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Komitmen Cargill Terhadap Privasi 

Privasi Anda penting bagi kami. Kebijakan Privasi Online (“Kebijakan Privasi”) menjelaskan cara kami 

melindungi privasi Anda saat Anda mengunjungi situs Web ini dan Situs Web Cargill lainnya yang 

menampilkan Kebijakan Privasi ini, atau saat Anda menggunakan aplikasi digital Cargill, seperti 

aplikasi seluler, yang tertaut ke Kebijakan Privasi ini (secara kolektif, “Situs” kami). Kebijakan Privasi 

ini menjelaskan jenis informasi yang kami kumpulkan dan lacak saat Anda menggunakan Situs-situs 

kami, cara informasi ini digunakan, dan dengan siapa informasi ini dibagikan. Jika Anda mempunyai 

pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini, silakan hubungi kami. 

Situs ini dioperasikan oleh perusahaan Cargill yang didirikan di negara tempat konten dalam situs 

tersebut diarahkan. Daftar negara yang menjadi lokasi konten situs diarahkan, dapat dilihat pada 

halaman berikut: www.Cargill.com/worldwide. (Anda juga dapat mengakses halaman ini dengan 

mengeklik tautan “worldwide” pada bagian atas setiap halaman). Jika Anda mengakses sebuah 

halaman situs yang diarahkan pada negara EEA (European Economic Area/Wilayah Ekonomi Eropa) 

atau Inggris, nama resmi dan detail kontak perusahaan Cargill EEA atau Inggris yang mengoperasikan 

situs untuk negara EEA tersebut atau Inggris dapat dilihat pada halaman negara yang bersangkutan. 

(Untuk beberapa negara EEA, mungkin ini adalah perusahaan Cargill yang didirikan di negara lain). 

Perusahaan Cargill yang mengoperasikan situs terkait negara EEA tertentu atau Inggris juga 

merupakan pengontrol data untuk data pribadi yang dikumpulkan melalui bagian situs tersebut. 

Perusahaan Cargill dalam Kebijakan Privasi ini disebut sebagai “Cargill,” “kami,” “kita,” dan “milik 

kami/kita”. 

Jika Anda adalah penduduk California, silakan klik di sini untuk meninjau Kebijakan Privasi California 

yang berlaku untuk Anda. 

Ruang Lingkup Kebijakan Privasi Ini 

Kebijakan Privasi ini mencakup “Informasi Pribadi” yang kami kumpulkan dari Situs-situs kami. 

“Informasi Pribadi” adalah informasi yang memberikan identitas, terkait dengan, menggambarkan, 

masuk akal untuk menjadi terkait, atau dapat dikaitkan, baik langsung atau pun tidak langsung, 

dengan Anda secara pribadi, baik sebagai satu informasi atau digabungkan dengan informasi lain 

yang kami miliki. Contoh-contoh Informasi Pribadi antara lain nama Anda, detail kontak, informasi 

kartu kredit, lamaran pekerjaan, informasi yang Anda berikan ketika membuat akun atau profil 

pribadi di salah satu Situs kami, dan informasi tentang halaman yang telah Anda lihat, serta riwayat 

penggunaan Situs kami. 

Persetujuan Anda dan dasar hukum lainnya untuk menggunakan Informasi Pribadi Anda 

Harap luangkan beberapa menit untuk menyimak Kebijakan Privasi ini. Dengan mengakses atau 

menggunakan Situs ini, Anda menyetujui pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan Informasi 

Pribadi Anda sebagaimana yang diatur di dalam Kebijakan Privasi ini. 

https://www.cargill.com/page/privacy
https://www.cargill.com/doc/1432207490251/privacy-zh.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207497316/privacy-vn.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207502139/privacy-hu.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207496144/privacy-ro.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207495907/privacy-pt.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207497813/privacy-fr.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207501098/privacy-fr-canada.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207501098/privacy-fr-canada.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207496835/privacy-tr.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207486658/privacy-id.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207494806/privacy-nl.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207496371/privacy-ru.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207496601/privacy-th.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207490442/privacy-de.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207497562/privacy-es.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207488871/privacy-bg.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207502506/privacy-it.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207502506/privacy-it.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207497073/privacy-ukr.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207490852/privacy-kr.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207495688/privacy-pl.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207490653/privacy-jp.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207495317/privacy-no.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207501876/privacy-he.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207489851/privacy-tw.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207487444/privacy-my.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432212656188/privacy-hi.pdf
http://www.cargill.com/worldwide
https://www.cargill.com/doc/1432222201960/california-privacy-policy.pdf


 

APABILA ANDA TIDAK MENYETUJUI PENGUMPULAN, PENGGUNAAN, DAN PENGUNGKAPAN 

INFORMASI PRIBADI ANDA SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM KEBIJAKAN PRIVASI INI, SILAKAN 

KELUAR DAN JANGAN GUNAKAN SITUS INI.  

DI LOKASI YANG MEMBERI ANDA HAK BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, MISALNYA DI EEA 

ATAU INGGRIS, ATAU DI TEMPAT LAIN, ANDA JUGA DAPAT MENARIK PERSETUJUAN ANDA KAPAN 

SAJA DENGAN MENGHUBUNGI KAMI. HARAP DIINGAT BAHWA APABILA ANDA MENARIK 

PERSETUJUAN ANDA, KAMI MASIH DIWAJIBKAN ATAU DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM UNTUK 

MENGUMPULKAN, MENGGUNAKAN, DAN MENGUNGKAPKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN 

INFORMASI PRIBADI ANDA. 

Kami juga mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan Informasi Pribadi Anda bilamana 

diperlukan demi kepentingan pelaksanaan kontrak dengan Anda atau bilamana diperlukan demi 

kepentingan sah kami dalam hal pengoperasian, perlindungan, dan pengembangan bisnis kami, dan 

untuk tujuan lain diatur dalam Kebijakan Privasi ini.  

Perubahan-perubahan terhadap Kebijakan Privasi Ini 

Sehubungan dengan penambahan fitur dan fungsionalitas baru pada Situs kami, kami perlu 

memperbarui atau merevisi Kebijakan Privasi ini. Kami berhak untuk melakukannya, setiap saat dan 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan memasang versi revisi pada Situs-situs kami. 

Perubahan-perubahan ini akan mulai efektif sejak tanggal pemasangan versi revisi di Situs kami. 

Perubahan-perubahan tersebut hanya akan berlaku untuk Informasi Pribadi yang dikumpulkan 

setelah kami memublikasikan versi yang telah direvisi. Jika Anda menggunakan salah satu Situs kami 

setelah kami melakukan perubahan, artinya Anda telah menyetujui ketentuan-ketentuan pada 

Kebijakan Privasi yang telah direvisi. Karena alasan ini, penting untuk menyimak Kebijakan Privasi ini 

secara rutin. 

Apabila terdapat perubahan dalam Kebijakan Privasi ini, kami akan memberikan pemberitahuan di 

atas Kebijakan Privasi ini selama minimal 30 hari setelah tanggal berlaku yang baru, sehingga Anda 

akan mendapatkan gambaran apabila terdapat perubahan pada Kebijakan Privasi kami setelah 

kunjungan terakhir Anda. Anda dapat sewaktu-waktu mengakses versi terkini dari Kebijakan Privasi 

ini dengan mengeklik tautan yang bertuliskan “Kebijakan Privasi” atau “Pemberitahuan Privasi” di 

bawah setiap halaman atau di dalam Situs-situs kami. 

Pemberitahuan Privasi 

Kebijakan Privasi ini dapat dilengkapi atau diubah dari waktu ke waktu melalui “Pemberitahuan 

Privasi” yang terdapat di Situs kami. Umumnya, Pemberitahuan Privasi berisi perincian seputar 

Informasi Pribadi yang kami kumpulkan dari halaman atau area tertentu dari sebuah Situs, alasan 

kami memerlukan informasi tersebut, dan pilihan yang Anda miliki terkait cara kami menggunakan 

informasi tersebut. 

Perjanjian yang Mengatur Penggunaan Anda atas Fitur Khusus dan Area yang Dilindungi oleh Kata 

Sandi di Situs Ini 

Sebagian Situs kami berisi fitur khusus, antara lain konten berlisensi atau toko online, atau area yang 

dilindungi oleh kata sandi, seperti forum diskusi, ruang obrolan, area karier, atau area khusus 

pelanggan. 

Ketika memutuskan untuk menggunakan fitur khusus atau area yang dilindungi oleh kata sandi, 

Anda akan diminta untuk menyetujui ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur penggunaan Anda 



 

atas fitur khusus atau area yang dilindungi oleh kata sandi tersebut. Terkait hal tersebut, Anda akan 

diminta untuk menyetujui ketentuan khusus yang disebutkan di atas, misalnya, dengan mencentang 

kotak atau mengeklik tombol yang bertuliskan “Saya setuju.” Perjanjian jenis ini dikenal sebagai 

perjanjian “click-through”. Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara perjanjian click-through 

dan Kebijakan Privasi, ketentuan yang ada pada perjanjian click-through akan melengkapi atau 

mengubah Kebijakan Privasi ini, tetapi hanya untuk hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang 

diatur oleh “perjanjian click-through.” 

Informasi Pribadi Apa yang Kami Kumpulkan Melalui Situs-Situs Kami? 

Informasi yang Anda Berikan. Kami mengumpulkan Informasi Pribadi yang Anda berikan secara sadar 

(menggunakan mouse atau papan ketik) ketika menggunakan Situs kami. Informasi yang kami 

kumpulkan tergantung pada cara Anda menggunakan Situs-situs kami. Sebagai contoh, jika Anda 

mendaftar untuk menerima komunikasi email dari kami, kami mengumpulkan alamat email Anda 

dan informasi terkait yang Anda berikan. Apabila Anda menghubungi kami menggunakan fitur 

“Hubungi Kami”, kami mengumpulkan informasi yang Anda berikan saat Anda melengkapi formulir 

“Hubungi Kami”. 

Umumnya, Situs-situs kami membedakan informasi yang kami perlukan untuk menawarkan produk 

dan layanan tertentu kepada Anda, atau untuk memenuhi permintaan Anda (“kolom wajib diisi”), 

dan informasi yang meskipun berguna, tetapi sifatnya opsional, terkait dengan produk, layanan 

tertentu, atau permintaan Anda. Perlu diketahui bahwa apabila Anda tidak mengisi kolom yang 

wajib diisi, kami tidak akan dapat memberikan produk atau layanan atau memenuhi permintaan 

Anda. 

Informasi Tambahan. Dari waktu ke waktu, kami dapat melengkapi informasi yang Anda berikan 

kepada kami dengan informasi dari mitra bisnis, media sosial, atau sumber lainnya. Sebagai contoh, 

kami dapat memperoleh informasi tambahan untuk melakukan validasi alamat Anda atau informasi 

tentang bisnis Anda. Kami dapat juga melengkapi informasi yang Anda berikan kepada kami dengan 

informasi yang kami kumpulkan dari situs Web Cargill, aplikasi digital, atau saluran lainnya. Sebagai 

contoh, apabila Anda adalah pelanggan Cargill, kami dapat menambahkan informasi yang Anda 

berikan secara online dengan informasi yang Anda berikan dalam transaksi bisnis Anda yang lain 

dengan Cargill. 

Informasi yang Dikirimkan kepada Kami Melalui Peramban Web Anda. Kami mengumpulkan 

informasi yang dikirim kepada kami secara otomatis oleh peramban Web Anda. Informasi ini 

biasanya termasuk alamat IP, identitas Penyedia Layanan Internet, nama dan versi sistem operasi, 

nama dan versi peramban, tanggal dan waktu kunjungan, dan halaman yang Anda kunjungi. “Alamat 

IP” merupakan nomor unik yang secara otomatis ditetapkan pada komputer Anda saat Anda 

terhubung dengan Internet. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi “lokasi” komputer Anda 

dalam ruang siber sehingga informasi yang Anda minta dapat dikirimkan kepada Anda. Jika Anda 

menggunakan sambungan dial-up atau sambungan yang menetapkan alamat IP dinamis, komputer 

Anda akan mendapatkan satu Alamat IP baru setiap kali Anda terhubung dengan Internet. Namun, 

jika komputer Anda secara permanen tersambung ke Internet menggunakan alamat IP statis, alamat 

IP yang diberikan ke komputer Anda pada umumnya akan sama setiap kali Anda menggunakan 

komputer Anda. Meskipun tidak menunjukkan nama Anda, kami menganggap alamat IP Anda 

sebagai Informasi Pribadi Anda. 

Perlu diketahui bahwa ketika membalas komunikasi elektronik yang Anda terima dari kami, 

misalnya, dengan membuka email, mengunduh gambar, atau mengeklik tautan dalam buletin 



 

elektronik, peramban Anda memberi tahu kami bahwa Anda (atau seseorang yang menggunakan 

alamat email Anda) telah melakukan hal tersebut. Kami menggunakan informasi ini untuk 

meningkatkan upaya pemasaran kami. Selain itu, kami meninjau log server kami–yang berisi alamat 

IP pengunjung–untuk tujuan keamanan dan pencegahan penipuan. Apabila kami mencurigai 

aktivitas kriminal, kami dapat membagikan log server kami dan Informasi Pribadi yang telah kami 

kumpulkan melalui Situs ini kepada pihak penyelidik berwenang yang dapat menggunakan informasi 

tersebut untuk melacak dan mengidentifikasi individu. 

Perangkat dan Informasi Lokasi. Untuk pengguna aplikasi digital, kami juga dapat mengumpulkan 

informasi tentang perangkat yang Anda gunakan untuk mengunduh aplikasi, termasuk, jika tersedia, 

pengidentifikasi unik perangkat, sistem operasi, atau informasi jaringan seluler untuk tujuan 

administrasi sistem. Kami juga dapat secara otomatis mengumpulkan dan menyimpan informasi 

tertentu dalam log server kami guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara aplikasi 

digunakan, untuk tujuan administrasi sistem, dan untuk memastikan bahwa kami memberikan 

pengalaman pengguna dan layanan pelanggan yang baik. Jenis informasi ini meliputi waktu, cara 

penggunaan, dan bagian aplikasi yang Anda gunakan dan lihat, dan waktu Anda keluar dari halaman 

pada aplikasi serta tanggal atau stempel waktu. 

Cookie dan Teknologi Sejenis. Cookie adalah berkas kecil yang dikirimkan oleh situs Web atau aplikasi 

digital dan disimpan dalam komputer pengguna yang memungkinkan situs Web atau aplikasi digital 

untuk mengingat informasi tentang Anda dan preferensi Anda. Kami menggunakan "cookie" dan 

teknologi Web lainnya dengan sejumlah cara. Sebagai contoh, kami dapat menggunakan teknologi 

ini: 

• untuk mengumpulkan informasi tentang cara pengunjung menggunakan Situs kami–

halaman mana saja yang mereka kunjungi, tautan mana saja yang mereka gunakan, dan 

berapa lama mereka berada di setiap halaman; 

• untuk mendukung fitur dan fungsionalitas Situs kami–misalnya, agar Anda tidak kembali 

memasukkan informasi yang sudah ada di basis data kami atau untuk mengaktifkan 

pengaturan yang telah dibuat pada saat Anda mengunjungi Situs kami sebelumnya; 

• untuk menyesuaikan pengalaman Anda ketika menggunakan Situs kami;  

• untuk memungkinkan pihak ketiga (misalnya situs media sosial) mempersiapkan ‘audiensi’ 

online dengan pengguna yang merupakan pelanggan Cargill saat ini atau dengan 

karakteristik yang sama dengan pelanggan Cargill, selalu dengan catatan bahwa pihak ketiga 

tersebut mematuhi pengaturan privasi Anda; 

• untuk 'mengenali' Anda sebagai seseorang yang telah mengunjungi situs Cargill atau 

berinteraksi dengan Cargill secara online agar kami dapat menyampaikan iklan yang relevan 

dengan saat Anda melakukan penjelajahan online di situs lain, termasuk situs-situs web 

pihak ketiga; dan 

• untuk mengukur kesuksesan pengiklanan web atau email. Misalnya, jika Anda berinteraksi 

dengan iklan dari pihak ketiga yang disediakan atas nama kami, kami akan menerima 

informasi yang tidak mengidentifikasi, seperti informasi demografi atau informasi umum 

tentang minat Anda. 

Jika diminta oleh hukum yang berlaku, misalnya di EEA atau Inggris, atau di tempat lain, kami akan 

meminta persetujuan dahulu sebelum menggunakan data Anda, terutama melalui CMP (Consent 



 

Management Platform/Platform Manajemen Persetujuan). Untuk kasus semacam itu, Anda bisa 

membatalkan persetujuan kapan saja melalui CMP Cargill. 

Cookie yang kami gunakan dapat digolongkan dalam dua kategori: 

• “Session cookies” yang aktif di komputer Anda selama durasi kunjungan Anda di Situs kami 

dan akan terhapus secara otomatis dari komputer Anda ketika Anda keluar dari peramban.  

• “Persistent cookies” yang akan kedaluwarsa setelah jangka waktu tertentu atau hingga 

pengguna menghapus cookie tersebut. 

Beberapa penggunaan mungkin dapat melibatkan penggunaan “cookie pihak ketiga”; yaitu, cookie 

yang diatur oleh perangkat lunak yang digunakan oleh pihak ketiga, misalnya untuk melakukan 

analisis statistik penggunaan halaman, interaksi halaman, dan path melalui situs, atau untuk 

keperluan menangani iklan internet yang menggunakan penyedia jasa pengiklanan online. Cookie 

pihak ketiga dapat mengumpulkan informasi seputar aktivitas online Anda sepanjang waktu dan di 

berbagai situs web berbeda setelah Anda mengunjungi Situs kami.    

Umumnya, informasi yang terkumpul menggunakan teknologi Web ini tidak menunjukkan nama 

Anda. Namun, apabila Anda telah membuat identitas pengguna, misalnya, dengan mendaftar untuk 

menggunakan area yang dilindungi oleh kata sandi di salah satu Situs kami, kami dapat menautkan 

informasi yang kami kumpulkan menggunakan teknologi Web ke informasi lain yang 

mengidentifikasi Anda secara pribadi. 

Jika Anda tidak ingin menerima cookie, selain juga mengontrol penggunaan melalui mekanisme opsi 

apa saja yang ditawarkan Cargill (misalnya melalui platform manajemen persetujuan), Anda bisa 

mengatur peramban untuk menolak cookie atau memberitahu Anda jika ada cookie di komputer. 

Anda juga dapat menghapus cookie kami segera setelah Anda meninggalkan Situs. Untuk informasi 

lebih lanjut tentang cara melakukannya, silakan lihat bagian ‘bantuan’ di peramban atau lihat 

http://www.allaboutcookies.org atau http://www.aboutcookies.org. Meskipun Anda tidak 

diwajibkan untuk menerima cookie kami ketika mengunjungi Situs, jika Anda sudah mengatur 

peramban untuk menolak cookie, Anda tidak akan dapat menggunakan semua fitur dan 

fungsionalitas Situs kami. 

Kecuali jika diungkapkan dalam kebijakan ini, saat ini kami tidak menanggapi sinyal “jangan lacak” 

dari peramban web atau mekanisme lain yang menunjukkan preferensi Anda yang tidak 

menghendaki pengumpulan informasi sepanjang waktu dan di berbagai situs web atau aplikasi 

digital yang berbeda setelah Anda mengunjungi salah satu Situs kami. Apabila nantinya kami 

melakukan hal tersebut, kami akan menjelaskan cara kami melakukannya dalam Kebijakan Privasi 

ini. Kunjungi www.allaboutdnt.org untuk mempelajari selengkapnya.   

Bagaimana Cargill Menggunakan Informasi Pribadi Anda? 

Umumnya kami menggunakan Informasi Pribadi yang kami kumpulkan dari Situs-situs kami 

• untuk menghadirkan produk, informasi, dan layanan yang Anda minta;  

• untuk tujuan keamanan, dan pencegahan kredit atau penipuan;  

• untuk memfasilitasi keselamatan Anda atau orang lain; 

• untuk memberikan pelayanan pelanggan yang efektif bagi Anda;  

• untuk menghadirkan pengalaman pribadi ketika menggunakan Situs kami;   

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/


 

• untuk menampilkan iklan yang sesuai dengan kebutuhan ketika Anda mengunjungi Situs 

kami atau situs web pihak ketiga;  

• untuk menghubungi Anda terkait penawaran khusus dan informasi lain yang kami yakin akan 

menarik minat Anda;  

• untuk menghubungi Anda dan memberi informasi serta pemberitahuan terkait penggunaan 

Situs kami;  

• untuk mengajak Anda berpartisipasi dalam survei dan memberikan umpan balik bagi kami;  

• untuk lebih memahami kebutuhan dan minat Anda; 

• untuk meningkatkan konten, fungsionalitas, dan kegunaan Situs kami;  

• untuk meningkatkan produk dan layanan kami; 

• untuk meningkatkan upaya pemasaran dan promosi kami; dan 

• untuk segala tujuan lain yang tercantum dalam Pemberitahuan Privasi yang berlaku atau 

perjanjian lain antara Cargill dan Anda.  

Kepada Siapa Saja Kami Mengungkapkan Informasi Pribadi? 

Kami dapat membagikan Informasi Pribadi yang kami kumpulkan dari Situs sebagaimana dijelaskan 

di bawah: 

Penyedia Layanan Kami. Kami dapat membagikan Informasi Pribadi kepada perusahaan dan 

organisasi, termasuk anak perusahaan dan entitas bisnis lainnya yang dikelola oleh Cargill, yang 

menyediakan layanan atas nama kami, misalnya, perusahaan yang menyediakan dukungan situs 

Web atau aplikasi digital, atau layanan iklan online untuk kami. 

Dalam Cargill. Kami dapat membagikan Informasi Pribadi Anda di dalam Cargill (yaitu, dengan unit 

usaha di dalam Cargill) dan dengan semua perusahaan afiliasi kami saat ada “perlu mengetahui” 

untuk tujuan yang diatur di dalam Kebijakan Privasi ini. 

Transaksi Bisnis. Cargill dapat memutuskan, dengan alasan strategis atau alasan lainnya, untuk 

menjual, membeli, menggabungkan, atau melakukan reorganisasi satu atau sejumlah bisnisnya. 

Transaksi jenis ini mungkin akan mengungkapkan Informasi Pribadi kepada calon pembeli. 

Pemindahan Bisnis. Informasi Pribadi Anda dapat ditransfer ke perusahaan yang telah mengakuisisi 

saham atau aset Cargill atau salah satu unit usaha kami, misalnya, yang merupakan hasil dari 

penjualan, merger, reorganisasi, atau likuidasi. 

Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Hak Kami dan Hak Pihak Lain. Kami dapat mengungkapkan 

Informasi Pribadi apabila kami, dengan iktikad baik, yakin bahwa pengungkapannya sudah mematuhi 

hukum, perintah pengadilan, atau surat panggilan pengadilan. Kami juga dapat mengungkapkan 

Informasi Pribadi untuk mencegah atau menyelidiki kemungkinan tindakan kejahatan, seperti 

penipuan atau pencurian identitas; untuk menegakkan atau menerapkan ketentuan penggunaan 

atau perjanjian yang lainnya; atau untuk melindungi hak atau properti kami, atau hak, properti, atau 

keselamatan pengguna kami atau pihak lain. 

Sebagaimana Dijelaskan Dalam Pemberitahuan Privasi. Kami berhak mengungkapkan Informasi 

Pribadi Anda sebagaimana dijelaskan dalam semua Pemberitahuan Privasi yang tercantum di 

halaman Web atau aplikasi digital Cargill tempat Anda memberikan informasi tersebut. Dengan 



 

memberikan Informasi Pribadi Anda pada halaman Web atau aplikasi digital Cargill tersebut, Anda 

menyetujui pengungkapan Informasi Pribadi Anda sebagaimana dijelaskan dalam Pemberitahuan 

Privasi tersebut. 

Sebagaimana Dijelaskan Dalam Perjanjian Click-Through. Kami berhak mengungkapkan Informasi 

Pribadi Anda sebagaimana yang dijelaskan dalam perjanjian click-through apa pun yang telah Anda 

setujui.  

Pilihan Anda 

Kami, dalam keadaan tertentu, memberi Anda pilihan mengenai cara kami mengumpulkan, 

menggunakan, dan mengungkapkan Informasi Pribadi Anda. Jika demikian, kami akan meminta Anda 

untuk menunjukkan pilihan Anda pada saat kami mengumpulkan Informasi Pribadi Anda. Apabila 

Anda telah membuat akun atau profil pribadi di salah satu Situs kami, Anda dapat memperbarui 

beberapa atau semua pilihan privasi Anda dengan mengubah pengaturan pada pengaturan akun 

atau halaman profil Anda kapan saja. 

Bagaimana Anda Dapat Mengakses, Memperbarui, atau Mengoreksi Informasi Pribadi Anda? 

Apabila Anda telah membuat akun atau profil pribadi di salah satu Situs kami, Anda akan dapat 

mengakses dan memperbarui beberapa atau semua Informasi Pribadi Anda pada pengaturan akun 

atau halaman profil Anda. Akan tetapi, dalam sebagian besar kasus, Anda akan membutuhkan 

bantuan kami. Apabila Anda ingin mengakses, memperbarui, atau mengoreksi Informasi Pribadi 

Anda, silakan hubungi kami. Kami akan segera menanggapi Anda dalam batas waktu yang wajar dan 

dalam batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Kami dapat meminta 

informasi tambahan untuk memastikan identitas Anda. Dalam kebanyakan kasus, kami akan 

menyediakan akses dan memperbaiki atau menghapus informasi yang tidak akurat yang Anda 

temukan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, kami dapat membatasi atau menolak permintaan 

Anda jika undang-undang mengizinkan atau mewajibkan kami untuk melakukannya atau jika kami 

tidak dapat memastikan identitas Anda. 

Hak Anda 

Dalam situasi tertentu, Anda berhak mengajukan penghapusan Informasi Pribadi Anda atau 

pembatasan penggunaannya, menolak penggunaannya, menerimanya dalam format portabel, atau 

mengirimkannya kepada organisasi lain. Anda juga dapat meminta agar kami tidak lagi mengirimkan 

komunikasi pemasaran langsung kepada Anda. Apabila Anda ingin menggunakan salah satu dari hak-

hak tersebut, silakan hubungi kami menggunakan detail kontak di bawah ini. 

Di tempat Anda memiliki hak berdasarkan hukum yang berlaku, seperti di EEA atau Inggris, atau di 

tempat lain, Anda berhak mengajukan keluhan kepada Otoritas Perlindungan Data jika Anda merasa 

kami telah memproses Informasi Pribadi Anda dengan cara yang melanggar hukum atau hak Anda.   

Berapa Lama Kami Menyimpan Informasi Anda? 

Kami dapat menyimpan Informasi Pribadi Anda sejauh masih dibutuhkan untuk kepentingan bisnis 

kami, dan secara khusus, untuk melindungi kami seandainya ada tuntutan hukum. Setelah periode 

ini berakhir, Informasi Pribadi Anda akan dihapus, atau dalam beberapa kasus, dianonimkan. Apabila 

kemudian Anda menarik persetujuan dan kami tidak lagi memiliki dasar hukum lain untuk 

melanjutkan pemrosesan Informasi Pribadi Anda, kami akan menghapus Informasi Pribadi Anda.  

Keamanan 



 

Meskipun kami mengambil tindakan yang lazim secara komersial untuk melindungi kerahasiaan, 

integritas, dan keamanan Informasi Pribadi, kami tidak dapat menjamin keamanan Informasi Pribadi 

Anda. Karena alasan tersebut, kami sarankan agar pengguna melakukan tindakan pencegahan guna 

melindungi Informasi Pribadi mereka ketika menggunakan Internet. 

Perlindungan Kata Sandi. Sejumlah area yang ada di Situs kami dilindungi oleh kata sandi. Anda 

bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kata sandi Anda. Kami berhak untuk menganggap 

bahwa siapa pun yang mengakses salah satu Situs kami menggunakan kata sandi yang sama dengan 

kata sandi Anda memang memiliki hak untuk melakukannya. Anda akan bertanggung jawab atas 

aktivitas siapa pun yang mengakses Situs kami menggunakan kata sandi milik Anda, bahkan jika 

individu itu sebenarnya tidak mendapatkan izin dari Anda. Apabila Anda benar-benar yakin bahwa 

kata sandi Anda telah diretas atau digunakan tanpa izin, Anda wajib segera mengubahnya 

menggunakan fungsionalitas yang ada di Situs. 

Tautan ke Situs Web dan Aplikasi Digital Cargill Lainnya  

Cargill mengoperasikan berbagai situs Web dan aplikasi digital yang berbeda-beda dengan konten, 

fitur, dan fungsionalitasnya masing-masing. Masing-masing situs Web dan aplikasi digital Cargill 

memiliki tujuan yang berbeda-beda. Karena alasan ini, tidak semua situs Web dan aplikasi digital 

kami diatur oleh Kebijakan Privasi ini. Ketika Anda menggunakan tautan di salah satu Situs kami 

untuk mengakses situs Web Cargill yang lain, luangkan beberapa menit untuk memahami kebijakan 

privasi yang tercantum dalam situs Web tersebut. 

Tautan ke Situs Web Pihak Ketiga 

Situs ini bisa juga berisi tautan ke situs Web yang dioperasikan oleh perusahaan lain, termasuk situs-

situs web yang dioperasikan oleh penyedia layanan pihak ketiga kami, dan pihak ketiga yang tidak 

terkait. Kebijakan Privasi ini tidak berlaku untuk Informasi Pribadi yang terkumpul dari salah satu 

situs Web lain tersebut. Ketika Anda mengakses situs Web pihak ketiga melalui tautan yang terdapat 

di salah satu Situs kami, luangkan beberapa menit untuk memahami kebijakan privasi yang 

tercantum dalam situs tersebut. 

Privasi Anak 

Situs kami tidak diperuntukkan bagi anak-anak berusia di bawah 1 tahun. Kami tidak menggunakan 
Situs-situs kami untuk dengan sengaja mengambil Informasi Pribadi dari atau melakukan pemasaran 
kepada anak-anak berusia di bawah 1 tahun, atau usia minimal yang relevan berdasarkan ketentuan 
hukum setempat, kecuali diizinkan oleh hukum yang berlaku.  

Pelanggan di California 

Jika Anda tinggal di California, kami wajib memberikan informasi tambahan kepada Anda tentang 

cara kami menggunakan dan mengungkapkan informasi Anda, dan Anda berhak mendapatkan 

tambahan hak tentang cara kami menggunakan informasi Anda. Kami telah menyertakan informasi 

khusus California ini sebagai berikut. 

Konsisten dengan bagian "Informasi Pribadi Apa yang Kami Kumpulkan Melalui Situs-Situs Kami?" di 

atas, kami mengumpulkan kategori tertentu dan informasi spesifik yang dianggap sebagai "Informasi 

Pribadi" tentang individu di California. Sebagaimana dijelaskan di atas, kami bisa mengumpulkan 

Informasi Pribadi ini dari Anda dan pihak ketiga yang lain. Kami mengumpulkan, membagikan, dan 

menyampaikan Informasi Pribadi untuk keperluan bisnis dan komersial sebagaimana digambarkan 

pada bagian "Bagaimana Cargill Menggunakan Informasi Pribadi Anda?" dan "Kepada Siapa Saja 

Kami Mengungkapkan Informasi Pribadi?" di atas. 



 

Kami tidak dengan sengaja membagikan Informasi Pribadi milik individu berusia di bawah 16 tahun, 
dengan cara yang merupakan "penjualan" menurut hukum California.  
 

Dengan pengecualian tertentu, sebagai pelanggan di California, Anda berhak untuk: (i) mengakses 

Informasi Pribadi; (ii) menghapus Informasi Pribadi Anda; (iii) menerima informasi tentang Informasi 

Pribadi Anda yang telah kami "jual" (sebagaimana definisi istilah ini di bawah hukum California) 

kepada pihak ketiga dalam 12 bulan terakhir; dan (iv) membatalkan opsi "penjualan" Informasi 

Pribadi Anda, termasuk sebagaimana dijelaskan pada bagian "Cookie dan Teknologi Serupa".] Sejauh 

diizinkan oleh hukum, mungkin kami harus menahan sebagian dari Informasi Pribadi Anda, dan 

Informasi Pribadi tertentu memang sangat kami perlukan untuk mencapai tujuan yang dijelaskan 

dalam Kebijakan Privasi ini. 

• Jangan Jual Informasi Saya. Jika kami menjual Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga, 

Anda berhak untuk meminta agar Informasi Pribadi Anda tidak dimasukkan ke dalam 

penjualan data. Hal ini disebut sebagai membatalkan opsi penjualan Informasi Pribadi Anda. 

Untuk membatalkan opsi "penjualan" Informasi Pribadi Anda sebagaimana diuraikan pada 

bagian ini, klik di sini.  

• Menggunakan hak-hak pelanggan di California lainnya. Jika Anda memilih untuk 

menggunakan hak-hak Anda yang lain sebagaimana dijelaskan di atas tentang Informasi 

Pribadi Anda, kami tidak akan melakukan diskriminasi kepada Anda dengan cara 

memberlakukan harga, produk atau layanan berbeda atau dengan memberikan produk atau 

layanan dengan kualitas berbeda, hanya karena permintaan tersebut. Silakan lihat bagian 

"Hubungi kami" di bawah jika Anda mempunyai pertanyaan, atau klik di sini atau hubungi 

nomor bebas pulsa 1-800-227-4455 untuk menggunakan hak-hak tersebut. 

Jika Anda seorang pelanggan di California dan Anda ingin menggunakan hak-hak Anda 

sebagaimana dijelaskan pada bagian ini, Anda mungkin harus memberikan informasi seperti 

nama dan alamat email agar kami dapat memastikan identitas Anda. Kami tidak akan 

menggunakan informasi yang Anda berikan saat menggunakan hak-hak Anda untuk tujuan 

lain selain untuk memastikan identitas Anda.   

Anda juga mempunyai opsi untuk menunjuk agen berlisensi untuk menggunakan hak-hak Anda atas 

nama Anda.  Untuk agen berwenang yang mengajukan permintaan atas nama penduduk California, 

silakan hubungi Cargill sebagaimana dijelaskan di bawah, dengan bukti apa pun yang Anda miliki 

bahwa Anda telah diberi wewenang oleh pelanggan di California untuk mengajukan permintaan atas 

nama pelanggan tersebut.  

Pemindahan internasional  

Cargill adalah sebuah organisasi global yang menjalankan bisnis di banyak negara dan kami dapat 

mentransfer Informasi Pribadi Anda melintasi batas-batas negara untuk keperluan yang telah 

dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini. Kantor pusat kami terletak di Wayzata, Minnesota di Amerika 

Serikat. Server Web dan basis data kami berada di Amerika Serikat atau di negara lain dan informasi 

pada server-server dan basis data tersebut dapat diakses oleh staf kami (atau staf dari penyedia 

layanan kami) yang berada di negara-negara lain yang “perlu mengetahui”. Setiap Negara memiliki 

hukum dan ketentuan privasi yang berbeda, dan beberapa di antaranya, termasuk Amerika Serikat, 

memiliki perlindungan hukum yang lebih longgar terkait Informasi Pribadi Anda dibandingkan 

dengan negara lain. Namun, perlu diketahui, di mana pun Informasi Pribadi Anda dikumpulkan, 

digunakan, ditransfer, atau disimpan, apabila dikumpulkan melalui Situs kami, informasi tersebut 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/f4804e9e-de71-4883-bc5f-bf53a6beace2
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akan diproses berdasarkan Kebijakan Privasi ini dan segala pemberitahuan privasi atau perjanjian 

click-through yang berlaku bagi Anda. 

Sehubungan dengan Informasi Pribadi dari EEA atau Inggris, kami telah menerapkan mekanisme 

hukum yang dikenal sebagai ‘Peraturan Perusahaan yang Mengikat’ guna memberikan perlindungan 

yang dibutuhkan untuk melindungi Informasi Pribadi dari EEA atau Inggris apabila informasi tersebut 

ditransfer ke perusahaan Cargill yang lain. Ringkasan Peraturan Perusahaan yang Mengikat untuk 

Informasi Bisnis dapat dilihat di sini. 

Sehubungan dengan Informasi Pribadi dari EEA, atau Inggris, atau di tempat lain, Cargill mempunyai 

kebijakan untuk mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan perlindungan yang tepat atas 

Informasi Pribadi yang ditransfer dari EEA atau Inggris jika sesuai.   

DENGAN MENGGUNAKAN SITUS INI, ANDA MENYETUJUI PENGUMPULAN, PENGGUNAAN, DAN 

PEMINDAHAN INFORMASI PRIBADI ANDA DI DALAM ATAU KE AMERIKA SERIKAT ATAU NEGARA LAIN 

DI DUNIA.  

DI LOKASI YANG MEMBERI ANDA HAK BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, MISALNYA DI EEA, 

ATAU INGGRIS, ATAU DI TEMPAT LAIN, ANDA DAPAT MENARIK PERSETUJUAN ANDA KAPAN SAJA 

DENGAN MENGHUBUNGI KAMI. HARAP DIINGAT BAHWA APABILA ANDA MENARIK PERSETUJUAN 

ANDA, KAMI MASIH DIWAJIBKAN ATAU DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM UNTUK MENGUMPULKAN, 

MENGGUNAKAN, DAN MENGUNGKAPKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN INFORMASI PRIBADI 

ANDA. 

Hubungi kami  

Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini atau praktik privasi kami atau jika 

Anda ingin mengakses, memperbarui, mengoreksi, atau menggunakan hak-hak Anda sehubungan 

dengan Informasi Pribadi Anda, silakan gunakan formulir ini, 

Atau 
 
Tulis kepada kami di:  
Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
USA 
 

Pemberitahuan Tentang Informasi Bisnis 

Cara kami menggunakan informasi pribadi tentang Anda yang kami kumpulkan dalam konteks bisnis. 

https://www.cargill.com/page/business-notice
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