
  

    
 

        

       
      

     

    
         

         
       

         
      

        

   

         
      

         
   

        
      

    
          

 
        

      
    

 
        

     
      

           
    

          
        

    
          

     
    

       
     

      
         

  

     
          

      

Polityka prywatności 
Data ostatniej modyfikacji: 21 grudnia 2022 r. 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Western Digital („Western Digital”, „my”, „nas”, „nasze”) gromadzi, 
wykorzystuje i ujawnia informacje o użytkownikach. Wspomniana Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów 
i usług Western Digital, za wyjątkiem tych, które są objęte oddzielną polityką prywatności. 

W stosownych przypadkach użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Polityki prywatności za każdym razem, gdy korzysta z naszych produktów lub usług. W związku z tym prosimy 
o zapoznanie się z pełną treścią niniejszego dokumentu oraz kontakt z nami w przypadku pytań. 

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych 
Dane osobowe to informacje, których można użyć w celu bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane 
osobowe obejmują również informacje powiązane z danymi, których można użyć w celu identyfikacji bezpośredniej lub 
pośredniej. Dane osobowe nie obejmują informacji, którym nieodwracalnie nadano charakter anonimowy lub zbiorczy, 
uniemożliwiając tym samym identyfikację użytkownika, również w połączeniu z innymi danymi. Przetwarzane przez nas 
informacje pozbawione danych identyfikacyjnych będziemy przechowywać i wykorzystywać w takiej samej formie. 

Poniżej przedstawiamy rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić, a także możliwe sposoby 

ich wykorzystywania: 

Jakie dane osobowe gromadzimy? 
W zależności od użytkowanych produktów i usług możemy gromadzić i gromadziliśmy, w tym w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, różne rodzaje danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników lub dotyczących użytkowników: 

• Osobiste numery identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, 
adres korespondencyjny lub adres wysyłki. 

• Informacje handlowe, w tym produkty lub usługi zakupione bądź rozpatrywane przez klientów, informacje o 
koncie Western Digital, a także informacje uwierzytelniające, adres rozliczeniowy, adres wysyłki i dane 
kontaktowe. 

• Informacje finansowe, w tym pewne ograniczone informacje o karcie kredytowej lub debetowej. 
• Cechy osobiste, takie jak dane demograficzne, w tym lokalizacja, wiek, płeć, wysokość dochodów, zatrudnienie 

lub poziom wykształcenia. 
• Ogólne informacje o lokalizacji. W miarę dostępności nasze usługi mogą korzystać z GPS, lokalizacji 

uzyskanej na podstawie adresu IP użytkownika oraz innych technologii w celu określenia przybliżonej lokalizacji 
komputerów, telefonów lub innych urządzeń, na których użytkownik instaluje lub uzyskuje dostęp do naszych 
produktów lub usług. 

• Informacje dotyczące aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym historia przeglądania, 
historia wyszukiwania, informacje dotyczące obsługi naszych produktów i usług, np. rodzaj urządzenia, z którego 
korzysta użytkownik, konfiguracja tego urządzenia, niepowtarzalny numer identyfikacyjny tego urządzenia, jego 
adres IP, system operacyjny użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, 
informacje na temat użytkowania i przeglądania stron, informacje diagnostyczne i podsumowujące sesję, 
statystyki użycia procesora i inne statystyki, informacje o połączeniach API, informacje o awarii usługi, status 
sieci, informacje o wykorzystaniu pamięci, wyszukiwane hasła, dane o atrybutach plików (w tym atrybutach zdjęć, 
filmów, plików muzycznych i dokumentów). 

• Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak stanowisko, funkcja, zawód, poprzednie 
doświadczenie zawodowe lub obecny bądź były pracodawca. 

• Wnioski wyciągnięte na podstawie danych osobowych, takie jak informacje o zainteresowaniach lub preferencjach 
zakupowych. 

• Wrażliwe dane osobowe, w szczególności informacje o karcie kredytowej lub debetowej, które są wykorzystywane 
przez nasz system przetwarzający płatności w celu realizacji żądanej transakcji. 

Oprócz powyższych kategorii danych osobowych użytkownik może zdecydować się na przekazywanie dodatkowych danych 
osobowych, gdy tworzy konto, wypełnia formularz, dostarcza nam zdjęcie lub składa wniosek o zatrudnienie. 

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe? 

• Informacje przekazywane przez użytkowników: Możemy gromadzić dane osobowe dostarczane nam przez 
użytkowników, gdy korzystają oni z naszych produktów i usług, zakładają konta, kontaktują się z nami, biorą udział 
w ankietach, uczestniczą w dyskusjach na forach lub czatach internetowych, aplikują do pracy, zapisują się do 

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


        
           

  
          

            
       

      
           

          

         
     

        
      

     
   

         
  

 
         

        
           

           
      

          
   

   

      
             

      
           

      
           
            

    
        

          
       

      
         
          

         
        

       
     

     
       

         
     

          

      
     

           
      

          
        

        
     

    
         

   

naszego newslettera lub nawiązują z nami kontakt podczas organizowanych spotkań bądź w inny sposób. 
Informacje o płatnościach: gdy użytkownik dokonuje płatności, możemy gromadzić jego dane osobowe w związku 
z dokonanym zakupem. 

• Informacje dotyczące korzystania z naszych produktów i usług: Gdy użytkownik korzysta z naszych produktów 
i usług, w tym naszej strony internetowej oraz aplikacji mobilnych i komputerowych, lub przegląda nasze wiadomości 
e-mail czy reklamy, możemy gromadzić informacje pozyskiwane z lub dotyczące komputerów, telefonów lub innych 
urządzeń, na których instalowane są nasze produkty lub usługi bądź które zapewniają użytkownikowi dostęp do tych 
produktów lub usług. Część z tych informacji może być gromadzona przez nas automatycznie. Aby dowiedzieć się 
więcej o tym, w jaki sposób używamy technologii śledzenia sieci Web oraz jakie możliwości wyboru ma użytkownik, 
prosimy  zapoznać  się z  naszą Polityką  plików  cookie. Informacje od  stron  trzecich:  Możemy  zbierać  informacje od 
stron trzecich, w tym partnerów biznesowych, agencje marketingowe i usługodawców. Mogą to być dane kontaktowe 
użytkowników pozyskane od naszych partnerów marketingowych, z którymi prowadzimy wspólne działania 
marketingowe lub wizerunkowe, adresy IP użytkowników lub informacje o lokalizacji pozyskane od usługodawców 
w celu oferowania określonych produktów i usług według lokalizacji użytkownika, informacje z serwisów 
społecznościowych w celu uwierzytelnienia użytkowania produktu bądź informacje, do których dostęp nasze produkty 
lub usługi uzyskały za zgodą użytkownika. 

• Informacje ze źródeł publicznych: Możemy gromadzić informacje ze źródeł i dokumentów rządowych oraz innych 
publicznie dostępnych informacji. 

Jak wykorzystujemy zebrane dane osobowe? 
Możemy wykorzystywać dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Ogólnie rzecz biorąc, 
wykorzystujemy dane osobowe, aby dostarczać, udoskonalać, rozwijać i personalizować doświadczenia konsumenckie 
użytkownika w odniesieniu do naszych produktów i usług, kontaktować się z użytkownikami, oferować im ukierunkowane 
reklamy i usługi, a także chronić naszą firmę i naszych użytkowników. Możemy to robić na podstawie zgody użytkownika 
w celu realizacji obowiązku prawnego, w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub dla naszych uzasadnionych 
interesów – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Firma Western Digital Technologies, Inc. zbiera i przetwarza 
dane osobowe oraz decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych użytkowników jako administrator tych danych 
w następujących celach: 

• Dostarczanie, udoskonalanie, rozwijanie i personalizowanie doświadczeń konsumenckich użytkownika 
w odniesieniu do naszych produktów i usług: możemy wykorzystywać dane osobowe, aby pomóc nam 
dostarczać, udoskonalać, rozwijać i personalizować doświadczenia konsumenckie użytkownika w odniesieniu 
do naszych produktów i usług. Obejmuje to posługiwanie się danymi osobowymi w celach takich jak analiza danych, 
badania i audyty. Możemy realizować tego rodzaju przetwarzanie informacji na podstawie zgody użytkownika lub 
w naszym uzasadnionym interesie, w którym leży oferowanie użytkownikom naszych produktów i usług, a także 
w celu zapewnienia ciągłości naszej działalności biznesowej. W przypadku gdy użytkownik bierze udział w loterii, 
konkursie lub innej promocji, podane przez niego dane osobowe mogą zostać wykorzystane do administrowania 
takimi programami. Niektóre z tych programów są objęte dodatkowym regulaminem, w którego treści mogą 
znajdować się dalsze informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych. W związku z tym 
zalecamy, aby przed przystąpieniem do programu dokładnie zapoznać się z jego regulaminem. 

• Kontaktowanie się z użytkownikami: Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu odpowiadania na pytania 
użytkownika i kontaktowania się z nim w sprawie ważnych powiadomień, w tym powiadomień związanych z kontem 
użytkownika, produktami, usługami, transakcjami lub zmianami naszych polityk i warunków. Takie przetwarzanie jest 
stosowane, ponieważ jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub opiera się na naszym 
uzasadnionym interesie w kontakcie z użytkownikiem w celu dostarczenia mu naszych produktów i usług. Możemy 
również wykorzystywać dane osobowe do komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego podań o pracę. Nasze 
powiadomienia o prywatności dla osób składających podanie o pracę i pracowników zawierają dodatkowe informacje 
dotyczące gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe 
w związku z podaniami o pracę. Za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika możemy używać jego danych osobowych 
do przesyłania korespondencji marketingowej związanej z produktami i usługami Western Digital oraz możemy 
udostępniać dane osobowe użytkownika partnerom zewnętrznym, którzy mogą wysyłać do niego korespondencję 
marketingową związaną z oferowanymi przez nich produktami i usługami. W sytuacji, gdy użytkownik chce 
zrezygnować z  otrzymywania drogą elektroniczną korespondencji  marketingowej,  prosimy  o kontakt z nami  w  celu 
wycofania udzielonej zgody. Przekazane przez użytkownika informacje mogą być przez nas używane do 
przetwarzania i udzielania odpowiedzi na przesyłane przez niego zgłoszenia. 

• Oferowanie i ocena ukierunkowanych reklam i usług: możemy posługiwać się danymi osobowymi w celu 
przekazywania użytkownikowi spersonalizowanych reklam, również na stronach internetowych i w aplikacjach 
podmiotów zewnętrznych, a także w celu oceny skuteczności naszych kampanii promocyjnych. Aby dowiedzieć się 
więcej o tym, w jaki sposób używamy technologii śledzenia sieci Web do wyświetlania spersonalizowanych reklam, 
prosimy  zapoznać  się z  naszą Polityką  plików  cookie  .  Możemy  również  posługiwać  się dopasowywaniem  odbiorców,  
aby dotrzeć do osób (lub osób podobnych do innych osób), które korzystały z naszych produktów i usług lub które 
znajdują się w przynajmniej jednej spośród naszych baz danych. Jest to realizowane przez nas poprzez przekazanie 
listy haszowanych adresów e-mail partnerowi reklamowemu lub dołączenie piksela od partnera reklamowego 
do naszych własnych produktów i usług oraz przez dopasowanie wspólnych czynników naszych danych i danych 
partnera reklamowego przez partnera reklamowego. 

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


       
      
     

        
       

    
          

        
    

    
          

 

         
       

          

    
         

           
     

      
            

             

   
          

   

  
          

       
      

     
        

       
        

        
    

  
     
        
             

   
  

    
          

        
       

       
       

           
       

      
        

 

• Wspieranie bezpieczeństwa: możemy wykorzystywać dane osobowe w celu weryfikacji kont i aktywności 
użytkowników oraz w celu wspierania bezpieczeństwa, na przykład poprzez monitorowanie nadużyć i prowadzenie 
dochodzeń w związku z podejrzaną lub potencjalnie nielegalną działalnością bądź naruszeniem naszych warunków 
lub polityki. Takie przetwarzanie jest stosowane, ponieważ jest niezbędne do realizacji umowy zawartej 
z użytkownikiem lub opiera się na naszym uzasadnionym interesie, w którym leży zapewnianie bezpieczeństwa 
naszych produktów i usług. 

• Przetwarzanie płatności: Nasz system przetwarzający płatności może wykorzystywać dane osobowe użytkownika, w 
tym informacje handlowe i finansowe, w szczególności do przetwarzania płatności i opłat transakcyjnych 
związanych z produktem lub usługą, które zamawia. 

W przypadku każdego opisanego powyżej sposobu wykorzystywania danych osobowych wymagającego uprzedniej wyraźnej 
zgody użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami przez 
formularz internetowy. 

Jako firma o zasięgu globalnym Western Digital Corporation posiada szereg podmiotów zależnych działających w różnych 
systemach prawnych. Każdy z nich gromadzi, przetwarza i decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych jako 
administrator tych danych, aby dostarczać użytkownikom zamówione przez nich produkty i usługi. 

Pliki cookie i podobne technologie 
Wykorzystujemy i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzystywaliśmy pliki cookie i podobne technologie, aby dostarczać, 
chronić i udoskonalać nasze produkty i usługi, w tym poprzez personalizację treści, zdobywanie wiedzy o zachowaniach 
użytkowników i zwiększanie poziomu bezpieczeństwa użytkowania naszych rozwiązań. Oprócz tego wykorzystujemy 
te technologie w celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam, również na stronach internetowych 
i w aplikacjach podmiotów zewnętrznych, a także w celu oceny skuteczności naszych kampanii promocyjnych. 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób używamy plików cookie i technologii śledzenia sieci Web oraz jakie możliwości 
wyboru ma w  związku  z  tym użytkownik,  prosimy zapoznać  się  z  naszą Polityką  plików cookie.  

Ujawnianie danych osobowych 
Udostępniamy określone dane osobowe partnerom strategicznym i innym odbiorcom opisanym poniżej do celów opisanych w 
niniejszej Polityce prywatności. 

Usługodawcy i inne firmy 

Możemy udostępniać dane osobowe usługodawcom i innym firmom, które świadczą w naszym imieniu usługi, takie jak 
hosting stron internetowych; usługi związane z pocztą elektroniczną; marketing; reklamę; sponsorowanie loterii, 
konkursów i innych promocji; przeprowadzanie audytów; przetwarzanie płatności; realizacja zamówień; analiza danych; 
obsługa klienta; prowadzenie badań rynkowych i badań poziomu satysfakcji klientów; usługi przechowywania danych 
w chmurze; a także inne usługi wspierające dostarczanie lub sprzedaż naszych produktów i usług. Możemy również 
udostępniać dane osobowe użytkownika reklamodawcom, dostawcom analiz danych i serwisom społecznościowym, które 
pomagają nam w formułowaniu rekomendacji produktowych, komunikacji marketingowej i wysyłaniu odpowiednich treści. 
Wspomniane firmy mają obowiązek ochrony danych użytkowników i mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu na 
świecie, w którym prowadzimy działalność. 

Podmioty zależne i korporacyjne transakcje biznesowe 
Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych wszystkim podmiotom zależnym od Western Digital 
Corporation. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, powstania przedsiębiorstwa joint venture, przeniesienia, 
wydzielenia, transferu, sprzedaży lub rozdysponowania naszej firmy w części lub w całości, w tym w ramach 
postępowania upadłościowego lub podobnego, wszelkie zgromadzone dane osobowe mogą zostać przekazane właściwej 
stronie trzeciej. 

Zgodność z przepisami prawa i bezpieczeństwo 
Istnieją sytuacje, w których może wystąpić konieczność ujawnienia przez nas danych osobowych – w związku 
z wymogami prawa, w wyniku przeprowadzonej procedury prawnej lub postępowania sądowego bądź w odpowiedzi na 
wniosek organów administracji publicznej lub rządowej działających w kraju zamieszkania użytkownika lub poza jego 
granicami. Informacje te możemy ujawnić również, jeśli uznamy, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na 
bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny. Ponadto możemy ujawnić dane 
osobowe także, gdy w dobrej wierze stwierdzimy, że jest to w uzasadniony sposób niezbędne do ochrony naszych praw 
i zastosowania dostępnych środków naprawczych, egzekwowania naszych warunków i postanowień, wszczęcia 
dochodzenia w sprawie oszustwa bądź ochrony naszej działalności lub użytkowników. 

Prawa użytkownika (w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w 
stanie Kalifornia) 

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


         
        

        
      

        
          
    
        
           

   
        
     

  
      

       

       
        

      
     

   

          
        

         

 

 
        

        
    

        
        

   
 

       
      

        
     

         
       

     
           

     

          
         

     
        

          
 

 

       
          

     
         

      
     

        

   

Podejmujemy należyte kroki, aby dane osobowe użytkowników były dokładne, kompletne i aktualne. W zależności od 
miejsca zamieszkania użytkownicy mogą posiadać opisane poniżej prawa. 

• Prawo do informacji o gromadzonych przez nas danych osobowych, w tym źródeł, z których zbierane są dane 
osobowe, naszych celach ich gromadzenia oraz kategorii odbiorców, którym udostępniliśmy dane osobowe 
użytkownika, w tym wszelkich informacji udostępnianych stronom trzecim w ich celach marketingowych 

• Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych w ustrukturyzowanej i ustandaryzowanej formie 
• Prawo do usunięcia danych osobowych 
• Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych stronom trzecim 
• Prawo do rezygnacji z reklamy ukierunkowanej, w tym udostępniania danych osobowych stronom trzecim na 

potrzeby szeroko rozumianego kontekstu reklamy behawioralnej. 
• Prawo do rezygnacji z podejmowania niektórych zautomatyzowanych decyzji 
• Prawo do poprawiania lub sprostowania wszelkich niedokładnych informacji dotyczących użytkownika 

Korzystanie z praw użytkownika 
Użytkownik może użyć formularza internetowego, aby skorzystać ze swoich praw. Na prośbę użytkownika odpowiemy 
w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo (zasadniczo w ciągu 30 dni). 

Zgodnie z wymogami prawa i mając na celu ochronę prywatności oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa danych osobowych, 
możemy zwrócić się do użytkownika z prośbą o udzielenie informacji, które pozwolą nam potwierdzić jego tożsamość 
i uprawnienia dostępu do tych danych oraz umożliwią nam wyszukanie i dostarczenie użytkownikowi przechowywanych przez 
nas danych osobowych. Zdarzają się sytuacje, w których obowiązujące prawo lub wymogi prawne zezwalają na odrzucenie 
wniosku lub nakładają na nas taki obowiązek. 

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii lub innego stanu bądź jurysdykcji, w której zapewnione jest prawo do 
rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania przez nas danych osobowych stronom trzecim w celu wykorzystania danych 
użytkownika opisanych powyżej, w tym w szeroko rozumianym kontekście reklamy behawioralnej, powinien: 

(1) złożyć  wniosek,  uzupełniając  formularz  Rezygnacja ze sprzedaży  lub udostępniania danych osobowych dostępny  tutaj  
i  wskazując chęć rezygnacji  ze  sprzedaży  (np.  udostępniania danych naszym  partnerom  do potrzeb dopasowywania 
odbiorców  innymi  środkami  niż  pliki  cookie czy  technologie śledzenia sieci  Web przywołane (2)  poniżej);   

(2) kliknąć Preferencje  dotyczące  ciasteczek  w  poniższej  stopce i  wybrać pozycję  „Nie” w  opcjach  plików  cookie  związanych 
z wydajnością i funkcjonalnością oraz reklamami, a następnie kliknąć przycisk „Potwierdź preferencje”. Spowoduje to 
dezaktywację plików cookie związanych z wydajnością, funkcjonalnością i reklamami oraz technologii śledzenia sieci 
Web na naszej stronie. Obejmuje to również technologie wykorzystywane do celów dopasowywania odbiorców 
i personalizacji reklam. Dezaktywacja tych plików cookie i technologii śledzenia sieci Web może mieć zastosowanie 
wyłącznie do konkretnej przeglądarki internetowej, z poziomu której kliknięto łącze. W przypadku zmiany ustawień 
preferencje mogą ulec zresetowaniu. 

Upoważniony przedstawiciel: Użytkownik może upoważnić przedstawiciela do złożenia wniosku w jego imieniu, pod 
warunkiem że zostanie mu przekazana pisemna, podpisana przez użytkownika zgoda na złożenie wniosku, a przedstawiciel 
dodatkowo będzie w stanie potwierdzić nam swoją tożsamość. Jeśli użytkownik zamieszkujący w Kalifornii chce wyznaczyć 
przedstawiciela do celów złożenia wniosku, przedstawiciel musi zgłosić ten fakt w biurze Sekretarza Stanu Kalifornia 
i przesłać nam egzemplarz zgłoszenia rejestracyjnego razem ze zweryfikowanym wnioskiem konsumenckim użytkownika. 
W celu złożenia wniosku upoważniony przedstawiciel powinien postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, a dodatkowo 
przesłać pisemną, notarialnie poświadczoną deklarację upoważniającą go do działania w imieniu użytkownika, na poniższy 
adres: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, 95119 USA. Jeśli upoważniony przedstawiciel 
użytkownika ma pełnomocnictwo, wykonanie tych czynności może nie być konieczne. 

Aby skorzystać ze swoich praw, można również skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer 888-914-9661 
(numer PIN: 228663). Użytkownik ma także prawo do złożenia przed właściwym organem ochrony danych skargi dotyczącej 
przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik może również sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych 
osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, a także odwołać się od wszelkich decyzji w ramach korzystania z 
przysługujących mu praw. Korzystając z przysługujących mu praw, użytkownik nie spotka się z żadnymi reperkusjami z naszej 
strony. 

Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych, straci on dostęp do wszystkich kont Western Digital. Nie jesteśmy 
zobowiązani do przechowywania danych użytkownika, w związku z czym możemy usunąć je bez ponoszenia jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. W stosownych przypadkach zastrzegamy sobie jednak prawo do zachowania informacji dotyczących 
użytkownika, jeśli uznamy, że mogą one być niezbędne do zapobiegania oszustwom lub przyszłym nadużyciom, jeśli jest to 
wymagane prawem lub w uzasadnionych celach, takich jak analiza informacji niebędących danymi osobowymi, odzyskiwanie 
konta, utrzymywanie funkcjonalności lub bezpieczeństwa naszych systemów, przeprowadzanie audytów naszych raportów lub 
egzekwowanie naszych praw i obowiązków wynikających z podpisanych przez nas umów. 

Strony internetowe i usługi podmiotów zewnętrznych 

https://www.westerndigital.com/pl-pl/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/pl-pl/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/pl-pl/legal/privacy-statement#teconsent


         
        
        

        
      
    

      
       

      

         
    

       

      
         

    
        

       
            

 
         

         
         
         

      
       

             
           

         
           

           
     

     
    

    
         

     
            

   
          

    
    

     
     

  
        

          
        

          
       

      

           
         

Oferowane przez nas produkty i usługi, włączając w to nasze strony internetowe i media cyfrowe, mogą zawierać łącza lub 
oferować dostęp do stron internetowych, produktów i usług podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez te podmioty ani za informacje lub treści zawarte w ich produktach 
i usługach. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które są gromadzone przez nas. Zachęcamy do 
zapoznania się z polityką prywatności stosownych podmiotów zewnętrznych przed rozpoczęciem korzystania z ich stron 
internetowych, produktów lub usług. 

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie informacji 
Ważne jest, aby każdy użytkownik w odpowiedni sposób zabezpieczył swoje produkty Western Digital, dane uwierzytelniające 
konta oraz komputery lub inne urządzenia przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku przeświadczenia o naruszeniu 
bezpieczeństwa konta lub danych osobowych prosimy  o  jak najszybszy kontakt z  nami.  Należy  pamiętać,  że pomimo naszych 
starań na rzecz zapewnienia uzasadnionych i odpowiednich (w tym elektronicznych, fizycznych i proceduralnych) środków 
bezpieczeństwa żaden system bezpieczeństwa nie jest nieprzenikniony. W razie naruszenia bezpieczeństwa niezwłocznie 
powiadomimy o tym użytkownika oraz odpowiednie organy, jeżeli wymaga tego prawo. 

Przechowujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Czynimy to zgodnie 
z naszą polityką przechowywania danych tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej 
Polityce prywatności. Zgodnie z naszą polityką dotyczącą usuwania danych osobowych wdrożymy procedurę ich 
usunięcia, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Poufne informacje 
będą wykorzystywane w odniesieniu do konkretnej transakcji, do której miały zostać użyte i będą przechowywane 
przez nas wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji transakcji lub w inny sposób dozwolony przez użytkownika. 

Dzieci 
Nie zbieramy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy rozmyślnie danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Jeśli 
ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat – lub nie osiągnęła 
równoważnego minimalnego wieku wskazanego przez obowiązujący system prawny, a więc przykładowo 13 lat w Stanach 
Zjednoczonych lub 14 lat w Chińskiej Republice Ludowej (dla celów niniejszej Polityki prywatności nie obejmuje to Specjalnego 
Regionu Administracyjnego Hongkong, Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau ani regionu Tajwanu) – podejmiemy 
kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych. W przypadku posiadania informacji o przekazaniu nam danych 
osobowych przez  osobę poniżej  16.  roku  życia,  prosimy o  jak najszybszy kontakt z  nami.  

Osoby poniżej 18. roku życia, które są mieszkańcami Kalifornii i będące zarejestrowanymi użytkownikami naszych produktów 
lub usług mogą – zgodnie z prawem stanu Kalifornia – zwrócić się z prośbą o usunięcie treści lub informacji opublikowanych 
przez siebie publicznie i  uzyskać pozytywne  rozpatrzenie  wniosku.  Aby wystąpić z  takim wnioskiem,  prosimy o  kontakt z  nami  
oraz dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących miejsca, w którym opublikowane zostały wspomniane treści lub 
informacje, i potwierdzenie, iż jest się autorem posta. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dołożymy 
wszelkich starań, aby usunąć post z publicznie dostępnych stron bądź nadać mu anonimowy charakter uniemożliwiający 
identyfikację użytkownika. Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje całkowitego ani pełnego usunięcia 
opublikowanych treści bądź informacji oraz że w pewnych okolicznościach prawo nie wymaga ich usunięcia lub nie zezwala 
na nie nawet po wystosowaniu odpowiedniej prośby. 

Globalne przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych 
Gdy udostępniamy dane osobowe użytkowników naszym partnerom, podmiotom zależnym od Western Digital 
i usługodawcom, informacje te mogą zostać przesłane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Chińskiej 
Republiki Ludowej i/lub tam udostępnione. W takiej sytuacji posłużymy się modelowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez 
Komisję Europejską lub Chińską Administrację Cyberprzestrzeni albo będziemy opierać się na alternatywnych podstawach 
prawnych i wdrożymy obowiązkowe środki, aby działać zgodnie z obowiązującym prawem (np. poprzez stworzenie procesu 
ujawniania użytkownikowi dodatkowych wymaganych informacji podczas przesyłania danych osobowych użytkownika poza 
Chińską Republikę Ludową). W przypadku niektórych naszych usług dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane na 
serwery i/lub przechowywane i przetwarzane na serwerach w Stanach Zjednoczonych lub w innych miejscach poza krajem 
będącym miejscem zamieszkania użytkownika w celu świadczenia usług dla użytkownika. 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszej Polityki prywatności, aby uwzględnić między innymi 
możliwości nowych technologii, praktyki branżowe i wymogi prawne. Spodziewamy się, że w większości będą to niewielkie 
zmiany. Wszelkie drobne zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania zaktualizowanej Polityki prywatności, a na górze tego 
dokumentu wskażemy datę ostatniej modyfikacji. Może się jednak zdarzyć, że zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą 
miały bardziej istotny charakter. W takich przypadkach poinformujemy o takich zmianach na naszej stronie internetowej 
zanim wejdą one w życie lub wyślemy bezpośrednio powiadomienie o nich. 

Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po wejściu w życie Polityki prywatności będzie oznaczać, że użytkownik 
akceptuje jej nową wersję. W sytuacji, gdy użytkownik nie wyraża zgody na uaktualnioną Politykę prywatności, prosimy 
o  zaprzestanie korzystania z  naszych produktów  i  usług i  kontakt z  nami  w  celu zamknięcia wszelkich utworzonych kont.   

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


 

       
         

         
 

 

Dane kontaktowe 
W  przypadku pytań dotyczących niniejszej  Polityki  prywatności  lub jej  wdrażania prosimy  o  kontakt z  naszym inspektorem 
ochrony  danych (DPO)  pod adresem  DPO@wdc.com.  Użytkownik  może również  skontaktować  się z  nami  za 
pośrednictwem  naszego formularza internetowego  lub  wysłać do  nas list  z najbliższej  lokalizacji  na adres:  Do wiadomości  
[ATTN]:  Dział prawny  –  pytanie dotyczące Polityki  prywatności  [Legal Department  –  Privacy  Statement  Question].   

Dla klientów z Unii Europejskiej zarejestrowaliśmy naszego inspektora ochrony danych (DPO) w państwowej komisji 
ds. ochrony danych w Irlandii. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych praktyk w zakresie 
ochrony prywatności zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail podanego 
powyżej. 

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