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Zobowiązanie firmy Cargill do ochrony prywatności 

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Niniejsze Zasady ochrony prywatności dostępne 

online („Zasady ochrony prywatności”) zawierają informacje dotyczące metod ochrony prywatności 

użytkowników odwiedzających niniejszą witrynę internetową oraz inne witryny internetowe firmy 

Cargill, w których obowiązują te Zasady ochrony prywatności, a także użytkowników aplikacji 

cyfrowych firmy Cargill, takich jak aplikacja mobilna (zwanych zbiorczo „Witrynami internetowymi”). 

Niniejsze Zasady ochrony prywatności opisują rodzaje danych osobowych gromadzonych i 

monitorowanych przez nas w trakcie odwiedzin naszych Witryn internetowych, a także sposoby 

używania oraz udostępniania tych danych. W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony 

prywatności skontaktuj się z nami. 

Ta witryna internetowa jest obsługiwana przez spółkę firmy Cargill z siedzibą w kraju, dla którego 

jest przeznaczona jej zawartość. Listę krajów, do których jest skierowana zawartość niniejszej 

witryny internetowej, można znaleźć na następującej stronie: www.Cargill.com/worldwide. (stronę 

można również wyświetlić, klikając łącze „Cargill na świecie” w u góry każdej strony). Jeśli otwierasz 

stronę witryny internetowej przeznaczonej dla określonego kraju Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii, dane rejestrowe i kontaktowe firmy Cargill obsługującej 

tę witrynę internetową w tym kraju EOG lub Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie danego kraju 

(w przypadku niektórych krajów może to być firma Cargill z siedzibą w innym kraju). Firma Cargill 

obsługująca witrynę internetową skierowaną do danego kraju EOG lub Wielkiej Brytanii pełni 

również funkcję administratora danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej części 

witryny internetowej. W niniejszych Zasadach ochrony prywatności spółka firmy Cargill będzie 

określana mianem „Cargill” oraz zaimkami „my”, „nas” i „nasze”. 

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności stanu 

Kalifornia, która Cię dotyczy. 

Zakres niniejszych Zasad ochrony prywatności 

Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą „danych osobowych” gromadzonych za 

pośrednictwem naszych Witryn internetowych. 

„Dane osobowe” to informacje, które umożliwiają ustalenie tożsamości użytkownika, odnoszą się do 

niej, opisują ją lub mogą zostać z nią w uzasadniony sposób powiązane, samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Przykładowe dane osobowe to imię i 

nazwisko, dane kontaktowe, dane karty kredytowej, podania o pracę, informacje podawane podczas 

tworzenia konta lub profilu osobistego w jednej z naszych Witryn internetowych oraz informacje o 

przeglądanych stronach i ścieżce nawigacji w Witrynach internetowych. 

Zgoda użytkownika i inne podstawy prawne do wykorzystywania danych osobowych 

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. 

Odwiedzając naszą Witrynę internetową i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na 
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gromadzenie, używanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszych Zasad 

ochrony prywatności. 

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA GROMADZENIE, UŻYWANIE I UJAWNIANIE SWOICH 

DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI, 

POWINIEN ZAMKNĄĆ TĘ WITRYNĘ INTERNETOWĄ I NIE UŻYWAĆ JEJ.  

JEŻELI UŻYTKOWNIK DYSPONUJE PRAWEM W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NP. W 

EOG,W WIELKIEJ BRYTANII LUB W INNYM MIEJSCU, MOŻE TAKŻE W KAŻDEJ CHWILI WYCOFAĆ 

ZGODĘ, KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE W PRZYPADKU WYCOFANIA ZGODY 

MOŻEMY BYĆ ZOBOWIĄZANI LUB UPRAWNIENI NA MOCY PRZEPISÓW DO GROMADZENIA, 

WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA CZĘŚCI LUB WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA. 

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe użytkownika, gdy jest to 

niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy lub gdy wymagają tego nasze uzasadnione interesy 

związane z działaniem, ochroną, usprawnianiem naszej działalności i w innych celach określonych 

w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.  

Zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności 

W miarę wprowadzania nowych funkcji i usprawnień w naszych Witrynach internetowych możemy 

być zmuszeni dokonać aktualizacji lub zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności. Zastrzegamy 

sobie prawo do zmiany Zasad ochrony prywatności i opublikowania ich w dowolnym momencie, bez 

wcześniejszego uprzedzenia, w naszych Witrynach internetowych. Zmiany będą obowiązywać z 

momentem zamieszczenia zmienionej wersji Zasad ochrony prywatności w naszych Witrynach 

internetowych. Zmiany będą miały zastosowanie tylko do danych osobowych zgromadzonych po 

opublikowaniu zmienionej wersji zasad. Używanie dowolnej z naszych Witryn internetowych po 

wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na warunki zmienionych Zasad 

ochrony prywatności. Z tego względu należy regularnie przeglądać niniejsze Zasady ochrony 

prywatności. 

W przypadku wprowadzenia modyfikacji w niniejszych Zasadach ochrony prywatności umieścimy 

nad nimi odpowiednią informację, wyświetlaną przez 30 dni od nowej daty obowiązywania zasad, 

umożliwiającą łatwe zauważenie, czy zasady uległy zmianie od ostatniej wizyty w Witrynie 

internetowej. Dostęp do bieżącej wersji niniejszych Zasad ochrony prywatności można uzyskać, 

klikając łącze „Zasady ochrony prywatności” lub „Informacje o ochronie prywatności” znajdujące się 

u dołu każdej strony naszych Witryn internetowych lub w ich obrębie. 

Informacje o ochronie prywatności 

Okazjonalnie w naszych Witrynach internetowych mogą być publikowane dodatkowe „Informacje o 

ochronie prywatności”, stanowiące uzupełnienie lub modyfikację Zasad ochrony prywatności. 

Ogólnie rzecz biorąc, Informacje o ochronie prywatności zawierają szczegółowe informacje o danych 

osobowych gromadzonych na poszczególnych stronach lub w poszczególnych obszarach Witryny 

internetowej, a także powód gromadzenia oraz dostępne opcje dotyczące użytkowania tych danych. 

Umowy regulujące dostęp do funkcji specjalnych i obszarów chronionych hasłem w niniejszej 

Witrynie internetowej 

Niektóre z naszych Witryn internetowych zawierają funkcje specjalne, na przykład treść objętą 

licencją lub sklep online, bądź obszary chronione hasłem, na przykład forum dyskusyjne, czat, obszar 



poświęcony wolnym stanowiskom i poszukiwanym pracownikom lub obszar przeznaczony wyłącznie 

dla klientów. 

Podczas rejestracji w celu używania funkcji specjalnej lub obszaru chronionego hasłem może zostać 

wyświetlona prośba o wyrażenie zgody na warunki specjalne regulujące dostęp do tej funkcji lub 

obszaru. W takiej sytuacji otrzymasz prośbę o jednoznaczne wyrażenie zgody na warunki specjalne, 

na przykład przez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie przycisku „I agree” (Zgadzam się). Ten typ 

umowy jest określany mianem umowy „wymagającej kliknięcia”. Jeśli warunki umowy wymagającej 

kliknięcia różnią się od warunków niniejszych Zasad ochrony prywatności, warunki umowy 

wymagającej kliknięcia będą stanowić uzupełnienie lub korektę niniejszych Zasad ochrony 

prywatności, jednakże wyłącznie w zakresie regulowanym przez umowę wymagającą kliknięcia. 

Jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem naszych Witryn internetowych? 

Dane podawane przez użytkownika. Gromadzimy dane osobowe świadomie podawane przez 

użytkownika (przy użyciu myszy i klawiatury) podczas używania naszych Witryn internetowych. 

Rodzaj gromadzonych danych osobowych jest uzależniony od sposobu używania naszych Witryn 

internetowych. Jeśli na przykład użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania od nas wiadomości 

e-mail, zgromadzimy jego adres e-mail i wszelkie powiązane z nim informacje, które zostaną podane. 

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami przy użyciu funkcji „Kontakt”, będziemy gromadzić dane 

podawane podczas wypełniania odpowiedniego formularza. 

Ogólnie rzecz biorąc, w naszych Witrynach internetowych stosowane jest rozróżnienie między 

danymi niezbędnymi do udostępnienia określonego produktu, usługi lub spełnienia żądania 

użytkownika („pola obowiązkowe”) oraz danymi przydatnymi, jednak opcjonalnymi w kontekście 

danego produktu, usługi lub żądania. Należy pamiętać, że niewypełnienie pól obowiązkowych 

uniemożliwi nam udostępnienie wymaganego produktu, obsługi lub spełnienie żądania. 

Dane uzupełniające. Od czasu do czasu możemy uzupełniać dane podane przez użytkownika 

informacjami pochodzącymi od partnerów biznesowych, z mediów społecznościowych lub innych 

źródeł. Możemy na przykład uzyskiwać dodatkowe informacje w celu potwierdzenia adresu 

zamieszkania lub informacji na temat działalności gospodarczej użytkownika. Możemy również 

uzupełniać dane podawane przez użytkownika informacjami gromadzonymi za pośrednictwem 

innych Witryn internetowych firmy Cargill, aplikacji cyfrowych lub innych kanałów. Jeśli na przykład 

użytkownik jest klientem firmy Cargill, możemy uzupełniać dane wprowadzone przez niego online 

informacjami podawanymi w związku z innymi kontaktami biznesowymi z firmą Cargill. 

Dane przesyłane przez przeglądarkę internetową. Gromadzimy dane przesyłane automatycznie przez 

Twoją przeglądarkę internetową. Te informacje obejmują zazwyczaj adres IP użytkownika, dane 

dotyczące dostawcy usług internetowych, nazwę i wersję systemu operacyjnego, nazwę i wersję 

przeglądarki, datę i godzinę wizyty w witrynie oraz odwiedzane strony. „Adres IP” jest unikatowym 

numerem automatycznie przypisywanym do komputera podczas łączenia się z Internetem. Służy do 

identyfikacji „lokalizacji” komputera w cyberprzestrzeni, dzięki czemu możemy Ci dostarczać żądane 

informacje. Jeśli używasz połączenia wdzwanianego lub przypisującego adresy IP w sposób 

dynamiczny, komputer otrzyma nowy adres IP przy każdym połączeniu z Internetem. Jeśli jednak 

komputer jest stale połączony z Internetem przy użyciu statycznego adresu IP, adres IP przypisany do 

komputera będzie taki sam za każdym razem, gdy będziesz używać komputera. Adres IP nie 

umożliwia identyfikacji imienia i nazwiska użytkownika, traktujemy go jednak jako element danych 

osobowych. 



Należy pamiętać, że kiedy użytkownik odpowiada na otrzymaną od nas komunikację w postaci 

elektronicznej, na przykład otwiera wiadomość e-mail, pobiera obrazy lub klika łącze w 

elektronicznym biuletynie, przeglądarka informuje nas o wykonaniu tych czynności przez 

użytkownika (lub inną osobę korzystającą z jego adresu e-mail). Używamy tych informacji, by 

usprawnić nasze działania marketingowe. Ponadto przeglądamy nasze dzienniki serwerów — 

zawierające adresy IP użytkowników odwiedzających nasze Witryny — ze względów bezpieczeństwa 

i w celu zapobiegania oszustwom. W razie podejrzenia działań przestępczych możemy udostępnić 

dzienniki serwerów i dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem tej Witryny internetowej 

odpowiednim służbom, które użyją tych informacji do wyśledzenia i ustalenia tożsamości osób 

odpowiedzialnych za owe działania. 

Informacje o urządzeniu i lokalizacji. W przypadku użytkowników aplikacji cyfrowych możemy 

również gromadzić informacje o urządzeniu używanym do pobrania aplikacji, w tym, o ile są 

dostępne, unikatowe identyfikatory urządzeń, a także informacje o systemie operacyjnym lub o sieci 

komórkowej, wykorzystywane do celów administrowania systemem. Możemy również 

automatycznie zbierać i przechowywać pewne informacje w dziennikach serwerów, wykorzystywane 

do celów poznania sposobów, w jakie użytkownicy korzystają z aplikacji, administrowania systemem, 

a także zapewnienia odpowiedniej obsługi użytkownikom i klientom. Tego typu informacje zawierają 

szczegółowe dane o tym, kiedy, jak i jakie części aplikacji były używane i oglądane oraz kiedy 

użytkownik opuścił strony aplikacji, a także znaczniki daty i godziny. 

Pliki cookie i podobne technologie. Plik cookie jest niewielkim plikiem przesyłanym przez Witrynę 

internetową lub aplikację cyfrową i zapisywanym na komputerze użytkownika, umożliwiającym 

zapamiętanie informacji o użytkowniku i jego preferencjach w Witrynie internetowej lub aplikacji 

cyfrowej. Plików cookie i innych technologii internetowych używamy na wiele sposobów, na przykład 

do: 

• gromadzenia informacji o sposobach używania naszych Witryn internetowych: 

odwiedzanych stronach, klikanych łączach oraz czasie przeglądania poszczególnych stron; 

• obsługi funkcji i świadczenia usług dostępnych w naszych Witrynach internetowych: na 

przykład aby zaoszczędzić użytkownikowi konieczności ponownego wpisywania informacji 

istniejących już w naszej bazie danych lub umożliwić podpowiadanie ustawień zapisanych 

podczas poprzednich odwiedzić w naszych Witrynach internetowych; 

• personalizacji sposobu wyświetlania naszych Witryn internetowych;  

• umożliwienia stronom trzecim (np. portalom społecznościowym) przygotowywania 

internetowych „grup odbiorców docelowych” swoich użytkowników, którzy są albo 

obecnymi klientami firmy Cargill, albo mają te same cechy co klienci firmy Cargill, zawsze z 

zastrzeżeniem, że ta strona trzecia musi respektować ustawienia prywatności użytkownika; 

• „rozpoznawania” użytkownika jako osoby, która odwiedziła wcześniej stronę internetową 

firmy Cargill lub weszła w interakcję z firmą Cargill w Internecie, w związku z czym możemy 

prezentować użytkownikowi odpowiednie reklamy podczas przeglądania innych stron 

internetowych, w tym stron internetowych stron trzecich; 

• mierzenia skuteczności akcji reklamowych przy użyciu Witryn internetowych lub poczty e-

mail. Na przykład, jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z reklamą obsługiwaną przez stronę 

trzecią w naszym imieniu, możemy otrzymać informacje nieumożliwiające identyfikacji, takie 

jak dane demograficzne lub ogólne informacje o zainteresowaniach użytkownika. 



Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy, np. w EOG,w Wielkiej Brytanii lub w innym miejscu, 

uzyskamy zgodę użytkownika przed wykorzystaniem jego danych, zazwyczaj za pośrednictwem 

platformy do zarządzania zgodą (CMP). W takich przypadkach użytkownik może w każdej chwili 

wycofać swoją zgodę za pośrednictwem platformy CMP firmy Cargill. 

Używane przez nas pliki cookie można zaliczyć do dwóch kategorii: 

• „Pliki cookie dotyczące sesji” przydzielane do komputera na czas trwania wizyty w naszych 

Witrynach internetowych. Są one automatycznie usuwane z komputera po zamknięciu 

przeglądarki. 

• „Trwałe pliki cookie” wygasające po dłuższym czasie lub po usunięciu przez użytkownika. 

Niektóre z tych zastosowań mogą wymagać użycia „plików cookie stron trzecich”, czyli plików cookie 

ustawianych przez oprogramowanie używane przez strony trzecie, na przykład w celu 

przeprowadzania analizy statystycznej używania stron, interakcji na stronach i ścieżki nawigacyjnej w 

witrynie lub do celów wyświetlania reklam internetowych dostarczanych online. Pliki cookie stron 

trzecich mogą gromadzić informacje o działaniach online użytkownika w czasie i na różnych stronach 

internetowych po wizycie użytkownika w naszych Witrynach internetowych.    

Dane gromadzone przy użyciu tych technologii internetowych nie umożliwiają generalnie 

identyfikacji imienia i nazwiska użytkownika. W przypadku określenia tożsamości użytkownika, na 

przykład przez rejestrację w chronionym hasłem obszarze w jednej z naszych Witryn internetowych, 

możemy jednak połączyć dane zgromadzone przy użyciu technologii internetowych z innymi danymi, 

umożliwiającymi identyfikację tożsamości użytkownika. 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, oprócz kontrolowania sposobu korzystania z 

nich za pośrednictwem dowolnego mechanizmu wyboru oferowanego przez firmę Cargill (np. za 

pośrednictwem platformy zarządzania zgodą), może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby 

odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o umieszczeniu pliku cookie na komputerze użytkownika. 

Możesz również usunąć nasze pliki cookie natychmiast po opuszczeniu Witryny internetowej. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Pomoc przeglądarki oraz na stronach 

http://www.allaboutcookies.org lub http://www.aboutcookies.org. Nie wymagamy akceptowania 

naszych plików cookie podczas odwiedzin w naszych Witrynach internetowych, jednak ich 

odrzucanie przez przeglądarkę internetową uniemożliwi Ci dostęp do wszystkich funkcji i usług w 

naszych Witrynach. 

O ile w niniejszych zasadach nie określono inaczej, obecnie nie odpowiadamy na sygnały „nie śledzić” 

przeglądarki ani inne mechanizmy wskazujące preferencję użytkownika, aby nie gromadzić 

informacji w czasie i na różnych Witrynach internetowych lub aplikacjach cyfrowych po wizycie w 

jednej z naszych Witryn internetowych. Jeśli będziemy tak robić w przyszłości, opiszemy to w 

niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.allaboutdnt.org.   

W jaki sposób firma Cargill używa danych osobowych? 

Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszych Witryn internetowych używamy 

zazwyczaj do celów takich jak: 

• udostępnianie żądanych produktów, informacji i usług; 

• zapewnianie bezpieczeństwa, ochrona danych kart kredytowych i zapobieganie oszustwom; 

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


• w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie lub innym osobom; 

• efektywne świadczenie usług; 

• umożliwienie użytkownikowi wyświetlania spersonalizowanych Witryn internetowych;  

• wyświetlanie spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania naszych Witryn 

internetowych lub witryny internetowej strony trzeciej; 

• przesyłanie ofert specjalnych i innych informacji, które mogą zainteresować użytkownika; 

• przesyłanie informacji i powiadomień dotyczących używania naszych Witryn internetowych; 

• wysyłanie zaproszeń do wypełniania ankiet i wyrażania swoich opinii; 

• lepsze zrozumienie potrzeb i zainteresowań użytkownika; 

• doskonalenie zawartości, funkcji i użyteczności naszych Witryn internetowych; 

• doskonalenie naszych produktów i usług; 

• doskonalenie naszych metod marketingowych i promocyjnych; 

• wszelkie inne cele wskazane w stosownej Informacji dotyczącej ochrony prywatności lub 

innej umowie zawartej między firmą Cargill a użytkownikiem. 

Komu ujawniamy dane osobowe? 

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszych Witryn internetowych możemy udostępniać 

w sytuacjach opisanych poniżej. 

Naszym usługodawcom. Zgromadzone dane osobowe udostępniamy firmom i organizacjom, w tym 

podmiotom zależnym i innym podmiotom kontrolowanym przez firmę Cargill, świadczącym usługi w 

naszym imieniu, na przykład firmom, które zapewniają pomoc techniczną dotyczącą naszych Witryn 

internetowych lub aplikacji cyfrowych albo świadczą dla nas usługi reklamowe. 

Wewnętrznie w firmie Cargill. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wewnętrznie w 

firmie Cargill (czyli jednostkom biznesowym wchodzącym w skład firmy Cargill) oraz innym 

podmiotom stowarzyszonym wymagającym udostępnienia tych danych do celów opisanych w 

niniejszych Zasadach ochrony prywatności. 

Na potrzeby transakcji biznesowych. Firma Cargill może uznać za właściwe, z przyczyn strategicznych 

lub innych powodów, dokonanie sprzedaży, zakupu, fuzji lub innej reorganizacji jednej lub kilku 

jednostek biznesowych. Tego typu transakcja może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych 

użytkowników potencjalnym nabywcom. 

Na potrzeby transferów biznesowych. Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane firmie, 

która nabyła udziały lub zasoby firmy Cargill lub jednej z naszych jednostek biznesowych, na przykład 

wskutek sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub likwidacji. 

W celu zachowania zgodności z przepisami i z myślą o ochronie naszych praw oraz praw innych osób. 

Możemy ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy w dobrej wierze, że ich ujawnienie jest właściwe z 

punktu widzenia zapewnienia zgodności z prawem lub wykonania nakazu albo wezwania sądowego. 

Możemy również ujawniać dane osobowe w celu zapobieżenia możliwemu przestępstwu (na 

przykład oszustwu lub kradzieży) lub udzielenia pomocy w śledztwie, w celu stosowania lub 



egzekwowania warunków użytkowania Witryn internetowych lub innych umów bądź w celu ochrony 

naszych praw i własności lub praw, własności i bezpieczeństwa innych osób. 

Zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Informacji dotyczącej ochrony prywatności. Zastrzegamy 

sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika zgodnie z zapisami dowolnej Informacji 

dotyczącej ochrony prywatności opublikowanej w Witrynie internetowej lub aplikacji cyfrowej, za 

pośrednictwem której owe dane osobowe zostały zgromadzone. Podając swoje dane osobowe w 

Witrynie internetowej lub aplikacji cyfrowej firmy Cargill, użytkownik wyraża zgodę na ich ujawnienie 

zgodnie z zapisami zamieszczonymi w odpowiedniej Informacji dotyczącej ochrony prywatności. 

Zgodnie z zapisami umowy wymagającej kliknięcia. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych 

osobowych użytkownika zgodnie z zapisami dowolnej umowy wymagającej kliknięcia, 

zaakceptowanej przez użytkownika. 

Dostępne opcje 

W niektórych sytuacjach użytkownik może wybrać preferowane opcje gromadzenia, używania i 

ujawniania jego danych osobowych. Użytkownik zostanie wtedy poproszony o zaznaczenie 

wybranych opcji w momencie rozpoczęcia gromadzenia jego danych osobowych. W przypadku 

utworzenia konta lub profilu osobistego w jednej z naszych Witryn internetowych użytkownik może 

być w stanie zaktualizować niektóre lub wszystkie wybrane opcje dotyczące prywatności, zmieniając 

ustawienia konta lub stronę profilu w dowolnym momencie. 

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub 

skorygować? 

W przypadku utworzenia konta lub profilu osobistego w jednej z naszych Witryn internetowych 

można uzyskać dostęp do części lub wszystkich danych osobowych w ustawieniach konta lub na 

stronie profilu i zaktualizować je. W większości przypadków będzie jednak konieczna pomoc z naszej 

strony. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub skorygować, należy 

skontaktować się z nami. Odpowiemy Ci w uzasadnionym terminie, zgodnym z przepisami 

obowiązującego prawa. Możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu 

potwierdzenia Twojej tożsamości. W większości przypadków udostępnimy Ci Twoje dane osobowe i 

skorygujemy lub usuniemy wszelkie nieaktualne informacje. W niektórych sytuacjach możemy 

jednak ograniczyć realizację Twojej prośby lub odmówić jej, jeśli będzie to zgodne z obowiązującym 

prawem lub nie będziemy w stanie potwierdzić Twojej tożsamości. 

Prawa użytkownika 

W niektórych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych 

lub ograniczenia ich wykorzystania, sprzeciwić się ich wykorzystaniu, odebrać je w formacie 

przenośnym lub przekazać do innej organizacji. Użytkownik może również zażądać, abyśmy nie 

wysyłali już bezpośrednich wiadomości marketingowych. Aby skorzystać z któregoś z tych praw, 

należy skontaktować się z nami przy użyciu danych podanych poniżej. 

Jeśli użytkownik dysponuje prawem w oparciu o obowiązujące przepisy, na przykład w krajach EOG, 

w Wielkiej Brytanii lub w innym miejscu, może złożyć skargę do organu ochrony danych w przypadku 

przypuszczenia, że przetwarzamy jego Dane osobowe w sposób niezgodny z prawem lub naruszający 

jego prawa.   

Jak długo przechowujemy dane użytkownika? 



Możemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do tych celów, w 

szczególności w celu ochrony firmy Cargill w przypadku roszczenia prawnego. Po tym okresie dane 

osobowe użytkownika zostaną usunięte lub, w niektórych przypadkach, zanonimizowane. Jeśli 

następnie użytkownik wycofa zgodę i nie będziemy mieć innych legalnych podstaw do dalszego 

przetwarzania jego danych osobowych, usuniemy je.  

Bezpieczeństwo 

Podejmujemy uzasadnione biznesowo kroki mające na celu ochronę poufności, integralności i 

bezpieczeństwa danych osobowych, nie możemy jednak zagwarantować ich całkowitego 

bezpieczeństwa. Z tego względu zachęcamy użytkowników do chronienia danych osobowych we 

własnym zakresie podczas używania Internetu. 

Ochrona przy użyciu hasła. Niektóre obszary naszych Witryn internetowych są chronione przy użyciu 

hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł. Mamy prawo 

założyć, że każda osoba uzyskująca dostęp do jednej z naszych Witryn internetowych przy użyciu 

hasła przydzielonego użytkownikowi ma do tego prawo. Użytkownik ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za działania osób uzyskujących dostęp do naszych Witryn internetowych przy 

użyciu jego hasła, nawet gdy taka osoba czyni to bez upoważnienia użytkownika. Jeśli użytkownik ma 

powody przypuszczać, że hasło zostało ukradzione lub użyte bez jego upoważnienia, należy je 

niezwłocznie zmienić przy użyciu odpowiedniej funkcji w Witrynie internetowej. 

Łącza do innych Witryn internetowych i aplikacji cyfrowych firmy Cargill  

Firma Cargill i jej podmioty stowarzyszone obsługują wiele Witryn internetowych i aplikacji 

cyfrowych, oferujących różną zawartość, funkcje i usługi. Każda z tych Witryn internetowych i 

aplikacji cyfrowych służy innym celom. Z tej przyczyny nie wszystkie Witryny internetowe i aplikacje 

cyfrowe podlegają niniejszym Zasadom ochrony prywatności. Używając łącza dostępnego w naszej 

Witrynie internetowej w celu uzyskania dostępu do innej Witryny internetowej obsługiwanej przez 

firmę Cargill, należy pamiętać o zapoznaniu się z zasadami ochrony prywatności opublikowanymi w 

tej Witrynie internetowej. 

Łącza do Witryn internetowych stron trzecich 

Niniejsza Witryna internetowa może również zawierać łącza do Witryn internetowych obsługiwanych 

przez inne firmy, w tym przez usługodawców będących stronami trzecimi oraz stronami 

niepowiązanymi z firmą Cargill. Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania do 

danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem takich Witryn internetowych. Uzyskując dostęp 

do Witryny internetowej strony trzeciej przy użyciu łącza zamieszczonego w naszej Witrynie 

internetowej, należy pamiętać o zapoznaniu się z zasadami ochrony prywatności zamieszczonymi w 

tej witrynie internetowej. 

Ochrona prywatności dzieci 

Nasze Witryny internetowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 14. roku życia. Nie 
wykorzystujemy naszych Witryn internetowych w celu świadomego pozyskiwania Danych 
osobowych od ani kierowania oferty do dzieci poniżej 14. roku życia lub poniżej minimalnego wieku 
przewidzianego obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa, z wyjątkiem przypadków 
dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa. 

Konsumenci w stanie Kalifornia 



W przypadku osób zamieszkujących w stanie Kalifornia (USA) jesteśmy zobowiązani do dostarczenia 

dodatkowych informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy informacje o 

użytkownikach, a osoby takie mogą mieć dodatkowe prawa w odniesieniu do sposobu 

wykorzystywania przez nas tych danych. Tego rodzaju informacje dotyczące stanu Kalifornii 

zamieszczamy poniżej. 

Zgodnie z sekcją „Jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem naszych Witryn 

internetowych?” powyżej gromadzimy pewne kategorie informacji oraz konkretne informacje na 

temat osób, które w stanie Kalifornia uznawane są za „Dane osobowe”. Jak wyszczególniono 

powyżej, możemy gromadzić te Dane osobowe od użytkownika i innych stron trzecich. Gromadzimy, 

udostępniamy i ujawniamy Dane osobowe do celów biznesowych i handlowych opisanych w 

sekcjach „W jaki sposób firma Cargill używa danych osobowych?” oraz „Komu ujawniamy dane 

osobowe?” powyżej. 

Nie udostępniamy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia w sposób stanowiący 
„sprzedaż” w rozumieniu prawa stanu Kalifornia.  
 

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, jako konsument w stanie Kalifornia użytkownik ma prawo do: (i) 

uzyskiwania dostępu do swoich Danych osobowych; (ii) usuwania swoich Danych osobowych; (iii) 

otrzymywania informacji na temat swoich Danych osobowych, które zostały przez nas „sprzedane” 

(zgodnie z definicją tego terminu w przepisach stanu Kalifornia) stronom trzecim w ciągu ostatnich 

12 miesięcy; oraz (iv) sprzeciwienia się „sprzedaży” swoich Danych osobowych, w tym w sposób 

opisany powyżej w sekcji „Pliki cookie i podobne technologie”. W zakresie dozwolonym przez 

obowiązujące prawo możemy być zobowiązani do zachowania niektórych Danych osobowych 

użytkownika, ponadto niektóre Dane osobowe są ściśle niezbędne do realizacji celów opisanych w 

niniejszych Zasadach ochrony prywatności. 

• Sprzeciw wobec sprzedaży informacji. W przypadku sprzedaży Danych osobowych 

użytkownika stronie trzeciej użytkownik ma prawo zażądać, aby jego Dane osobowe nie były 

uwzględniane w sprzedaży jakichkolwiek danych. Jest to określane jako prawo do 

sprzeciwienia się sprzedaży Danych osobowych użytkownika. Aby sprzeciwić się „sprzedaży” 

swoich Danych osobowych w sposób opisany w tej sekcji, kliknij tutaj.  

• Korzystanie z innych praw konsumentów w stanie Kalifornia. Jeżeli użytkownik zechce 

skorzystać z innych praw opisanych powyżej w odniesieniu do swoich Danych osobowych, 

nie będziemy dyskryminować użytkownika, oferując mu inne ceny, produkty lub usługi albo 

dostarczając produkty lub usługi o innym poziomie, wyłącznie z powodu tego wniosku. W 

razie pytań zapoznaj się z sekcją „Kontakt” poniżej bądź kliknij tutaj lub zadzwoń pod 

bezpłatny numer 1-800-227-4455, aby skorzystać ze swoich praw. 

Konsumenci w stanie Kalifornia, którzy chcą skorzystać ze swoich praw określonych w tej 

sekcji, mogą być zobowiązani do podania takich informacji, jak imię i nazwisko oraz adres e-

mail, abyśmy mogli zweryfikować ich tożsamość. Informacje podawane przez użytkownika w 

celu skorzystania ze swoich praw zostaną użyte wyłącznie w celu weryfikacji jego tożsamości.   

Użytkownik ma również możliwość wyznaczenia autoryzowanego agenta, aby egzekwował prawa w 

jego imieniu.  Autoryzowani agenci składający wnioski w imieniu mieszkańców stanu Kalifornia 

powinni skontaktować się z firmą Cargill w sposób opisany poniżej, przedstawiając wszelkie 

posiadane dowody, że zostali upoważnieni przez konsumenta będącego mieszkańcem stanu 

Kalifornia do złożenia wniosku w jego imieniu.  

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/f4804e9e-de71-4883-bc5f-bf53a6beace2
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c


Transfery międzynarodowe  

Firma Cargill jest organizacją globalną, prowadzącą działalność w wielu krajach, co może się wiązać z 

koniecznością przesyłania danych osobowych ponad granicami państwowymi do celów opisanych w 

niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Siedziba główna firmy mieści się w Wayzata w stanie 

Minnesota, w Stanach Zjednoczonych. Nasze serwery internetowe i bazy danych znajdują się w 

Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, a informacje przechowywane na tych serwerach w i 

bazach danych mogą być używane — w razie takiej potrzeby — przez nasz personel (lub personel 

naszych usługodawców) zlokalizowany w innych krajach. W poszczególnych krajach obowiązują 

różne przepisy i regulacje dotyczące ochrony prywatności. Niektóre kraje, na przykład Stany 

Zjednoczone, oferują mniejszy zakres ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że 

niezależnie od miejsca gromadzenia, użytkowania, przesyłania lub przechowywania danych 

osobowych dane zgromadzone za pośrednictwem naszych Witryn internetowych będą przetwarzane 

zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi Informacjami dotyczącymi 

ochrony prywatności lub umowami wymagającymi kliknięcia mającymi zastosowanie do 

użytkownika. 

W odniesieniu do danych osobowych z krajów EOG i Wielkiej Brytanii firma Cargill wdrożyła 

mechanizm prawny określany jako „wiążące reguły korporacyjne” celem zapewnienia odpowiednich 

zabezpieczeń służących do ochrony danych osobowych z krajów EOG w trakcie przesyłania ich do 

innej spółki firmy Cargill. Streszczenie naszych wiążących reguł korporacyjnych dotyczących 

informacji biznesowych można znaleźć tutaj. 

Jeśli chodzi o Dane osobowe z krajów EOG, z Wielkiej Brytanii i z innych miejsc, w miarę potrzeb 

firma Cargill wymaga od usługodawców stosowania odpowiednich zabezpieczeń Danych osobowych 

przekazywanych z krajów EOG lub Wielkiej Brytanii.   

UŻYWAJĄC NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA GROMADZENIE, 

UŻYTKOWANIE I PRZESYŁANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA TERENIE LUB DO STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH ORAZ WSZYSTKICH INNYCH KRAJÓW.  

JEŻELI UŻYTKOWNIK DYSPONUJE PRAWEM W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NP. W 

KRAJACH EOG, W WIELKIEJ BRYTANII LUB W INNYM MIEJSCU, MOŻE W KAŻDEJ CHWILI WYCOFAĆ 

ZGODĘ, KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE W PRZYPADKU WYCOFANIA ZGODY 

MOŻEMY BYĆ ZOBOWIĄZANI LUB UPRAWNIENI NA MOCY PRZEPISÓW DO GROMADZENIA, 

WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA CZĘŚCI LUB WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA. 

Kontakt  

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności lub naszych praktyk z nimi 

związanych albo chcesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zaktualizować je, poprawić 

lub w inny sposób skorzystać z odnoszących się do nich praw,użyj tego formularza, 

lub 

Możesz też napisać do nas na adres: 
Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
USA 

https://www.cargill.com/page/business-notice
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c


 
Oświadczenie na temat informacji biznesowych 

W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe w kontekście biznesowym. 

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

