven deze stappen mogelijk niet te worden uitgevoerd. 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 888-914-9661 (PIN: 228663) om de aan u toegekende rechten uit te 
oefenen, en u kunt een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking 
tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw 
persoonsgegevens, of deze verwerking beperken, en u kunt bezwaar makentegen beslissingen die betrekking hebben op de 
uitoefening van uw toepasselijke rechten. Wij zullen u niet discrimineren wegensde uitoefening van uw toepasselijke rechten. 

Als u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen, hebt u geen toegang meer tot Western Digital-accounts. We hebben geen 
verplichting om uw gegevens te bewaren en kunnen we deze geheel of gedeeltelijk verwijderen zonder enige 
aansprakelijkheid. We kunnen echter informatie die op u van toepassing is, bewaren als wij van mening zijn dat dit 
noodzakelijk is om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen of als wij hiertoe door de wet verplicht zijn, danwel voor 
legitieme doeleinden, waar van toepassing, zoals analyse van niet-persoonsgegevens, accountherstel, onderhoud van 
functionaliteiten of veiligheid van onze systemen, audit van onze gegevens of het doen gelden van onze rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomsten. 

Websites en diensten van derden 
Onze producten en diensten, inclusief onze websites en digitale media, kunnen links bevatten naar of u de mogelijkheid 
bieden om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de 
privacyregels van deze derden, noch zijn we verantwoordelijk voor de gegevens of inhoud die hun producten en diensten 
bevatten. Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op gegevens die door ons zijn verzameld. We raden u aan het 
privacybeleid van derden te lezen alvorens gebruik te maken van hun websites, producten of diensten. 

Informatiebeveiliging, integriteit en gegevensbewaring 
Het is belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw Western Digital-
producten, uw  computers, uw  andere apparaten en de aanmeldgegevens voor uw account. Als u van mening bent dat de 
veiligheid van uw account of persoonsgegevens is aangetast, neem dan onmiddellijk  contact met ons  op. Houd er rekening 
mee dat geen beveiligingssysteem ondoordringbaar is, hoezeer wij  ons ook inspannen om redelijke en passende fysieke,  
elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen te handhaven. In geval van een inbreuk op de beveiliging zullen wij u en 
de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte brengen indien wij daartoe wettelijk  verplicht zijn.   

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming, bewaren deze gegevens in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens 

https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement#teconsent
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zolang dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, en verwijderen 
deze gegevens in overeenstemming met ons verwijderingsbeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of 
toegestaan is. Gevoelige informatie wordt gebruikt voor de specifieke transactie waarvoor deze was bedoeld en wordt 
alleen door ons bewaard gedurende de periode die nodig is om de transactie te voltooien of zoals anderszins 
toegestaan door de gebruiker. 

Kinderen 
We verzamelen, gebruiken of verstrekken geen gegevens  van kinderen van wie wij weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar. Als  
we erachter komen dat we persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld, dan wel een kind dat jonger  
is dan de toepasselijke minimumleeftijd in de betreffende jurisdictie, zoals 13 in de Verenigde Staten of 14 in de Volksrepubliek  
China (voor de doeleinden van deze Privacyverklaring omvat de Volksrepubliek China ook de speciale bestuurlijke regio's van 
Hongkong en Macau, en de regio Taiwan), ondernemen we stappen om  de gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.  
Neem onmiddellijk  contact met ons op  als u merkt dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt.   

Als u inwoner van Californië bent en jonger dan 18 jaar, en als u een geregistreerde gebruiker van onze producten of  
services bent, staat de wet in Californië u toe de verwijdering van inhoud of informatie die u in het openbaar heeft geplaatst 
aan te vragen en te verkrijgen. Als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, neem  contact met ons op  met vermelding van 
specifieke informatie over waar de inhoud of informatie is geplaatst, en met een verklaring waaruit blijkt dat u degene bent die 
deze heeft geplaatst. We zullen dan te goeder trouw redelijke inspanningen doen om het bericht te verwijderen uit mogelijke 
openbare publicaties of om dit te anonimiseren zodat u niet als persoon kunt worden geïdentificeerd, voor zover de 
toepasselijke wetgeving dit vereist. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek geen garantie vormt voor een volledige 
of alomvattende verwijdering van de inhoud of informatie die u heeft geplaatst, en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin 
de wet de verwijdering niet vereist of toestaat, zelfs als daarom wordt gevraagd.   

Wereldwijde doorgifte, opslag en verwerking van gegevens 
Wanneer we uw persoonsgegevens met onze partners, aan Western Digital gelieerde bedrijven en serviceproviders delen, 
kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar en/of toegankelijk gemaakt worden vanuit landen buiten de 
Europese Economische Ruimte of de Volksrepubliek China. In dergelijke gevallen zullen we gebruikmaken van 
modelcontractbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie of de Cyberspace Administration of China, waar van 
toepassing, of ons op alternatieve rechtsgronden baseren. We zullen ook verplichte middelen inzetten om te voldoen aan de 
toepasselijke wetgeving, zoals bijvoorbeeld een proces opzetten om aanvullende vereiste informatie aan u te verstrekken 
wanneer uw persoonlijke informatie naar de Volksrepubliek China wordt verzonden. Voor sommige van onze diensten kunnen 
uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en/of opgeslagen en verwerkt worden op servers in de Verenigde Staten, of 
op andere locaties buiten het land waarin u woonachtig bent om u te kunnen voorzien van de diensten. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
We kunnen deze Privacyverklaring periodiek wijzigen, onder andere om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, 
branchepraktijken en wettelijke voorschriften. Wij verwachten dat het in de meeste gevallen om kleine wijzigingen zal gaan. 
Alle niet-materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van een bijgewerkte Privacyverklaring en wij 
vermelden de Laatst gewijzigd-datum boven aan dit document. Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in de 
Privacyverklaring van meer betekenis kan zijn. In dergelijke gevallen zullen we een prominente aankondiging van dergelijke 
wijzigingen doen op onze website of u rechtstreeks een bericht sturen. 

Als u na de ingangsdatum van de Privacyverklaring gebruik blijft maken van onze producten en diensten, betekent dit dat u 
akkoord gaat met de gewijzigde Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de herziene Privacyverklaring, verzoeken wij  u 
om geen gebruik meer van onze producten en diensten te maken en  contact met ons op te nemen  om  enig account dat u heeft  
aangemaakt te sluiten.   

Contactgegevens 
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of de implementatie hiervan, kunt u een e-mail sturen naar onze 
functionaris voor gegevensbescherming (FG) op  DPO@wdc.com. U kunt ons ook bereiken via ons  webformulier  of door  
een e-mail te schrijven naar een vestiging  in de buurt geadresseerd aan: T.a.v.: Juridische afdeling - Vraag over  
Privacyverklaring.   

Voor klanten in de Europese Unie hebben we onze FG geregistreerd bij de Ierse privacycommissie (Data Protection 
Commission). Als u vragen of punten van zorg hebt over onze privacypraktijken, moedigen wij u aan contact op te nemen met 
onze FG op het bovenstaande e-mailadres. 

https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement/data-request-form
mailto:dpo@wdc.com
https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/nl-nl/company/office-locations
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