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Ангажимент на Cargill за спазване на поверителност 

Вашата лична информация е важна за нас. Настоящата онлайн Политика на поверителност 

(„Политика на поверителност“) обяснява как защитаваме Вашата лична информация, когато 

посещавате този уебсайт и други уебсайтове на Cargill, на които е публикувана тази Политика 

на поверителност, или когато използвате цифрово приложение на Cargill, в това число 

мобилно приложение, свързано с настоящата Политика на поверителност (общо наричани 

нашите „Сайтове“). Тази Политика на поверителност описва какъв вид информация събираме 

и проследяваме, когато използвате нашите сайтове, как се използва тази информация и на 

кого се предоставя. Ако имате въпроси относно Политиката на поверителност, моля, свържете 

се с нас. 

Този сайт се поддържа от компанията Cargill в страната, за която е предназначен сайтът. Може 

да намерите списъка с държави, за които се отнася сайтът, на следната страница: 

www.Cargill.com/worldwide. (Достъп до страницата имате и ако щракнете на връзката 

„worldwide“ в горния край на всяка страница). Ако влизате на страница на сайта, насочена към 

конкретна държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Обединеното 

кралство, юридическото име и данните за връзка на компанията на Cargill в ЕИП, управляваща 

сайта по отношение на тази държава от ЕИП или Обединеното кралство, можете да откриете 

на страницата на съответната държава. (За някои държави това може да е компания на Cargill, 

основана в друга държава). Компанията на Cargill, управляваща сайта по отношение на 

конкретна държава от ЕИП или Обединеното кралство, е също и администратор на данни по 

отношение на личните данни, които се събират посредством тази част на сайта. Тази компания 

Cargill е отбелязана като „Cargill“, „ние“, „на нас“, „наш“ в Политиката на поверителност. 

Ако сте жител на Калифорния, моля, щракнете тук, за да прегледате приложимата за Вас 

Политика за поверителност на Калифорния. 

Обсег на Политиката на поверителност 

Тази Политика на поверителност обхваща „личната информация“, която събираме чрез нашите 

сайтове. 

„Лична информация“ е информацията, която Ви идентифицира, отнася се до Вас, описва Ви и е 

възможно по логичен начин да бъде асоциирана или свързана, пряко или непряко, с Вас 

лично, както самостоятелно, така и в комбинация с друга информация, достъпна за нас. 

Примери за лична информация включват Вашето име, детайли за контакт, информация за 

кредитни карти, заявки за кандидатстване за работа, информация, която предоставяте при 

създаване на Ваш профил или личен профил в нашите сайтове, или информация за 

страниците, които сте разглеждали и пътя до тях. 

Вашето съгласие и друго правно основание за използване на личната информация за Вас 
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Моля, отделете няколко минути да се запознаете с Политиката на поверителност. Влизайки и 

ползвайки този сайт, Вие се съгласявате да бъде събирана, използвана и предоставяна лична 

информация за Вас, както е уредено в тази Политика на поверителност. 

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС, КАКТО Е УРЕДЕНО В ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ, 

ИЗЛЕЗТЕ ОТ САЙТА И НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ.  

КОГАТО ИМАТЕ ТОВА ПРАВО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО 

НАПРИМЕР В ЕИП, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ИЛИ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ, МОЖЕТЕ СЪЩО ТАКА ДА 

ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, 

ЧЕ, АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ, МОЖЕ ВЪПРЕКИ ТОВА ДА СЕ ИЗИСКВА ОТ НАС ИЛИ ДА НИ 

БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ПО ЗАКОН ДА СЪБИРАМЕ, ИЗПОЛЗВАМЕ И ПРЕДОСТАВЯМЕ ЧАСТ ИЛИ 

ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС. 

Ние също така събираме, използваме и предоставяме лична информация за Вас, когато това е 

необходимо, за изпълнението на договор с Вас или когато това се изисква за нашите законни 

интереси за управление, защита, подобряване на нашия бизнес и за другите цели, изложени в 

настоящата Политика за поверителност.  

Промени в Политиката на поверителност 

В процеса на добавяне на нови характеристики и функционалности на нашите сайтове може да 

се наложи да бъде обновена и ревизирана нашата Политика на поверителност. Запазваме си 

правото да правим промени по всяко време и без предварително предупреждение, като 

публикуваме на нашите сайтове обновената версия. Тези промени влизат в сила от датата, на 

която публикуваме обновената версия на нашите сайтове. Те се отнасят само до личната 

информация, която събираме, след като публикуваме обновената версия. Посещавайки един 

от нашите сайтове след подобна промяна, означава, че сте съгласни с условията на обновената 

Политика на поверителност. По тази причина е важно да се запознавате редовно с Политиката 

на поверителност. 

Ако променим тази Политика на поверителност, ще поставим съобщение в горния край на 

Политиката на поверителност за поне 30 дни след датата, от която промяната е влязла в сила, 

за да видите лесно дали се е променила Политиката на поверителност от последното Ви 

посещение. По всяко време имате достъп до актуалната версия на Политиката на 

поверителност, като щракнете на връзката, отбелязана с „Политика на поверителност“ или 

„Съобщения за поверителност“ в долния край на всяка страница или в рамките на нашите 

сайтове. 

Съобщения за поверителност 

Тази Политика на поверителност може да бъде допълвана или променяна от време на време 

чрез „Съобщения за поверителност“, публикувани на нашите сайтове. Обикновено 

съобщенията за поверителност дават подробности относно личната информация, която 

събираме на определени страници или секции от сайта, защо се нуждаем от тази информация 

и какъв избор може да направите за начина, по който използваме тази информация. 

Споразумения, регулиращи ползването на специални приложения или секции от сайта, 

защитени с парола 



Някои от нашите сайтове съдържат специални приложения, като лицензирано съдържание 

или онлайн магазин, или секции, защитени с парола, като дискусионен форум, секция за чат, 

секция за кариери или секция, предназначена само за клиенти. 

Когато се регистрирате, за да ползвате специално приложение на сайта или секция, защитена с 

парола, може да е необходимо да се съгласите със специални условия, регулиращи 

ползването на специалното приложение или секция, защитена с парола. В такива случаи ще Ви 

бъде поискано изрично съгласие за тези специални условия, например да отбележите с 

отметка или да натиснете бутон „Съгласен съм“. Този тип споразумение е известно като 

„споразумение с отметка“. Ако някои от условията на „споразумението с отметка“ се 

различават от условията на Политиката на поверителност, условията на „споразумението с 

отметка“ ще допълнят или променят Политиката на поверителност, но само по отношение на 

въпросите, регламентирани в „споразумението с отметка“. 

Каква лична информация събираме чрез нашите сайтове? 

Информация, която Вие предоставяте. Събираме лична информация, която Вие съзнателно 

предоставяте (използвайки Вашата мишка и клавиатура), когато използвате нашите сайтове. 

Информацията, която събираме, зависи от това как Вие използвате нашите сайтове. Например, 

ако се регистрирате да получавате имейл съобщения от нас, ние съхраняваме Вашия имейл 

адрес и всяка свързана с това информация, която предоставяте. Ако комуникирате с нас, като 

използвате характеристиката „Връзка с нас“, ние събираме информацията, която предоставяте, 

като попълните заявката „Връзка с нас“. 

Сайтовете ни обикновено разграничават информацията, от която се нуждаем, за да Ви 

доставим определен продукт или услуга или да отговорим на Ваше искане („задължителни 

полета“), и информацията, която, макар и полезна, е незадължителна за даден продукт, услуга 

или Ваша заявка. Моля, имайте предвид, че ако не попълните информацията в 

задължителните полета, няма да можем да Ви доставим продукта или услугата или да 

изпълним Вашето искане. 

Допълнителна информация. О време на време може да допълваме информацията, която ни 

предоставяте, с информация от бизнес партньори, социални медии и други източници. 

Например можем да потърсим допълнителна информация за потвърждаване на Вашия адрес 

или информация за дейността Ви. Може също да допълним информацията, която ни 

предоставяте, с информация, която събираме от други уебсайтове на Cargill, цифрови 

приложения или други канали. Например, ако сте клиент на Cargill, можем да допълним 

информацията, която ни предоставяте онлайн, с информация, която давате при други бизнес 

сделки с Cargill. 

Информация, която ни предоставя Вашият уеббраузър. Събираме информация, която 

Вашият уеббраузър ни изпраща автоматично. Тази информация обикновено включва Вашия IP 

адрес, Вашия интернет доставчик, името и версията на операционната Ви система, името и 

версията на Вашия браузър, датата и времето на посещението Ви и страниците, които 

разглеждате. „IP адресът“ е уникален номер, който автоматично се записва на Вашия 

компютър, когато се свързвате в интернет. Използва се, за да се идентифицира „мястото“ на 

Вашия компютър в киберпространството, за да може да достигне до Вас информацията, която 

търсите. Ако използвате комутируема връзка или връзка, която задава динамични IP адреси, 

Вашият компютър получава нов IP адрес всеки път, когато се свързвате в интернет. Ако обаче 

Вашият компютър е трайно свързан в интернет със статичен IP адрес, то Вашият IP адрес ще 



бъде същият всеки път, когато използвате компютъра си. Макар да не Ви идентифицира по 

име, ние третираме IP адреса като лична информация. 

Трябва да знаете, че когато отговаряте на електронно съобщение от нас, например като 

отваряте имейл, изтегляте изображения или щраквате на връзка от електронен бюлетин, 

Вашият браузър ни информира, че Вие (или някой, използващ Вашия имейл адрес) сте 

направили това. Използваме тази информация, за да подобрим нашия маркетинг. В 

допълнение преглеждаме архива на сървъра, където са съхранени IP адресите на 

посетителите, с цел сигурност и предотвратяване на измами. При съмнения за престъпна 

дейност можем да разкрием регистрационните файлове на сървъра и събраната чрез сайта 

лична информация на съответните разследващи органи, които могат да използват тази 

информация, за да проследяват и идентифицират лица. 

Данни за устройството и местоположението. За потребителите на цифрови приложения 

можем да събираме информация относно използваното за изтегляне на приложението 

устройството, в това число, когато са налични, единните идентификатори на устройството, 

операционната система или информация за мобилната мрежа за целите на системното 

администриране. Освен това можем автоматично да събираме и съхраняваме определена 

информация в регистрационните файлове на сървъра, за да придобием по-добра представа 

как хората използват приложението, за целите на системната администрация, както и за да 

гарантираме предоставянето на качествена услуга и добро обслужване за нашите 

потребители. Този вид информация включва детайли за това кога, как и какви части от 

приложението сте използвали и преглеждали, и кога сте излизали от страници в 

приложението, както и клеймо с дата и час. 

Бисквитки и подобни технологии. Бисквитката е малък файл, изпратен от уебсайт или 

цифрово приложение и съхранен на компютъра на потребителя, който дава възможност на 

уебсайта да помни информация за Вас и Вашите предпочитания. Ние използваме „бисквитки“ 

и други уебтехнологии по много начини. Например можем да използваме тези технологии: 

• за да събираме информация за начина, по който потребителите използват нашите 

сайтове – кои сайтове посещават, кои връзки използват и колко дълго се задържат на 

всяка страница; 

• за да поддържаме характеристиките и функционалностите на нашите сайтове, 

например, за да не се налага да предоставяте отново информация, съхранена в нашата 

база данни, или да запомним настройките, които сте направили при предишни 

посещения на нашите сайтове; 

• за да персонализираме Вашата работа, когато използвате нашите сайтове;  

• за да дадем възможност на трети страни (напр. сайтове на социалните медии) да 

подготвят онлайн „аудитории“ от свои потребители, които са или съществуващи 

клиенти на Cargill, или имат общи характеристики с клиентите на Cargill, като винаги се 

съблюдава условието третата страна да се съобразява с Вашите настройки за 

поверителност; 

• за да бъдете „разпознати“ като вече посещавали уебсайта на Cargill или 

взаимодействали с Cargill онлайн, така че да можем да Ви предлагаме подходящи 

реклами, докато сърфирате другаде, включително на уебсайтове на трети страни; и 



• за да оценим успеха на нашата уеб или имейл реклама. Например, ако 

взаимодействате с реклама, предложена от трета страна от наше име, можем да 

получим неидентифицираща информация, като например демографска информация 

или обща информация за Вашите интереси. 

Когато това се изисква от приложимото законодателство, като например в ЕИП, Обединеното 

кралство или някъде другаде, ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да използваме 

данните Ви, обикновено чрез платформа за управление на съгласието (CMP). В тези случаи 

можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време чрез CMP на Cargill. 

„Бисквитките“, които използваме, могат да се класифицират в две категории: 

• „Сесийни бисквитки“, които се разпределят към Вашия компютър, докато продължава 

посещението Ви на нашите сайтове, и които се премахват автоматично при затваряне 

на браузъра. 

• „Постоянни бисквитки“, чийто срок изтича след известен период от време или след 

като потребителят изтрие „бисквитките“. 

Някои от тези начини може да са свързани с използването на „бисквитки на трети страни“, т.е. 

„бисквитки“, създадени от софтуер, използван от трети страни за извършване на статистически 

анализ за използването на страницата, връзки между страници или препратки през сайта, или 

за целите на интернет рекламата. Чрез бисквитките на трети страни може да се събира 

информация за Вашите онлайн дейности във времето и в различни уебсайтове след 

посещението Ви в нашите сайтове.    

Използвайки тези уебтехнологии, не Ви идентифицираме по име. Обаче, ако сте създали 

потребителски профил, като например сте се регистрирали да ползвате секция на наш сайт, 

защитена с парола, можем да свържем информацията, събрана посредством уебтехнологии, с 

друга информация, която Ви идентифицира лично. 

Ако не желаете да получавате бисквитки, освен че можете да контролирате използването на 

Вашите данни чрез всеки механизъм за избор, предлаган от Cargill (например чрез платформа 

за управление на съгласието), можете да настроите браузъра да отказва бисквитките или да Ви 

предупреждава, когато запазва бисквитки на Вашия компютър. Можете също да изтриете 

„бисквитките“ веднага щом напуснете сайта. За повече информация вижте раздел „Помощ“ на 

браузъра или посетете http://www.allaboutcookies.org или http://www.aboutcookies.org. 

Въпреки че не сте задължени да приемете нашите „бисквитки“, когато посещавате нашите 

сайтове, ако настроите Вашия браузър да отказва „бисквитки“, няма да можете да използвате 

всички характеристики и функционалности на нашите сайтове. 

Освен ако не е предвидено друго в тази политика, понастоящем не реагираме на сигнали „да 

не се проследява“ на уеббраузъра или други механизми, които показват Вашите 

предпочитания да не се събира информация във времето и в различни уебсайтове, или 

цифрови приложения след посещението Ви в нашите уебсайтове. Ако правим това в бъдеще, 

ние ще отбележим как го правим в тази Политика на поверителност. Посетете 

www.allaboutdnt.org, за да научите повече.   

Как Cargill използва Вашата лична информация? 

Личната информация, която събираме през нашите сайтове, обикновено използваме за 

следното: 

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


• за да доставяме продуктите, информацията и услугите, които искате; 

• с цел сигурност и предотвратяване на кредитни и други измами; 

• за улесняване на безопасността на Вас или други; 

• за да предоставим ефективно клиентско обслужване; 

• за да Ви осигурим персонално изживяване, когато използвате нашите сайтове;   

• за да представим персонализирана реклама, когато посещавате нашите сайтове или 

уебсайт на трета страна;  

• за да се свържем с Вас за специални оферти и друга информация, която смятаме, че ще 

Ви бъде полезна; 

• за да се свържем с Вас с информация и съобщения относно ползването на нашите 

сайтове; 

• за да Ви поканим да участвате в проучвания и да ни дадете обратна информация; 

• за да разберем по-добре Вашите нужди и интереси; 

• за да подобрим съдържанието, функционалността и използването на нашите сайтове; 

• за да подобрим нашите продукти и услуги; 

• за да подобрим нашия маркетинг и промоции; и 

• за всякакви други цели, когато е приложимо Съобщение за поверителност или друго 

споразумение между Cargill и Вас. 

На кого предоставяме лична информация? 

Можем да предоставяме събраната чрез нашите сайтове лична информация, както е описано 

по-долу: 

Нашите доставчици на услуги. Ние споделяме лична информация с компании и организации, 

включително филиали или други юридически лица под управлението на Cargill, които 

извършват услуги от наше име, например компании, които извършват за нас услуги за 

поддръжка на уебсайтове или цифрови приложения и интернет реклама. 

В Cargill. Можем да предоставяме Вашата лична информация в Cargill (т.е. в отделните звена на 

Cargill) и на всяко свързано лице, на което трябва да бъде разкрита съгласно целите на 

Политиката за поверителност. 

Бизнес сделки. Cargill може да реши, по стратегически или други причини, да продаде, купи, 

слее или да реорганизира по друг начин своите бизнес подразделения. Сделка от такова 

естество може да включва предоставяне на лична информация на потенциални купувачи. 

Бизнес трансфери. Вашата лична информация може да бъде предоставена на компания, която 

е придобила акции или активи на Cargill или наше бизнес подразделение, например в резултат 

на продажба, сливане, реорганизация или ликвидация. 

Спазване на законите и защита на нашите права и правата на другите. Cargill може да 

разкрие лична информация, когато добросъвестно счита, че предоставянето й е необходимо, 

за да се спази законът, съдебно разпореждане или призовка. Лична информация може да 



бъде разкрита, за да бъде предотвратено или с цел разследване на вероятно престъпление, 

като измама или кражба на самоличност; за да приложим нашите онлайн условия за ползване 

на нашия сайт или други споразумения; или за да защитим нашите права или собственост или 

правата, собствеността или сигурността на нашите потребители или други лица. 

Както е уредено в Съобщение за поверителност. Запазваме си правото да предоставяме 

Ваша лична информация, както е уредено във всяко Съобщение за поверителност на нашата 

уебстраница или цифрово приложение на Cargill, където Вие предоставяте тази информация. 

Предоставяйки тази лична информация на уебстраницата или в цифровото приложение на 

Cargill, Вие се съгласявате да бъде разкрита личната Ви информация, както е уредено в 

Съобщението за поверителност. 

Както е описано в онлайн споразумението. Запазваме си правото да разкриваме Ваша лична 

информация, както е описано в онлайн споразумението, за което дадохте съгласие. 

Вашият избор 

При определени обстоятелства Ви даваме избор за начина, по който събираме, използваме и 

предоставяме Вашата лична информация. В този случай може да Ви помолим да отбележите 

Вашия избор в момента, когато събираме Вашата лична информация. Ако имате акаунт или 

потребителски профил на някой от нашите сайтове, бихте могли по всяко време да обновите 

някои или всички настройки за поверителност, като смените настройките на Вашия акаунт или 

профил. 

Как може да получите достъп, да обновите или поправите Вашата лична информация? 

Ако сте създали акаунт или потребителски профил на някой от нашите сайтове, може да 

получите достъп и да обновите част или цялата лична информация в настройките на акаунта 

или профила си. В повечето случаи обаче ще имате нужда от нашата помощ. Ако искате да 

получите достъп, да обновите или да поправите Вашата лична информация, моля, свържете се 

с нас. Ще Ви отговорим своевременно и при спазване на законовите срокове. Може да 

помолим за допълнителна информация, за да потвърдим Вашата самоличност. В повечето 

случаи ще Ви дадем достъп и ще поправим или изтрием неправилната информация, която сте 

открили. В някои случаи все пак може да ограничим или отхвърлим молбата Ви, ако законът 

позволява или изисква това или ако не сте в състояние да докажете самоличността си. 

Вашите права 

В някои случаи имате право да изискате заличаване на Вашата лична информация или 

ограничаване на нейното използване, да възразите срещу нейното използване, да я получите в 

преносим формат или да бъде предадена на друга организация. Можете също да поискате да 

не Ви изпращаме повече директни маркетингови съобщения. Ако желаете да упражните някое 

от тези права, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу. 

Когато имате право на това съгласно приложимото законодателство, като например в ЕИП, 

Обединеното кралство или някъде другаде, можете да подадете жалба до органите за защита 

на личните данни, ако смятате, че сме обработили Вашата лична информация по начин, който 

е незаконен или нарушава Вашите права.   

За какъв период ще запазим Вашата информация? 

Можем да съхраняваме личната Ви информация толкова време, колкото е необходимо за 

нашите бизнес цели, и по-специално да се защитим в случай на правен иск. След този период 



Вашата лична информация ще бъде заличена или в някои случаи анонимизирана. Ако 

впоследствие оттеглите Вашето съгласие и ние нямаме друго законно основание да 

продължим да обработваме Вашата лична информация, ще заличим личната Ви информация.  

Сигурност 

Макар да вземаме разумни мерки съобразно търговската практика да защитим 

конфиденциалността, целостта и сигурността на личната Ви информация, не можем да 

гарантираме сигурността на личната Ви информация. По тази причина настояваме 

потребителите да вземат мерки, за да защитят своята лична информация, докато използват 

интернет. 

Защита на паролата. Някои секции от нашите сайтове са защитени с парола. Вие отговаряте 

за съхранение на тайната на Вашите пароли. Ние имаме право да приемем, че всеки, който 

използва нашите сайтове с парола, която е свързана с Вас, има право да го прави. Само Вие 

носите отговорност за действията на лицата, ползващи Вашата парола за достъп до нашите 

сайтове, дори ако съответното лице не е оторизирано от Вас. Ако има причина да смятате, че 

паролата Ви е била изложена на риск или използвана без позволение, трябва веднага да я 

смените чрез функциите на сайта. 

Връзки с други уебсайтове и цифрови приложения на Cargill  

Cargill администрира множество различни уебсайтове и цифрови приложения, като всички те 

имат свое собствено съдържание, характеристики и функционалности. Всеки уебсайт и всяко 

цифрово приложение на Cargill има различно предназначение. По тази причина не всички 

наши сайтове и цифрови приложения се уреждат от тази Политика на поверителност. Когато 

използвате връзка на някой от нашите сайтове, за да се свържете с друг уебсайт на Cargill, 

отделете време да се запознаете с политиката на поверителност на този уебсайт. 

Връзки с уебсайтове на трети страни 

Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове, разработени от други компании, 

включително уебсайтове на наши доставчици на услуги и на трети страни. Тази Политика на 

поверителност не се отнася до лична информация, събирана от тези уебсайтове. Когато се 

свържете с уебсайтове на трети страни чрез линк от някой от нашите сайтове, моля, запознайте 

се с политиката на поверителност на тези уебсайтове. 

Поверителност, засягаща децата 

Нашите сайтове не са предназначени за деца на възраст под 14 години. Ние не използваме 
нашите сайтовете за умишлено събиране на лична информация или предлагане на продукти 
на деца под 14 г., или съответната минимална възраст съгласно приложимите местни 
нормативни изисквания, освен когато приложимото законодателство не допуска това.  

Потребители в Калифорния 

Ако сте жител на Калифорния, от нас се изисква да Ви предоставим допълнителна информация 

относно начина, по който използваме и разкриваме Вашата информация, а Вие може да имате 

допълнителни права по отношение на начина, по който използваме информацията Ви. Затова 

включваме тази специфична за Калифорния информация по-долу. 

Както е посочено по-горе в раздела „Каква лична информация събираме чрез нашите 

сайтове?“, ние събираме определени категории и специфични типове информация относно 



лицата, която в Калифорния се счита за „лична информация“. Както е описано по-горе, ние 

можем да събираме тази лична информация от Вас и други трети страни. Ние събираме, 

споделяме и разкриваме лична информация за бизнес и търговски цели, описани по-горе в 

разделите „Как Cargill използва Вашата лична информация?“ и „На кого разкриваме лична 

информация?“. 

Ние не споделяме умишлено лична информация на лица по 16-годишна възраст, по начин, 
който представлява „продажба“, съгласно законите на щата Калифорния.  
 

С определени изключения, като потребител от Калифорния, Вие имате право: (i) на достъп до 

Вашата лична информация; (ii) да поискате заличаване на Вашата лична информация; (iii) да 

получите информация каква лична информация за Вас сме „продали“ (така, както този термин 

е дефиниран в закона на Калифорния) на трети страни през последните 12 месеца; както и (iv) 

да откажете „продажбата“ на Вашата лична информация, в това число описаното по-горе в 

раздела „Бисквитки и подобни технологии“.] В допустимата съгласно приложимото 

законодателство степен, е възможно от нас да се изисква да задържим част от Вашата лична 

информация, а определена лична информация е абсолютно необходима, за да можем да 

изпълним целите, описани в настоящата Политика на поверителност. 

• Не продавайте моята информация. Ако продадем Ваша лична информация на трета 

страна, Вие имате право да поискате Вашата лична информация да не се включва в 

продажбата на каквито и да било данни. Това се нарича още право на отказ от 

продажба на Вашата лична информация. За да откажете „продажбата“ на Вашата лична 

информация съгласно описаното в този раздел, щракнете тук.  

• Упражняване на други права от потребителите в Калифорния. Ако желаете да заявите 

упражняването на описаните по-горе други Ваши права по отношение на личната Ви 

информация, ние няма да Ви дискриминираме, като Ви предлагаме различни цени, 

продукти или услуги, или като Ви предоставяме различно ниво или качество продукти 

или услуги въз основа единствено на това искане. Ако имате въпроси, вижте раздела 

„Свържете се с нас“ по-долу или натиснете тук, или ни се обадете безплатно на номер 

1-800-227-4455, за да упражните тези свои права. 

Ако сте потребител от Калифорния и искате да упражните описаните в този раздел 

права, може да се наложи да предоставите данни за потвърждаване на самоличността 

Ви, като Вашето име и електронна поща. Ние няма да използваме информацията, която 

предоставяте, за да упражните правата си, за никакви други цели освен за 

потвърждаване на самоличността Ви.   

Също така имате възможност да посочите Ваш упълномощен представител, който да 

упражнява правата Ви от Ваше име.  В случай на упълномощени представители, отправящи 

искания от името на граждани на щата Калифорния, моля, свържете се с Cargill, както е 

посочено по-долу, предоставяйки доказателство, че сте упълномощени от потребител в щата 

Калифорния за отправяне на искане от името на същия.  

Международни трансфери  

Cargill е световна организация, която има търговска дейност в много страни, и е възможно да 

предоставим Ваша лична информация през националните граници за целите, описани в 

Политиката на поверителност. Нашето седалище се намира във Wayzata, щ. Минесота в САЩ. 

Нашите уебсървъри и бази данни са базирани в САЩ или в други страни и информацията на 
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тези сървъри и бази данни е достъпна за всички наши служители (или служители на нашите 

доставчици на услуги), намиращи се в други държави, където е необходимо. Различните 

държави имат различни закони и изисквания за поверителност и някои, включително САЩ, 

осигуряват по-малка защита на Вашата лична информация, отколкото други. Все пак, моля, 

имайте предвид, че независимо къде се събира, използва, предава или съхранява личната Ви 

информация, ако е събрана чрез нашите сайтове, ще бъде обработвана в съответствие с тази 

Политика на поверителност и съответните Съобщения за поверителност или „споразумения с 

отметка“, приложими към Вас. 

По отношение на личната информация от ЕИП, Обединеното кралство или някъде другаде ние 

сме въвели правен механизъм, познат като „Задължителни корпоративни правила“, за да 

осигурим необходимите предпазни мерки за защита на личната информация от ЕИП и 

Обединеното кралство при прехвърлянето й към друга компания на Cargill. Кратко описание на 

нашите задължителни корпоративни правила за бизнес информацията ще намерите тук. 

По отношение на личната информация от ЕИП и Обединеното кралство, практика на Cargill е 

изискването от доставчиците на услуги да прилагат подходящи гаранции за сигурността на 

прехвърлената лична информация от ЕИП или Обединеното кралство, където е уместно.   

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЛИ КЪМ САЩ ИЛИ ВСЯКА ДРУГА 

СТРАНА ПО СВЕТА.  

КОГАТО ИМАТЕ ТОВА ПРАВО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО 

НАПРИМЕР В ЕИП, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ИЛИ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ, МОЖЕТЕ СЪЩО ТАКА ДА 

ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, 

ЧЕ, АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ, МОЖЕ ВЪПРЕКИ ТОВА ДА СЕ ИЗИСКВА ОТ НАС ИЛИ ДА НИ 

БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ПО ЗАКОН ДА СЪБИРАМЕ, ИЗПОЛЗВАМЕ И ПРЕДОСТАВЯМЕ ЧАСТ ИЛИ 

ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС. 

За връзка с нас  

Ако имате въпроси относно тази Политика на поверителност или нашите практики за 

поверителност или ако искате да получите достъп, да актуализирате, коригирате или по друг 

начин да упражните правата си по отношение на Вашата лична информация, моля, 

използвайте този формуляр. 

или 

Пишете ни на адрес: 
Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
САЩ 
 
Съобщение за търговска информация 

Как използваме събраната лична информация за Вас в бизнес аспект. 

https://www.cargill.com/page/business-notice
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/f4804e9e-de71-4883-bc5f-bf53a6beace2
https://www.cargill.com/page/business-notice

