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Cargills forpliktelse til personvern
Ditt personvern er viktig for oss. Denne nettbaserte personvernerklæringen
(«personvernerklæring») forklarer hvordan vi beskytter personopplysningene dine når du besøker
dette nettstedet og andre Cargill-nettsteder som viser denne personvernerklæringen, eller når du
bruker en hvilken som helst digital applikasjon fra Cargill, for eksempel en mobilapp, som kobler til
denne personvernerklæringen (samlet, «nettstedet/nettstedene» våre). Denne
personvernerklæringen beskriver hvilke typer informasjon vi samler inn og sporer når du bruker
nettstedene våre, hvordan denne informasjonen brukes, og hvem den deles med. Hvis du har
spørsmål om denne personvernerklæringen, ber vi om at du kontakter oss.
Dette nettstedet drives av Cargill-selskapet etablert i landet som innholdet på nettstedet er rettet
mot. En liste over land som innholdet på siden er rettet mot, finnes på følgende side:
www.Cargill.com/worldwide. (Du kan også gå til denne siden ved å klikke på «global»-koblingen
øverst på alle sidene). Hvis du bruker en side på nettstedet som er rettet mot et bestemt EØS-land
eller Storbritannia, finner du det juridiske navnet og kontaktinformasjonen til Cargills-selskapet i EØS
eller STORBRITANNIA som drifter nettstedet for dette EØS-landet eller for STORBRITANNIA, på det
aktuelle landets side. (For noen land kan dette være et Cargill-selskap etablert i et annet land.)
Cargill-selskapet som drifter nettstedet med hensyn til et bestemt EØS-land eller STORBRITANNIA, er
også datakontrolløren for personopplysninger som samles inn gjennom den delen av nettstedet.
Dette Cargill-selskapet henvises til i denne personvernerklæringen som «Cargill», «vi», «oss» og
«vår».
Denne personvernerklæringens omfang
Denne personvernerklæringen dekker «personopplysningene» som vi samler inn gjennom
nettstedene våre.
«Personopplysninger» er informasjon som identifiserer, forbinder, beskriver, er rimelig i stand til å
assosieres med, eller med rimelighet kan knyttes, direkte eller indirekte, til deg personlig, enten
alene eller i kombinasjon med annen informasjon vi har tilgjengelig. Eksempler på
personopplysninger inkluderer navnet ditt, kontaktopplysninger, kredittkortinformasjon,
jobbsøknader, informasjon du oppgir når du oppretter en konto eller en personlig profil på et av
nettstedene våre, og informasjon om sidene du har vist og banen du har brukt gjennom nettstedene
våre.
Ditt samtykke og annet juridisk grunnlag for å bruke personopplysningene dine
Vi ber om at du tar noen minutter til å lese gjennom denne personvernerklæringen. Ved å skaffe
tilgang til eller bruke dette nettstedet samtykker du til innsamling, bruk og formidling av dine
personopplysninger som fremsatt i denne personvernerklæringen.

HVIS DU IKKE SAMTYKKER I INNSAMLING, BRUK OG FORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE
SOM FREMSATT I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN, MÅ DU FORLATE SIDEN OG IKKE BRUKE
DETTE NETTSTEDET.
DER DU HAR RETT TIL DETTE UNDER GJELDENDE LOVGIVNING, SLIKT SOM INNEN EØS, I
STORBRITANNIA ELLER ANDRE STEDER, KAN DU NÅR SOM HELST TREKKE TILBAKE SAMTYKKET DITT
VED Å KONTAKTE OSS. MERK AT HVIS DU TREKKER TILBAKE SAMTYKKET DITT, KAN DET VÆRE
NØDVENDIG ELLER TILLATT UNDER LOVEN Å SAMLE INN, BRUKE OG FORMIDLE ENKELTE ELLER ALLE
PERSONOPPLYSNINGENE DINE.
Vi samler også inn, bruker og formidler personopplysningene dine der dette er nødvendig for å
utføre en kontrakt med deg, eller der det er nødvendig for våre legitime interesser i drift,
beskyttelse, forbedring av virksomheten vår og for andre formål beskrevet i denne
personvernerklæringen.
Endringer av denne personvernerklæringen
Etter hvert som vi legger nye funksjoner og funksjonaliteter til nettstedene våre, kan vi trenge å
oppdatere eller revidere denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre dette,
når som helst og uten forutgående varsel, ved å publisere den reviderte versjonen på nettstedene
våre. Disse endringene trer i kraft den datoen vi publiserer den reviderte versjonen på nettstedene
våre. De vil kun gjelde personopplysningene vi samler inn etter at vi har publisert den reviderte
versjonen. Bruken din av et av nettstedene våre etter en slik endring representerer ditt samtykke til
vilkårene i den reviderte personvernerklæringen. Av denne grunn er det viktig at du regelmessig ser
gjennom denne personvernerklæringen.
Hvis vi foretar endringer av denne personvernerklæringen, vil vi legge inn et varsel om dette øverst i
personvernerklæringen i minst 30 dager etter den nye ikrafttredelsesdatoen, slik at du kan se med et
enkelt blikk om personvernerklæringen vår har blitt endret siden det forrige besøket ditt. Du kan når
som helst få tilgang til den gjeldende versjonen av denne personvernerklæringen ved å klikke på
koblingen merket «Personvernerklæring» eller «Personvernmerknader» nederst på hver side eller
på nettstedene våre.
Personvernmerknader
Denne personvernerklæringen kan suppleres eller endres fra tid til annen gjennom
«personvernmerknader» som publiseres på nettstedene våre. Personvernmerknader gir generelt
detaljer om personopplysningene vi samler inn på bestemte sider eller bestemte områder på et
nettsted, hvorfor vi trenger denne informasjonen og valgene du kan ha når det gjelder hvordan vi
bruker denne informasjonen.
Avtaler som styrer din bruk av spesielle funksjoner og passordbeskyttede områder av dette
nettstedet
Noen av nettstedene våre omfatter spesielle funksjoner, slik som lisensiert innhold eller en
nettbutikk, eller passordbeskyttede områder, slik som et diskusjonsforum, et chat-rom, et
karriereområde eller et område reservert for kunder.
Når du registrerer deg for bruk av en spesiell funksjon eller på et passordbeskyttet område, kan du
bli bedt om å samtykke til spesielle vilkår som gjelder for bruken av den spesielle funksjonen eller
det passordbeskyttede området. I slike tilfeller vil du bli bedt uttrykkelig om å samtykke i de spesielle
vilkårene, for eksempel ved å merke av i en boks eller klikke på en knapp merket «Jeg godtar».

Denne typen avtale er kjent som en «klikk-gjennom-avtale». Hvis noen av vilkårene i klikk-gjennomavtalen avviker fra vilkårene i denne personvernerklæringen, vil vilkårene i klikk-gjennom-avtalen
supplere eller endre denne personvernerklæringen med hensyn til forholdene som styres av «klikkgjennom-avtalen».
Hvilke personopplysninger samler vi inn gjennom nettstedene våre?
Opplysninger som du oppgir. Vi samler inn personopplysninger som du med vitende og vilje oppgir
(ved bruk av musen og tastaturet) når du bruker nettstedene våre. Opplysningene vi samler inn,
avhenger av hvordan du bruker nettstedet. Hvis du for eksempel registrerer deg for å motta epostkommunikasjon fra oss, innhenter vi opplysning om e-postadressen din og eventuell tilknyttet
informasjon som du oppgir. Hvis du kommuniserer med oss ved bruk av «Kontakt oss»-funksjonen,
samler vi inn den informasjonen du oppgir når du fyller ut «Kontakt oss»-skjemaet.
Generelt sett skiller nettstedene våre mellom informasjon vi trenger for å kunne levere et bestemt
produkt eller en bestemt tjeneste til deg eller for å utføre forespørselen din («obligatoriske felt»), og
opplysninger som, selv om de er nyttige, er valgfrie med hensyn til det bestemte produktet, den
bestemte tjenesten eller forespørselen din. Vi ber om at du er oppmerksom på at hvis du ikke oppgir
opplysninger i de obligatoriske feltene, vil vi ikke kunne levere produktet eller tjenesten til deg eller
etterkomme forespørselen din.
Supplerende informasjon. Fra tid til annen kan det hende vi supplerer informasjonen du gir oss med
informasjon fra forretningspartnere, sosiale medier eller fra andre kilder. Vi kan for eksempel
innhente ytterligere informasjon for å validere din adresse eller informasjon om virksomheten din. Vi
kan også supplere opplysninger du oppgir med informasjon som vi samler inn fra deg gjennom andre
Cargill-nettsteder, digitale apper eller andre kanaler. Hvis du for eksempel er en Cargill-forbruker,
kan vi supplere opplysningene du oppgir på nettet, med informasjon som du oppgir i dine andre
forretningsanliggender med Cargill.
Informasjon som sendes til oss av nettleseren din. Vi samler inn informasjon som sendes til oss
automatisk av nettleseren din. Denne informasjonen inkluderer vanligvis IP-adressen din, identiteten
til leverandøren av Internett-tjenesten, navnet og versjonen på operativsystemet ditt, navnet og
versjonen på nettleseren din, dato og klokkeslett for besøket ditt og sidene du besøker. En «IPadresse» er et unikt tall som automatisk tildeles til datamaskinen din når du kobler til Internett. Den
brukes til å identifisere hvor datamaskinen din befinner seg på nettet, slik at informasjonen du ber
om kan leveres til deg. Hvis du bruker en oppringningstilkobling eller en forbindelse som tildeler
dynamiske IP-adresser, vil datamaskinen din bli tildelt en ny IP-adresse hver gang du kobler til
Internett. Hvis datamaskinen din derimot er permanent tilkoblet Internett ved bruk av en statisk IPadresse, vil IP-adressen som tildeles datamaskinen din, vanligvis være den samme hver gang du
bruker datamaskinen. Selv om den ikke identifiserer deg ved navn, behandler vi IP-adressen din som
en personopplysning.
Du bør for eksempel være oppmerksom på at når du svarer på en elektronisk kommunikasjon du
mottar fra oss, for eksempel ved å åpne en e-post, laste ned bilder eller klikke på en kobling i et
elektronisk nyhetsbrev, forteller nettleseren din oss at du (eller noen som bruker e-postadressen
din) har gjort dette. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre markedsføringen vår. I tillegg går vi
gjennom serverloggene våre – som inneholder IP-adressene for besøkende – for sikkerhets- og
svindelforebyggende formål. Hvis det mistenkes kriminell aktivitet, kan vi dele serverloggene våre og
personopplysningene vi har samlet inn gjennom dette nettstedet med relevante etterforskende
myndigheter som kan bruke denne informasjonen til å spore og identifisere enkeltpersoner.

Enhets- og stedsinformasjon. For digitale app-brukere kan vi også samle inn informasjon om enheten
du bruker til å laste ned appen, inkludert, der det er tilgjengelig, enhetens unike enhets-ID-er,
operativsystem eller mobil nettverksinformasjon for systemadministrasjon. Vi kan også automatisk
samle inn og lagre visse opplysninger i serverlogger for å få en bedre forståelse av hvordan folk
bruker appen, for systemadministrasjonsformål, og for å sikre at vi tilbyr en god brukeropplevelse og
kundeservice. Denne typen informasjon inkluderer informasjon om når, hvordan og hvilke deler av
appen du brukte eller så på, og når du gikk ut av sidene på appen, samt dato- eller tidsstempler.
Informasjonskapsler og lignende teknologier. En informasjonskapsel er en liten fil som sendes av et
nettsted eller en digital app, og lagres på en brukers datamaskin, som gjør det mulig for nettstedet
eller den digitale appen å huske informasjon om deg og dine preferanser. Vi bruker
«informasjonskapsler» og annen nettverksteknologi på en rekke forskjellige måter. Vi kan for
eksempel bruke disse teknologiene:
•

til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre – hvilke sider de
besøker, hvilke koblinger de bruker og hvor lenge de blir værende på hver side,

•

til å støtte funksjonene og funksjonalitetene på nettstedene våre – for eksempel for å spare
deg bryet med å skrive inn igjen opplysninger som allerede finnes i databasen vår, eller
aktivere innstillingene du opprettet ved tidligere besøk på nettstedene våre,

•

til personlig tilpasning av opplevelsen din når du bruker nettstedene våre,

•

til å la tredjeparter (f.eks. sosiale medier) klargjøre nettbasert «publikum» for brukere som
enten er nåværende Cargill-kunder, eller som deler karakteristikker med Cargill-kunder,
forutsatt at den tredjeparten respekterer personverninnstillingene dine,

•

til å «gjenkjenne» deg som en person som har besøkt et Cargill-nettsted før eller samhandlet
med Cargill på nett, slik at vi kan gi deg relevante annonser når du surfer andre steder på
nettet, inkludert tredjeparters nettsteder, og

•

til å måle suksessen til nettbasert reklame og annonser. Hvis du for eksempel samhandler
med en annonse som er levert av en tredjepart på våre vegne, kan vi motta informasjon som
ikke er identifiserbar, for eksempel demografisk informasjon eller generell informasjon om
dine interesser.

Der det er pålagt av gjeldende lov, slik som innenfor EØS, i STORBRITANNIA eller andre steder, vil vi
innhente samtykke før vi bruker dataene dine, vanligvis via en administrasjonsplattform for
samtykke (CMP). I slike tilfeller kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt via Cargills CMP.
Informasjonskapslene vi bruker, kan klassifiseres i to kategorier:
•

«Øktinformasjonskapsler» som tilordnes datamaskinen din så lenge besøket på nettstedet
vårt varer og som fjernes automatisk fra datamaskinen din når du lukker nettleseren.

•

«Varige informasjonskapsler» som utløper etter en rimelig tidsperiode eller til brukeren
sletter informasjonskapselen.

Noen av disse anvendelsene kan involvere bruken av «tredjeparts informasjonskapsler», det vil si
informasjonskapsler som plasseres av programvare som brukes av tredjeparter, for eksempel for å
gjennomføre statistisk analyse av bruk av siden, samhandlinger med siden og baner gjennom
nettstedet, eller for formålet å levere Internett-reklame ved bruk av en nettbasert

reklameleverandør. Tredjeparts informasjonskapsler kan samle inn informasjon om dine aktiviteter
på nett over tid og på tvers av ulike nettsteder etter besøket til våre nettsteder.
Informasjonen som samles inn ved bruk av disse webteknologiene, vil vanligvis ikke identifisere deg
ved navn. Dersom du har opprettet en bruker-ID, for eksempel ved å registrere deg for bruk av et
passordbeskyttet område på et av nettstedene våre, kan vi imidlertid koble informasjonen vi samler
inn ved bruk av nettverksteknologi, til annen informasjon som identifiserer deg personlig.
Dersom du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, i tillegg til at du ønsker å kontrollere bruken din
via en valgt mekanisme som tilbys av Cargill (f.eks. via en administrasjonsplattform for samtykke),
kan du angi at nettleseren skal avvise informasjonskapsler eller varsle deg når en informasjonskapsel
plasseres på datamaskinen din. Du kan også slette informasjonskapslene våre så snart du forlater et
nettsted. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du lese Hjelp-delen i
nettleseren din eller se http://www.allaboutcookies.org eller http://www.aboutcookies.org. Selv om
det ikke kreves at du godtar informasjonskapsler når du besøker nettstedene våre, vil du ikke kunne
bruke noen funksjoner og funksjonaliteter på nettstedene våre dersom du stiller inn nettleseren din
til å avvise informasjonskapsler.
Med unntak av det som ellers formidles i disse retningslinjene, svarer vi ikke på nettnettleseres «ikke
spor»-signaler eller andre mekanismer som indikerer preferanser for å ikke få informasjon samlet
inn over tid og på tvers av ulike nettsteder eller digitale apper etter besøket til et av våre nettsteder.
Hvis vi gjør så i fremtiden, vil vi beskrive hvordan vi gjør det i denne personvernerklæringen. Gå til
www.allaboutdnct.org for mer informasjon.
Hvordan bruker Cargill personopplysningene dine?
Vanligvis bruker vi personopplysningene som vi samler inn gjennom nettstedene våre
•

til å levere produktet, informasjonen og tjenestene du har bedt om

•

for sikkerhetsformål og for å hindre kredittkortsvindel eller bedrageri

•

til å levere en effektiv kundetjeneste til deg,

•

til å gi deg en personlig tilpasset opplevelse når du bruker nettstedene våre,

•

til å vise personlig tilpasset reklame når du besøker nettstedene våre eller nettstedene til en
tredjepart,

•

til å kontakte deg med spesialtilbud og annen informasjon som vi mener kan være av
interesse for deg,

•

til å kontakte deg med informasjon og varsler tilknyttet bruken din av nettstedene våre

•

til å invitere deg til å delta i spørreundersøkelser og gi tilbakemelding til oss

•

for bedre å forstå behovene og interessene dine

•

til å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til nettstedene våre

•

til å forbedre produktene og tjenestene våre

•

til å forbedre markedsførings- og reklamearbeidet vårt

•

for et hvilket som helst annet formål identifisert i en gjeldende personvernmerknad eller
annen avtale mellom Cargill og deg

Hvem formidler vi personopplysninger til?
Vi kan dele personopplysningene vi samler inn gjennom nettstedene våre, som beskrevet nedenfor:
Våre tjenesteleverandører. Vi deler personopplysninger med selskaper og organisasjoner, inkludert
datterselskaper og andre forretningsenheter som kontrolleres av Cargill som utfører tjenester på
våre vegne, for eksempel selskaper som leverer støttetjenester for nettstedene og de digitale
appene, eller nettbaserte annonser for oss.
Internt i Cargill. Vi kan dele personopplysningene dine internt i Cargill (det vil si blant
forretningsenhetene innenfor Cargill) og med hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper der det
er et «behov for å vite» for formålene fremsatt i denne personvernerklæringen.
Forretningstransaksjoner. Cargill kan beslutte, av strategiske eller andre grunner, å selge, kjøpe, slå
sammen eller på andre måter omorganisere én eller flere av sine virksomheter. En transaksjon av
denne typen kan involvere formidling av personopplysninger til potensielle kjøpere.
Virksomhetsovertakelser. Personopplysningene dine kan overføres til et selskap som har kjøpt
aksjene eller aktivaene til Cargill eller én av våre forretningsenheter, for eksempel som resultat av et
salg, en sammenslåing, omorganisering eller likvidering.
Overholdelse av lover og beskyttelse av våre og andres rettigheter. Vi kan formidle
personopplysninger når vi, i god tro, mener formidlingen er riktig for å overholde loven, et
rettspålegg eller en stevning. Vi kan også formidle personopplysninger for å forhindre eller
etterforske en mulig straffbar handling, slik som bedrageri eller identitetstyveri, for å håndheve eller
anvende vilkårene for nettbasert bruk eller andre avtaler, eller for å beskytte våre egne rettigheter
eller eiendom eller rettighetene, eiendommene eller sikkerheten til brukerne våre eller andre.
Som beskrevet i en personvernmerknad. Vi forbeholder oss retten til å formidle dine
personopplysninger som beskrevet i en hvilken som helst personvernmerknad publisert på nettsiden
eller på den digitale appen til Cargill der du oppgir disse opplysningene. Ved å oppgi
personopplysningene dine på dette nettstedet eller på den digitale appen til Cargill samtykker du til
formidling av dine personopplysninger som beskrevet i den personvernmerknaden.
Som beskrevet i en klikk-gjennom-avtale. Vi forbeholder oss retten til å formidle dine
personopplysninger som beskrevet i en hvilken som helst klikk-gjennom-avtale som du har
samtykket i.
Valgene dine
I noen omstendigheter gir vi deg valg med hensyn til hvordan vi samler inn, bruker og formidler
personopplysningene dine. Hvis vi gjør dette, kan vi be deg om å angi valg på tidspunktet når vi
samler inn personopplysningene dine. Hvis du har opprettet en konto eller en personlig profil på et
av nettstedene våre, kan du når som helst oppdatere noen eller alle personvernvalgene dine ved å
endre innstillingen for kontoen eller profilsiden.
Hvordan kan du få tilgang til, oppdatere eller korrigere personopplysninger?
Hvis du har opprettet en konto eller en personlig profil på et av nettstedene våre, kan du få tilgang
til og oppdatere noen av eller alle personopplysningene dine på siden for kontoinnstillinger eller
profilsiden. I de fleste tilfeller vil du imidlertid ha bruk for vår hjelp. Dersom du ønsker å få tilgang til,
oppdatere eller korrigere personopplysningene dine, ber vi om at du kontakter oss. Vi vil svare deg
innen rimelig tid og innenfor tidsrammer nedfelt i gjeldende lov. Vi kan be deg om ytterligere

informasjon for å bekrefte identiteten din. I de fleste tilfeller vil vi gi tilgang til og korrigere eller
slette unøyaktig informasjon som du eventuelt oppdager. I noen tilfeller kan vi imidlertid avgrense
eller avvise forespørselen din, dersom loven tillater det eller krever det av oss fordi vi ikke kan
bekrefte identiteten din.
Dine rettigheter
I noen tilfeller har du rett til å be om fjerning av personopplysningene dine eller til å be om en
begrensning av bruken av dem, motsette deg bruk av dem, motta dem i et portabelt format eller få
dem overført til en annen organisasjon. Du kan også be om at vi ikke lenger sender deg direkte
markedsføringskommunikasjon. Hvis du ønsker å hevde noen av disse rettighetene, ta kontakt ved å
bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
Der du har denne rettigheten under gjeldende lov, for eksempel innen EØS, i STORBRITANNIA eller
andre steder, kan du klage til datatilsynsmyndighetene hvis du mener vi har behandlet
personopplysningene dine på en måte som er ulovlig eller i strid med rettighetene dine.
Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?
Vi kan beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for våre forretningsformål, og
spesielt for å beskytte oss selv i tilfelle juridiske krav. Etter denne perioden blir personopplysningene
dine slettet eller, i enkelte tilfeller, anonymisert. Hvis du senere trekker tilbake samtykket ditt og vi
ikke har annet juridisk grunnlag til å fortsette behandling av personopplysningene dine, sletter vi
dem.
Sikkerhet
Selv om vi tar kommersielt rimelige forholdsregler for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og
sikkerheten til personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysningene
dine. Av denne grunn henstiller vi på det sterkeste brukerne om å ta alle relevante forholdsregler for
å beskytte sine personopplysninger når de bruker Internett.
Beskyttelse av passord. Enkelte områder på nettstedene våre er passordbeskyttet. Du er ansvarlig
for å holde passordene dine konfidensielle. Vi har retten til å anta at enhver som skaffer tilgang til et
av våre nettsteder ved bruk av et passord tilordnet deg, har rett til å gjøre dette. Du har eneansvaret
for aktivitetene til enhver som får tilgang til nettstedet ved bruk av et passord tilordnet deg, selv om
den personen ikke er autorisert av deg. Dersom du har grunn til å tro at passordet ditt er blitt brutt
eller brukt uten autorisasjon, må du straks endre det ved bruk av funksjonaliteten som finnes på
nettstedet.
Koblinger til andre Cargill-nettsteder og digitale applikasjoner
Cargill driver mange forskjellige nettsteder og digitale apper, hvert med sitt eget innhold, egne
funksjoner og funksjonaliteter. Hver digitale app eller Cargill-nettsted tjener et eget formål. Av
denne grunn styres ikke alle nettstedene og de digitale appene våre av denne
personvernerklæringen. Når du bruker en kobling til et av våre nettsteder for å få tilgang til et annet
Cargill-nettsted, bør du bruke et par minutter til å se gjennom personvernerklæringen publisert på
det nettstedet.
Koblinger til tredjeparters nettsteder
Dette nettstedet kan også inneholde koblinger til andre nettsteder som drives av andre selskaper,
inkludert nettsteder som drives av våre tredjepartsleverandører av tjenester, og tredjeparter uten

slik tilknytning. Denne personvernerklæringen gjelder ikke personopplysninger som samles inn på
noen av disse andre nettstedene. Når du skaffer tilgang til en tredjeparts nettsted via en kobling på
et av våre nettsteder, bør du ta noen minutter til å se gjennom personvernerklæringen publisert på
det nettstedet.
Personvern for barn
Våre nettsteder er ikke rettet mot barn under 14 år. Vi bruker ikke nettstedene våre til å bevisst be
om personopplysninger fra eller markedsføre til barn under 14 år, eller relevant minimumsalder
under gjeldende lokale juridiske krav, bortsett fra når det er tillatt under gjeldende lov.
Forbrukere i California
Dersom du bor i California, er vi pålagt å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi bruker og
avslører informasjonen din, og du kan ha ytterligere rettigheter med hensyn til hvordan vi bruker
informasjonen din. Vi har inkludert denne California-spesifikke informasjon nedenfor.
I samsvar med avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn gjennom nettstedene våre?»
ovenfor, samler vi inn visse kategorier og spesifikk typer informasjon om enkeltpersoner, som anses
som «Personopplysninger» i California. Som beskrevet ovenfor kan vi samle inn disse
personopplysningene fra deg og andre tredjeparter. Vi samler inn, deler og offentliggjør
personopplysninger for forretnings- og kommersielle formål som beskrevet i «Hvordan bruker Cargill
personopplysningene dine?» og «Hvem formidler vi personopplysninger til?»-delen ovenfor.
Vi vil ikke bevisst dele personopplysningene til personer under 16 år, på en måte som utgjør et «salg»
i henhold til lovene i California.
Med forbehold om visse unntak har du som forbruker i California rett til å: (i) få tilgang til
personopplysningene dine, (II) få personopplysningene dine slettet, (III) motta informasjon om
personopplysninger om deg som vi har «solgt» (slik vilkåret er definert i henhold til lovene i
California) til tredjeparter i løpet av de siste 12 månedene, og (IV) velge bort «salg» av
personopplysningene dine, inkludert som beskrevet ovenfor i avsnittet «Informasjonskapsler og
lignende teknologier».] I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan vi være pålagt å
beholde noen av personopplysningene dine. I tillegg er visse personopplysninger strengt nødvendig
for at vi skal kunne oppfylle formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.
•

•

Ikke selg informasjonen min. Dersom vi selger personopplysningene dine til en tredjepart,
har du rett til å be om at personopplysningene dine ikke inkluderes i salget av data. Dette
henvises til som retten til å velge bort salg av personopplysninger. For å velge bort «salg» av
personopplysningene dine slik det beskrives i dette avsnittet, klikk her.
Utøvelse av andre forbrukerrettigheter i California. Dersom du ønsker å utøve de andre
rettighetene du har når det gjelder personopplysningene dine, som beskrevet ovenfor, vil vi
ikke diskriminere ved å tilby deg andre priser, produkter eller tjenester, eller ved å gi deg
produkter eller tjenester på et annet nivå eller av en annen kvalitet, utelukkende på grunn
av denne forespørselen. Se avsnittet «Ta kontakt» nedenfor hvis du har spørsmål, eller klikk
her. Du kan også ringe oss gratis på 1-800-227-4455 for å utøve disse rettighetene.
Hvis du er forbruker i California og du ønsker å utøve rettighetene dine som beskrevet i
denne delen, kan det være du må oppgi informasjon, som navn og e-post, for at vi skal
kunne bekrefte identiteten din. Informasjonen du oppgir når du utøver rettighetene dine,
kommer ikke til å bli brukt til noe annet formål enn til å bekrefte identiteten din.

Du har også muligheten til å utpeke en autorisert agent til å utøve rettighetene dine på dine vegne.
For autoriserte agenter som sender forespørsler på vegne av innbyggere i California, ta kontakt med
Cargill som beskrevet nedenfor med eventuelle bevis du har blitt autorisert av en Californiaforbruker til å sende inn en forespørsel på deres vegne.
Internasjonale overføringer
Cargill er en global organisasjon som gjør forretninger i mange land, og vi kan overføre
personopplysninger over landegrensene for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen.
Hovedkontoret vårt er i Wayzata i Minnesota i USA. Nettserverne og databasene våre er plassert i
USA eller i andre land, og informasjonen på disse serverne og i disse databasene kan bli åpnet av
våre ansatte (eller ansatte hos våre tjenesteleverandører) som befinner seg i andre land, hvis de har
et «behov for å vite». Forskjellige land har forskjellige personvernlover og -krav, og noen, inkludert
USA, gir mindre juridisk beskyttelse av personopplysningene dine enn andre. Du kan imidlertid være
trygg på at uansett hvor personopplysningene dine samles inn, brukes, overføres eller lagres, vil de
bli behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen og enhver personvernmerknad eller
klikk-gjennom-avtale som gjelder for deg, så fremt de ble samlet inn gjennom våre nettsteder.
Med hensyn til personopplysninger fra innenfor EØS og STORBRITANNIA, har vi innført en juridisk
mekanisme, kjent som «bindende konsernregler», for å levere egnede sikringstiltak for å beskytte
personopplysninger fra EØS-land og STORBRITANNIA når opplysningene overføres til et annet Cargillselskap. Et sammendrag av de bindende konsernreglene for bedriftsinformasjon finnes her.
Når det gjelder personopplysninger fra EØS, STORBRITANNIA og andre steder, er det Cargills praksis
å stille krav til tjenesteleverandører om å implementere egnede sikkerhetstiltak for
personopplysninger som overføres fra EØS eller STORBRITANNIA, hvis aktuelt.
VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I INNSAMLINGEN, BRUKEN OG OVERFØRINGEN AV
PERSONOPPLYSNINGENE DINE I ELLER TIL USA ELLER ET ANNET LAND I VERDEN.
DER DU HAR RETT TIL DETTE UNDER GJELDENDE LOVGIVNING, FOR EKSEMPEL INNEN EØS, I
STORBRITANNIA ELLER ANDRE STEDER, KAN DU NÅR SOM HELST TREKKE TILBAKE SAMTYKKET DITT
VED Å KONTAKTE OSS. MERK AT HVIS DU TREKKER TILBAKE SAMTYKKET DITT, KAN DET VÆRE
NØDVENDIG ELLER TILLATT UNDER LOVEN Å SAMLE INN, BRUKE OG FORMIDLE ENKELTE ELLER ALLE
PERSONOPPLYSNINGENE DINE.
Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller personvernpraksis hos oss, eller
dersom du ønsker å få tilgang til, oppdatere, korrigere eller på annen måte utøve rettighetene dine i
forbindelse med personopplysninger, kan du bruke dette skjemaet,
eller
Skriv til oss på:
Cargill Global Privacy Office
Law Department, MS 24
Office Center
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391-2399
USA

Varsel om bruk av forretningsinformasjon
Slik bruker vi personopplysninger samlet inn om deg i en forretningssammenheng.

