
   

            
           

     

           
  

  
            

           
           

            
     

         

 
          

      
      

    
         

        
           

   
       

      
   

     
 

  
       

         
        

           
     

     
   

          
         

 

     
       
     

      
     
      
      

       
       

       

Gizlilik Bildirimi 
Son Değişiklik: 21 Aralık 2022 

Bu Gizlilik Bildirimi, Western Digital ("Western Digital", "biz", "bize/bizi" veya "bizim") olarak bilgilerinizi nasıl topladığımız, 
kullandığımız ve açıkladığımızı bildirir. Bu Gizlilik Bildirimi, ayrı bir gizlilik bildirimine sahip ürün ve hizmetler hariç tüm 
Western Digital ürün ve hizmetleri için geçerlidir. 

Geçerli  olduğu durumlarda,  ürün veya  hizmetlerimizi  her  kullandığınızda bilgilerinizin bu Gizlilik  Bildiriminde açıklanan şekilde  
kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Bu nedenle, bu belgeyi tamamen okumanızı öneririz. Herhangi bir sorunuz varsa Bize 
Ulaşın. 

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı 
Kişisel bilgiler, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilen bilgilerdir. Kişisel bilgiler, ayrıca sizi doğrudan 
veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilen bilgilerle bağlantılı bilgileri de içerir. Kişisel bilgiler, ister diğer bilgilerle 
birleştirilerek ister başka biçimde artık sizi tanımlamamıza izin vermeyecek şekilde geri dönüşümsüz olarak anonimleştirilmiş 
veya bir araya getirilmiş olan bilgileri içermez. Kimlik bilgilerinden arındırılmış bilgileri işlediğimiz ölçüde, bilgileri kimlik 
bilgilerinden arındırılmış biçimde muhafaza eder ve kullanırız. 

Toplayabileceğimiz kişisel bilgi türleri ve bunları nasıl işleyebileceğimiz aşağıda açıklanmaktadır: 

Hangi Kişisel Bilgileri Toplarız? 

Kullandığınız ürün ve hizmetlere bağlı olarak sizden veya sizin hakkınızda farklı türlerde kişisel bilgiler toplayabiliriz ve 
geçtiğimiz 12 aylık süre dahil olarak toplamış olabiliriz. 

• Ad, kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası ve posta veya teslimat adresi dahil kişisel tanımlayıcılar. 
• Müşteriler tarafından satın alınan veya değerlendirilen ürünler veya hizmetler, Western Digital hesabınıza ilişkin 

bilgiler ve kimlik doğrulama bilgileri; fatura adresi, teslimat adresi ve iletişim bilgileri dahil ticari bilgiler. 
• Belirli sınırlı kredi veya banka kartı bilgileri dahil olmak üzere finansal bilgiler. 
• Konumunuz, yaşınız, cinsiyetiniz, gelir düzeyiniz, ı̇stihdam durumunuz veya eğitim seviyeniz dahil olmak üzere 

demografik veriler gibi kişisel özellikler. 
• Genel konum bilgileri. Mevcut olduğu durumlarda hizmetlerimiz; GPS, IP adresinizden çıkarılacak konum ve 

diğer teknolojileri kullanarak ürün veya hizmetlerimizi kurduğunuz veya bunlara eriştiğiniz bilgisayarların, 
telefonların veya diğer cihazların yaklaşık konumunu belirleyebilir. 

• İnternet'te gezinme geçmişi, arama geçmişi ve kullandığınız cihazın türü, cihazınızın konfigürasyonu, cihazınızın 
benzersiz kimlik tanımlayıcısı, cihazınızın IP adresi, işletim sisteminiz, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, 
kullanım bilgileri, tanılama bilgileri, İnternet'te gezinme bilgileri, oturum özet bilgileri, merkezî işlem birimi (CPU) 
ve diğer kullanım istatistikleri, uygulama programlama arayüzü (API) çağrıları, hizmet arıza bilgisi, ağ durumu, 
depolama kullanımı, arama terimleri ve dosya özellikleri gibi (fotoğraf, video, müzik ve belgelerin özellikleri dâhil) 
ürünlerimiz ve hizmetlerimizle etkileşiminize dair bilgiler dahil olmak üzere İnternet veya diğer elektronik ağ 
etkinliği bilgileri. 

• Pozisyon, görev, meslek, önceki iş deneyimi veya mevcut ya da eski işveren gibi mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler. 
• İlgi alanlarınız veya satın alma tercihlerinize dair bilgiler gibi kişisel bilgilerden elde edilen çıkarımlar. 
• Özellikle talep ettiğiniz bir işlemin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için ödeme işlemcimiz tarafından kullanılan kredi 

veya banka kartı bilgileri gibi Hassas Kişisel Bilgiler. 

Yukarıdaki kişisel bilgi kategorilerine ek olarak, hesap oluştururken, form doldururken, bize fotoğraf gönderirken veya iş 
başvurusunda bulunurken sağladığınız bilgiler gibi bize ek kişisel bilgiler sağlamayı da tercih edebilirsiniz. 

Kişisel Bilgileri Nasıl Toplarız? 

• Sizin verdiğiniz bilgiler: Ürün ve hizmetlerimizi kullandığınızda, bir hesap oluşturduğunuzda, bizimle iletişime 
geçtiğinizde, bir ankete katıldığınızda, topluluk tartışmalarına veya sohbet odalarına katıldığınızda, iş başvurusu 
yaptığınızda, pazarlama iletişimlerimizi almak için kaydolduğunuzda, bizimle yüz yüze etkinliklerde veya başka bir 
şekilde etkileşimde bulunduğunuzda verdiğiniz kişisel bilgileri toplayabiliriz. Ödemeler hakkında bilgiler: Bir satın 
alım yaparsanız bu işlemle bağlantılı kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. 

• Ürün ve hizmetlerimizin kullanımı hakkında bilgiler: Web sitelerimiz ve web, mobil ve masaüstü uygulamalarımız 
dahil olmak üzere ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda ya da e-postalarımızı veya reklamlarımızı 
görüntülediğinizde, ürün veya hizmetlerimizi kurduğunuz veya bunlara eriştiğiniz bilgisayarlar, telefonlar veya diğer 
cihazlardan veya bu cihazlar hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu bilgilerin bazılarını otomatik olarak bir araya getirebiliriz. 
Web izleme teknolojilerini nasıl kullandığımız ve sahip olduğunuz seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
lütfen Çerez  Bildirimimizi  okuyun.  Üçüncü  taraflardan  alınan  bilgiler:  İş  ortakları,  pazarlama ajansları  ve hizmet 

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


       
     

        
       

        
   

  
        

            
           

         
          

        

 
        

        
          

     
        

        
        

 

        

       
       

       

      
       

         
           

    
          

      
         

       
     

            
        

        

           
            

    

  
         

         
          

     

        

sağlayıcılar gibi üçüncü taraflardan bilgi toplarız. Bu bilgiler; ortak pazarlama veya ortak markalama faaliyetlerinde 
bulunduğumuzda pazarlama ortaklarımızdan gelen iletişim bilgilerinizi, konumunuzla ilgili belirli ürün ve hizmetleri 
sunmak için hizmet sağlayıcılarından gelen IP adresinizi veya konum bilgilerinizi ve ürünlerimizi kullandığınızı veya 
erişim için ürün veya hizmetlerimize izin verdiğinizi doğrulamak amacıyla sosyal ağlarınızdan gelen verileri içerebilir. 

• Kamuya açık kaynaklardan alınan bilgiler: Devlet kaynaklarından, kayıtlarından ve kamuya açık diğer 
kaynaklardan bilgi toplayabiliriz. 

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız? 

Kişisel bilgileri bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlarla kullanabiliriz. Genel anlamda kişisel bilgilerinizi ürün ve hizmetlerimizi 
sunmak, iyileştirmek, geliştirmek ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin deneyiminizi kişiselleştirmek, sizinle iletişime geçmek, 
hedefli reklamlar ve hizmetler sunmak ve kendimizi ve kullanıcılarımızı korumak için kullanırız. Bunu, yürürlükteki yasaların 
izin verdiği ölçüde, sizin onayınızla, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek, sizinle akdettiğimiz sözleşmeyi ifa etmek veya 
meşru menfaatlerimiz için yapabiliriz. Western Digital Technologies, Inc. şirketi veri sorumlusu olarak kişisel bilgilerinizi 
aşağıdaki amaçlar için toplar, işler ve nasıl işleyeceğini belirler: 

• Ürün ve hizmetlerimizi sunma, iyileştirme, geliştirme ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin deneyiminizi 
kişiselleştirme: Kişisel bilgileri ürün ve hizmetlerimizi sunmada, iyileştirmede, geliştirmede ve ürün ve hizmetlerimize 
ilişkin deneyiminizi kişiselleştirmede bize yardımcı olması için kullanabiliriz. Bu, kişisel bilgilerin veri analizi, araştırma 
ve denetim gibi amaçlarla kullanılmasını da içerir. Bu gibi bir bilgi işlemeyi size ürün ve hizmetlerimizi sunma ve iş 
devamlılığını sağlama konusunda meşru menfaatimize veya sizin onayınıza dayanarak yapabiliriz. Bir çekilişe, 
yarışmaya veya başka bir tür promosyona katılırsanız verdiğiniz kişisel bilgileri bu programları yürütmek için 
kullanabiliriz. Bu faaliyetlerin bazıları, kişisel bilgileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi içerebilen ek 
kurallara sahiptir. Bu nedenle, bunlara katılmadan önce bu kuralları dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. 

• Sizinle iletişime geçme:  Hesabınız,  ürünler,  hizmetler,  işlemler  veya politika ve koşullarımızdaki  değişikliklerle ilgili  
olanlar  dâhil  olmak  üzere önemli  bildirimler  konusunda sizinle iletişime geçmek  ve sorularınıza yanıt  vermek  için 
kişisel bilgileri kullanabiliriz.  Bu  gibi bir  bilgi işlemeyi sizinle  akdettiğimiz  sözleşmeyi ifa  etmek  için  gerekli olması  
nedeniyle veya  size ürün ve hizmetlerimizi  sunmak  amacıyla  sizinle etkileşimde bulunma konusunda meşru 
menfaatimize dayanarak  yaparız.  Sizinle istihdam  taleplerinizle ilgili  olarak  iletişime geçmek  için de kişisel  bilgileri  
kullanabiliriz.  Başvuru sahipleri  ve çalışanlara  gönderdiğimiz  gizlilik  bildirimlerimiz,  topladığımız kişisel  bilgiler ve  bu  
kişisel  bilgileri  istihdam  taleplerinizle bağlantılı  olarak  nasıl  kullandığımız  konusunda ek  bilgiler  içerir.  Önceden açık  
onayınızı  almak  kaydıyla size,  Western Digital'ın kendi  ürün  ve hizmetleriyle ilgili  pazarlama iletişimleri  göndermek  
için  kişisel bilgileri kullanabiliriz  ve  kişisel bilgilerinizi kendi ürün  ve  hizmetleriyle  ilgili size  pazarlama  iletişimleri  
gönderebilecek  üçüncü taraf  ortaklarla paylaşabiliriz.  Bundan böyle pazarlama amacıyla e-posta almak 
istemiyorsanız iletişimleri reddetmek için lütfen Bize Ulaşın. Bilgilerinizi, bize ulaştığınızda taleplerinizi işlemek ve 
cevaplamak  için kullanabiliriz.   

• Hedefli reklamlar ve hizmetler sunma ve bunları ölçme: Üçüncü taraf web siteleri ve uygulamaları üzerindekiler dâhil 
olmak üzere size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak ve tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek amacıyla da 
kişisel bilgileri kullanabiliriz. Web izleme teknolojilerini kişiselleştirilmiş reklamlar için nasıl kullandığımız ve sahip 
olduğunuz  seçenekler  hakkında daha fazla bilgi  edinmek  için lütfen Çerez  Bildirimimizi  okuyun.  Ürün ve hizmetlerimizi  
kullanmış veya veri tabanlarımızın biri veya daha fazlasında tanımlanmış olan kişilere (veya bu kişilere benzer 
kişilere) ulaşmak için hedef kitle eşleştirme yöntemini de kullanabiliriz. Bu, e-posta adreslerine karşılık gelen karma 
(hashing) işlemi uygulanmış dizelerden oluşan bir listeyi reklam ortağına vermemiz veya reklam ortağından aldığımız 
bir pikseli kendi ürün ve hizmetlerimize dâhil etmemiz ve reklam ortağının verilerimiz ile kendi verileri arasındaki ortak 
faktörleri eşleştirmesi yoluyla gerçekleşir. 

• Güvenlik ve emniyeti arttırma: Kişisel bilgileri, hesapları ve kullanıcı faaliyetlerini doğrulamaya yardımcı olmanın yanı 
sıra dolandırıcılığın izlenmesi ve şüpheli veya potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlerin veya koşul ve politikalarımıza 
ilişkin ihlallerin incelenmesi gibi yollarla güvenlik ve emniyeti arttırmak amacıyla da kullanabiliriz. Bu gibi bir bilgi 
işlemeyi sizinle akdettiğimiz sözleşmeyi ifa etmek için gerekli olması nedeniyle veya ürün ve hizmetlerimizin 
güvenliğini sağlamaya yardımcı olma konusunda meşru menfaatimize dayanarak yaparız. 

• Ödemelerin işlenmesi: Ödeme işlemcimiz, ticari ve finansal bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi, özellikle talep 
ettiğiniz bir ürün veya hizmetle ilgili ödemeleri ve işlem ücretlerini işlemek için kullanabilir. 

Yukarıda açıklandığı  üzere,  verilerinizin yürürlükteki  yasalar  uyarınca önceden açık  onayınızı  gerektiren kullanımları  ile ilgili  
olarak, web formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekebileceğinizi unutmayın. 

Global bir şirket olan Western Digital Corporation, farklı yetki bölgelerinde birçok kurumsal iştirake sahiptir. Bu iştiraklerin her 
biri, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri size sağlamada yardımcı olması için veri sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgilerinizi toplar, işler 
ve nasıl işleyeceğini belirler. 

Çerezler ve Benzer Teknolojiler 
Ürün ve hizmetlerimizi sunmak, korumak ve içeriği kişiselleştirme, kullanıcı davranışlarını anlama ve daha güvenli bir deneyim 
sunma gibi yollarla geliştirmek amacıyla çerezleri ve benzer teknolojileri kullanırız ve geçtiğimiz 12 ay içinde kullandık. Üçüncü 
taraf web siteleri ve uygulamaları üzerindekiler dâhil olmak üzere size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak ve tanıtım 
kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek amacıyla da bu teknolojileri kullanıyoruz. 

Çerezleri ve web izleme teknolojilerini nasıl kullandığımız ve sahip olduğunuz seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek 

https://www.westerndigital.com/tr-tr/legal/privacy-statement/data-request-form
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için lütfen Çerez Bildirimimizi okuyun. 

Kişisel Bilgileri Açıklama 
Bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar doğrultusunda, stratejik ortaklar ve aşağıda açıklanan diğer alıcılar için belirli kişisel 
bilgileri erişilebilir hale getiririz. 

Hizmet Sağlayıcılar Ve Diğer Şirketler 

Bizim adımıza web sitesi barındırma; e-posta hizmetleri; pazarlama; reklam; çekiliş, yarışma ve diğer promosyonların 
sponsorluğu; denetim; ödeme işleme; müşteri siparişlerini karşılama; veri analitiği; müşteri desteği sağlama; müşteri 
araştırma ve memnuniyet anketleri yürütme; bulut depolama hizmetleri ve ürün ve hizmetlerimizin sunumu veya satışında 
yardımcı olacak diğer hizmetleri sunma gibi hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarla ve diğer şirketlerle paylaşabiliriz. 
Kişisel bilgilerinizi; ürün önerileri, pazarlama mesajları ve size ilgili içerikler göndermemize yardımcı olan reklamverenler, 
veri analizi sağlayıcıları ve sosyal medya ağlarıyla da paylaşabiliriz. Bu şirketler bilgilerinizi korumakla yükümlüdür ve 
faaliyet gösterdiğimiz her yerde bulunabilir. 

Kurumsal İştirakler ve Kurumsal Ticari İşlemler 

Western Digital Corporation iştiraki olan tüm şirketlerle kişisel bilgileri paylaşabiliriz. Birleşme, yeniden yapılanma, satın 
alma, ortak girişim, devir, temlik, bölünme veya şirketimizin tamamının veya bir kısmının iflas ve benzeri işlemlerle 
bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere satışı veya tasarrufu durumunda, kişisel bilgilerin tümünü ilgili üçüncü tarafa 
aktarabiliriz. 

Yasal Uygunluk ve Güvenlik 
Yasalar gereği veya yasal işlem, dava veya ikamet ettiğiniz ülke içinde veya dışındaki kamu makamları veya resmî 
makamlardan gelen talepler sonucunda kişisel bilgileri açıklamamız gerekebilir. Ayrıca ulusal güvenlik, emniyet güçleri 
veya kamu açısından önem arz eden diğer konular için açıklamanın gerekli veya uygun olduğunu belirlememiz hâlinde de 
kişisel bilgileri açıklayabiliriz. Ayrıca haklarımızı korumak ve mevcut yasal yollara başvurmak, hüküm ve koşullarımızı 
uygulamak, dolandırıcılığı araştırmak veya faaliyetlerimizi veya kullanıcılarımızı korumak için açıklamanın makul surette 
gerekli olduğunu iyi niyetle belirlememiz hâlinde de kişisel bilgileri açıklayabiliriz. 

Haklarınız (Kaliforniya Gizlilik Haklarınız dahil) 
Kişisel bilgilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olmak için makul önlemleri alırız. Yaşadığınız yere bağlı 
olarak aşağıda açıklanan haklara sahip olabilirsiniz. 

• Kişisel bilgilerin toplandığı kaynaklar, toplama amaçlarımız ve üçüncü tarafların pazarlama amaçları doğrultusunda 
üçüncü taraflarla her türlü paylaşım da dahil olmak üzere, kişisel bilgilerinizi paylaştığımız alıcı kategorileri dahil 
topladığımız kişisel bilgileri bilme hakkı 

• Sizin hakkınızda işlediğimiz kişisel bilgilere yapılandırılmış ve standart bir formatta erişme hakkı 
• Kişisel bilgilerinizi silme hakkı 
• Kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflara satışını veya paylaşılmasını reddetme hakkı 
• Bağlamlar arası davranışsal reklam faaliyetleri için kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması da dahil 

olmak üzere hedefli reklam faaliyetlerini reddetme hakkı 
• Belirli otomatik karar alma işlemlerini reddetme hakkı 
• Sizinle ilgili yanlış bilgileri düzeltme hakkı 

Haklarınızı Kullanma 
Geçerli haklarınızı kullanmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. Talebinize yürürlükteki yasaların gerektirdiği zaman 
diliminde (ve genel  olarak  30 gün içinde)  yanıt  vereceğiz.   

Yasaların gerektirdiği şekilde ve kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumak adına, kimliğinizi ve bu bilgilere erişme 
hakkınızı doğrulayabilmemiz ve ayrıca, edindiğimiz kişisel bilgileri aramamız ve size sağlamamız için sizden bilgi talep 
edebiliriz. Yürürlükteki yasaların veya düzenleyici gerekliliklerin bir talebi reddetmemize izin verdiği veya reddetmemizi 
gerektirdiği durumlar vardır. 

Kaliforniya'da veya bu hakkı sağlayan başka bir eyalet veya yargı bölgesinde ikamet ediyorsanız bağlamlar arası 
davranışsal reklam faaliyetleri de dahil olmak üzere yukarıda açıklanan verilerinizin kullanımları doğrultusunda kişisel 
bilgilerinizin üçüncü taraflara satılmasını veya üçüncü taraflarla paylaşılmasını reddetmek için: 

(1) Buradan erişebileceğiniz Kişisel Bilgilerin Satışını veya Paylaşımını Reddetme formunu kullanarak satışı (örneğin, 
aşağıdaki  madde (2)'de belirtilen çerezler  veya web izleme teknolojileri  dışındaki  yollarla hedef  kitle eşleştirme 
amaçlarıyla bilgilerinizi  ortaklarımızla paylaşma)  reddetmek  istediğinizi  belirttiğiniz  bir  talep gönderin ve  

(2) Aşağıdaki alt bilgi bölümünde bulunan Çerez Tercihleri öğesine tıklayın, "Performans ve İşlevsellik" ve "Reklam" Çerez 
seçeneklerinin her  ikisini  de "Hayır"  olarak  değiştirin ve "Tercihleri  Gönder"  düğmesine tıklayın.  Bu işlem,  hedef  kitle 

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


       
        

       
  

 

         
        

        
         

      
           
        

        
       

        
      

 

         
         

       
       
        

       

   
        

     
       
       

      

 
         

        
        

        
       

      
      

    

  
          

           
              

        
  

       
       

     
       

  

eşleştirme ve kişiselleştirilmiş reklam amaçlarıyla kullanılanlar dâhil olmak üzere web sitemizdeki performans, işlevsellik 
ve reklam çerezlerini ve web izleme teknolojilerini devre dışı bırakır. Bu çerezleri ve web izleme teknolojileri devre dışı 
bırakma tercihiniz yalnızca bağlantıya tıkladığınız tarayıcı için geçerli olabilir ve ayarlarınızı değiştirmeniz hâlinde 
tercihleriniz sıfırlanabilir. 

Yetkili Temsilci: Bir temsilciye sizin adınıza talepte bulunması için tarafınızca imzalanmış yazılı bir izin verdiğiniz ve bu temsilci 
kimliğini bize doğrulayabildiği sürece, sizin adınıza talepte bulunması için bir temsilciye yetki verebilirsiniz. Kaliforniya'da 
ikamet ediyorsanız ve böyle bir talepte bulunmak üzere temsilci atamak isterseniz temsilcinizin Kaliforniya Eyalet Sekreterine 
bu sıfatla kaydolması ve bu kaydın bir nüshasını doğrulanmış tüketici talebinizle birlikte göndermesi gerekmektedir. Lütfen 
yetkili temsilcinizin talepte bulunmak için yukarıdaki talimatları izlemesini sağlayın ve temsilciyi sizin adınıza yetkilendiren 
yazılı beyanınızı noterden tasdikli şekilde aşağıdaki adrese gönderin: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San 
Jose, California 95119 ABD. Yetkili temsilciniz bir vekaletnameye sahipse bu adımların gerçekleştirilmesine gerek olmayabilir. 

Geçerli haklarınızı kullanmak için 888-914-9661 numaralı telefondan da bizimle iletişime geçebilirsiniz (PIN: 228663) ve yetkili 
veri koruma otoritesine kişisel bilgilerinizin işlenmesi hakkında şikâyette bulunabilirsiniz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin daha fazla 
işlenmesine itiraz edebilir veya bu işlemi kısıtlayabilir ve geçerli haklarınızın uygulanmasıyla ilgili kararlara itiraz edebilirsiniz. 
Geçerli haklarınızın uygulanmasıyla ilgili olarak size karşı ayrımcılık yapmayacağız. 

Verilerinizi silmeyi talep ederseniz bu işlem sonucunda tüm Western Digital hesaplarına erişim imkanınız kaldırılır. Bilgilerinizi 
saklama zorunluluğumuz yoktur ve bilgilerinizin herhangi bir kısmını veya tamamını sorumluluk kabul etmeden silebiliriz. 
Bununla birlikte, dolandırıcılığı veya ileride gerçekleşebilecek kötüye kullanımları önlemek için gerekli olabileceğine inanmamız 
ya da yasaların gerektirmesi durumunda veya uygun olduğu durumlarda, kişisel olmayan bilgilerin analizi, hesap kurtarma, 
sistemlerimizin işlevselliğini veya güvenliğini koruma, kayıtlarımızın denetimi veya anlaşmalarımız kapsamındaki haklarımızı 
ve yükümlülüklerimizi yerine getirme gibi başka meşru nedenlerle sizinle ilgili bilgileri saklamaya devam edebiliriz. 

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Hizmetleri 
Web sitelerimiz ve dijital medya varlıklarımız dâhil ürün ve hizmetlerimiz, üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve 
hizmetlerine erişmek için bağlantılar veya sizin erişiminize yetki içerebilir. Bu üçüncü taraflarca kullanılan gizlilik 
uygulamalarından ve ürün ve hizmetlerinin içerdiği bilgi veya içerikten sorumlu değiliz. Bu Gizlilik Bildirimi, yalnızca bizim 
tarafımızdan toplanan bilgiler için geçerlidir. Herhangi bir üçüncü tarafın web sitesini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmadan 
önce, gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz. 

Bilgilerin Güvenliği, Bütünlüğü ve Saklanması 
Western Digital ürünleriniz, hesap bilgileriniz, bilgisayarlarınız veya diğer cihazlarınızı yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla 
önlemler almanız önemlidir. Hesabınızın veya kişisel bilgilerinizin gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen vakit 
kaybetmeden Bize Ulaşın. Makul ve uygun fiziksel, elektronik ve prosedürel güvenlik önlemlerini sürdürme çabalarımıza 
rağmen hiçbir  güvenlik  sisteminin mutlak  koruma sağlamadığını  lütfen unutmayın.  Herhangi  bir  güvenlik  ihlali  hâlinde,  yasaların 
gerektirmesi  durumunda sizi  ve ilgili  makamları  vakit  kaybetmeden bilgilendiririz.   

Kişisel bilgilerinizi geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak depolar, bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçları yerine 
getirmek için gerekli olduğu sürece veri saklama politikamıza uygun olarak saklar ve daha uzun bir saklama süresi 
gerekli olmadıkça veya yasalarca izin verilmedikçe silme politikamıza uygun olarak sileriz. Hassas Bilgiler, yalnızca 
amaçlandığı özel işlem için kullanılacak ve tarafımızca yalnızca işlemi tamamlamak için gereken süre boyunca veya 
kullanıcının izin verdiği başka bir süre boyunca saklanacaktır. 

Çocuklar 
16 yaşın altındaki çocuklara ait bilgileri bilerek toplamaz, kullanmaz ve açıklamayız. 16 yaşın veya yargı bölgesine bağlı olarak 
eş değer minimum yaşın (örneğin ABD'de minimum yaş 13 ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde (bu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde 
Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan bölgesi hariç) 14'tür) altındaki bir çocuğun kişisel bilgilerini 
topladığımızı öğrenmemiz hâlinde mümkün olan en kısa sürede bu bilgileri silmek için gerekli adımları atarız. 16 yaşın altındaki 
bir  çocuğun bize kişisel  bilgiler  verdiğinin farkına varırsanız  lütfen hemen Bize Ulaşın. 

Kaliforniya'da ikamet eden 18 yaşın altında biriyseniz ve ürünlerimizin veya hizmetlerimizin kayıtlı bir kullanıcısıysanız 
Kaliforniya yasaları size, kamuya açık olarak paylaştığınız içeriğin veya bilgilerin silinmesi talep etme ve sağlama iznini 
vermektedir. Böyle bir talepte bulunmak için, içeriğin veya bilgilerin nerede paylaşıldığına ilişkin bilgi ve bunun sizin 
tarafınızdan paylaşıldığına ilişkin beyan ile lütfen Bize Ulaşın. Bunun üzerine, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, ilgili 
paylaşımı  ileride herkes  tarafından görülmemesi  için kaldırmak  veya bireysel  olarak  kimliğinizin tespit  edilmesini  önlemek  
üzere anonimleştirmek  için makul,  iyi  niyetli  çabaları  göstereceğiz.  Bu tür  bir  talebin,  paylaşmış  olduğunuz  içeriğin veya 
bilginin tamamen veya kapsamlı  şekilde kaldırılmasını  garanti  etmediğini  ve talepte bulunsanız  dahi  yasaların içeriğin 
kaldırılmasını  gerekli  kılmadığı  veya buna izin  vermediği  durumlar  olabileceğini  lütfen aklınızda bulundurun.   

Bilgilerin Aktarımı, Depolanması ve Global Olarak İşlenmesi 
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Kişisel bilgilerinizi iş ortaklarımızla, Western Digital iştiraki olan şirketlerle ve hizmet sağlayıcılarla paylaştığımızda, kişisel 
bilgileriniz Avrupa Ekonomik Alanı veya Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki ülkelere de aktarılabilir ve/veya bu ülkelerden erişime 
açılabilir. Bu gibi durumlarda, uygun olduğu üzere Avrupa Komisyonu veya Çin Siber Uzay İdaresi'nin kabul ettiği örnek 
sözleşme maddelerini uygulayacak veya alternatif yasal dayanaklara başvuracak ve yürürlükteki yasalara uygun hareket etme 
konusunda zorunlu önlemler uygulayacağız (örneğin kişisel bilgilerinizi Çin Halk Cumhuriyeti dışına aktarırken size gerekli ek 
bilgileri açıklamaya yönelik bir süreç oluşturmak). Hizmetlerimizin bazılarını size sunabilmemiz için, kişisel bilgileriniz ABD'de 
veya ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki diğer konumlarda bulunan sunuculara aktarılabilir ve/veya buralarda depolanabilir ve 
işlenebilir. 

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler 
Yeni teknolojilere, sektör uygulamalarına ve yasal gerekliliklere ayak uydurmak gibi nedenlerle bu Gizlilik Bildiriminde belirli 
aralıklarla değişiklik yapabiliriz. Bunların genelde küçük çaplı değişiklikler olması beklenmektedir. Önemli olmayan 
değişiklikler güncellenmiş Gizlilik Bildirimi yayınlandığı an yürürlüğe girer ve Son Değiştirme tarihi bu belgenin en üst 
kısmında belirtilir. Bununla birlikte, bu Gizlilik Bildiriminde daha önemli değişiklikler olabilir. Söz konusu hâllerde size web 
sitemiz üzerinden yapılan değişiklikler konusunda açık bir bildirimde bulunur veya size doğrudan bir bilgilendirme göndeririz. 

Gizlilik Bildiriminin yürürlük tarihinden sonra ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz güncellenmiş Gizlilik Bildirimini 
kabul ettiğiniz anlamına gelir. Güncellenmiş Gizlilik Bildirimini kabul etmezseniz lütfen ürün ve hizmetlerimizi kullanmayın ve 
oluşturduğunuz  tüm  hesapları  kapatmak  için  Bize Ulaşın. 

Bize Ulaşın 
Bu Gizlilik Bildirimine veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa Veri Koruma Yetkilimize (DPO) 
DPO@wdc.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıca web formumuz aracılığıyla bize ulaşabilir veya size en yakın 
konumda şu adrese e-posta göndererek bize yazabilirsiniz: DİKKATİNE: Hukuk Departmanı - Gizlilik Bildirimi Sorusu. 

Avrupa Birliği'ndeki müşterilerimiz için DPO'muzu, İrlanda Veri Koruma Komisyonuna kaydettirdik. Gizlilik uygulamalarımız 
konusunda herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa yukarıdaki e-posta adresi aracılığıyla DPO'muz ile iletişime geçmenizi 
öneririz. 

https://www.westerndigital.com/tr-tr/legal/privacy-statement/data-request-form
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	Gizlilik Bildirimi
	Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı
	Hangi Kişisel Bilgileri Toplarız?
	Kişisel Bilgileri Nasıl Toplarız?
	Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız?

	Çerezler ve Benzer Teknolojiler
	Kişisel Bilgileri Açıklama
	Hizmet Sağlayıcılar Ve Diğer Şirketler
	Kurumsal İştirakler ve Kurumsal Ticari İşlemler
	Yasal Uygunluk ve Güvenlik

	Haklarınız (Kaliforniya Gizlilik Haklarınız dahil)
	Haklarınızı Kullanma
	Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Hizmetleri
	Bilgilerin Güvenliği, Bütünlüğü ve Saklanması
	Çocuklar
	Bilgilerin Aktarımı, Depolanması ve Global Olarak İşlenmesi
	Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler
	Bize Ulaşın




