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Compromisso da Cargill com a privacidade
A sua privacidade é importante para nós. Esta Política de Privacidade Online ("Política de
Privacidade") explica como protegemos a sua privacidade quando você visita este e outros sites da
Cargill que exibem esta Política de Privacidade ou quando você usa qualquer aplicativo digital, como
um aplicativo para dispositivos móveis, vinculado a esta Política de Privacidade (coletivamente, os
nossos "Sites"). Esta Política de Privacidade descreve quais tipos de informação coletamos e
controlamos quando você usa os nossos Sites, como essas informações são usadas e com quem elas
são compartilhadas. Se você tiver dúvidas sobre esta Política de Privacidade, fale conosco.
Este site é administrado pela empresa Cargill estabelecida no país para o qual o conteúdo do site é
direcionado. Uma lista dos países para os quais o conteúdo do site é direcionado pode ser
encontrada na página: www.Cargill.com/worldwide. Você também pode acessar essa página
clicando no link "Cargill no mundo" na parte superior de cada página. Se você estiver acessando uma
página do site direcionado a um país específico do Espaço Econômico Europeu (EEE) ou do Reino
Unido, a razão social e os detalhes de contato da empresa Cargill no EEE ou no Reino Unido que
opera o site relativo a esse país do EEE ou do Reino Unido podem ser encontrados na página do
respectivo país. Para alguns países, pode ser uma empresa Cargill estabelecida em um país diferente.
A empresa Cargill que administra o site relativo a um país específico do EEE ou do Reino Unido é
também a controladora de dados em relação aos dados pessoais coletados por essa parte do site.
Essa empresa Cargill é denominada nesta Política de Privacidade como "Cargill", "nós" e "nossa".
Escopo desta Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade abrange as "Informações Pessoais" coletadas através dos nossos Sites.
"Informações Pessoais" são informações que identificam, são relacionadas, descrevem, podem ser
razoavelmente associadas ou vinculadas, direta ou indiretamente, a você pessoalmente, sozinhas ou
combinadas com outras informações disponíveis para nós. Alguns exemplos de Informações Pessoais
são o seu nome, detalhes de contato, informações de cartão de crédito, pedidos de emprego,
informações que você fornece ao criar uma conta ou um perfil pessoal em um dos nossos Sites e
informações sobre as páginas exibidas e o caminho percorrido nos nossos Sites.
O seu Consentimento e outras bases jurídicas para o uso das suas Informações Pessoais
Dedique alguns minutos para analisar esta Política de Privacidade. Ao acessar ou usar este Site, você
permite a coleta, o uso e a divulgação das suas Informações Pessoais conforme definido nesta
Política de Privacidade.
SE VOCÊ NÃO PERMITE A COLETA, O USO E A DIVULGAÇÃO DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
CONFORME DEFINIDO NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, SAIA E NÃO USE ESTE SITE.

EM LOCAIS NOS QUAIS TAL DIREITO ESTEJA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COMO NO EEE
(ESPAÇO ECONÔMICO EUROPEU), NO REINO UNIDO OU QUALQUER OUTRO LUGAR, UMA
ALTERNATIVA É ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PARA REMOVER O SEU CONSENTIMENTO A
QUALQUER MOMENTO. AINDA QUE VOCÊ REMOVA SEU CONSENTIMENTO, É POSSÍVEL QUE
SEJAMOS SOLICITADOS OU AUTORIZADOS POR LEI A COLETAR, USAR E DIVULGAR ALGUMAS OU
TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS.
Nós também coletamos, usamos e divulgamos suas Informações Pessoais quando necessário para a
execução de um contrato em que você seja parte ou para nossos interesses legítimos de operação,
proteção, melhoria de nossos negócios e para outras finalidades definidas nesta Política de
Privaciade.
Alterações nesta Política de Privacidade
Quando adicionarmos novos recursos aos nossos sites, talvez seja necessário atualizar ou revisar
esta Política de Privacidade. Reservamo-nos o direito de fazer isso, a qualquer momento e sem aviso
prévio, publicando a versão revisada nos nossos Sites. Essas alterações entrarão em vigor na data em
que a versão revisada for publicada nos nossos Sites. Elas se aplicarão somente às Informações
Pessoais coletadas após a publicação da versão revisada. Se você usar um dos nossos Sites após tais
alterações, isso significará que você aprova os termos da Política de Privacidade revisada. Por esse
motivo, é importante reler esta Política de Privacidade regularmente.
Se modificarmos esta Política de Privacidade, forneceremos um aviso na parte superior deste texto
por pelo menos 30 dias após a nova data de vigência, para que você possa ver rapidamente se a
Política de Privacidade sofreu alteração desde a sua última visita. Você pode acessar a versão atual
desta Política de Privacidade a qualquer momento clicando no link "Política de Privacidade" ou
"Avisos de Privacidade" na parte inferior de cada página de nossos Sites.
Avisos de privacidade
Esta Política de Privacidade pode ser complementada ou alterada periodicamente pelos "Avisos de
Privacidade" publicados nos nossos Sites. Geralmente, os Avisos de Privacidade fornecem detalhes
sobre as Informações Pessoais coletadas em determinadas páginas ou áreas de um Site, por que
precisamos dessas informações e as opções que você pode ter sobre as formas de usarmos essas
informações.
Acordos que controlam como você pode usar os recursos especiais e as áreas protegidas com
senha deste Site
Alguns dos nossos Sites incluem recursos especiais, como conteúdo licenciado ou uma loja online, ou
áreas protegidas com senha, como um fórum de discussão, uma sala de chat, uma área de carreiras
ou uma área somente para clientes.
Quando você se inscreve para usar um recurso especial ou uma área protegida por senha, pode ser
solicitado a concordar com os termos especiais que controlam o uso do recurso especial ou da área
protegida com senha. Nesses casos, você será solicitado a concordar de forma expressa com os
termos especiais, por exemplo, marcando uma caixa ou clicando em um botão marcado com
"Concordo". Esse tipo de consentimento é conhecido como "acordo eletrônico". Se algum dos
termos do acordo eletrônico for diferente dos termos desta Política de Privacidade, os termos do
acordo eletrônico complementarão ou alterarão esta Política de Privacidade, mas somente em
relação às questões controladas pelo "acordo eletrônico".

Quais informações pessoais coletamos através dos nossos Sites?
As informações fornecidas por você. Coletamos as Informações Pessoais que você fornece
conscientemente (usando o mouse e o teclado) ao usar os nossos Sites. As informações coletadas
dependem da forma como você usa os nossos Sites. Por exemplo, se você se inscrever para receber
nossas comunicações por e-mail, coletaremos o seu endereço de e-mail e as informações
relacionadas fornecidas. Se você se comunicar conosco usando o recurso "Fale Conosco",
coletaremos as informações que você fornecer ao preencher o formulário "Fale Conosco".
Geralmente, os nossos Sites distinguem entre as informações que precisamos para fornecer a você
um produto ou serviço específico ou para atender à sua solicitação ("campos obrigatórios") e as
informações que, embora úteis, são opcionais no que diz respeito ao produto ou serviço específico
ou à solicitação. Observe que, se você não preencher os campos obrigatórios, não poderemos
fornecer a você o produto ou serviço ou atender à sua solicitação.
Informações complementares. De vez em quando, podemos complementar as informações que você
nos forneceu com dados dos nossos parceiros comerciais, redes sociais e outras fontes. Por
exemplo, podemos obter mais informações para validar seu endereço ou informações sobre seus
negócios. Podemos também complementar as informações que você nos fornecer com as que
coletarmos de você por meio de outros sites da Cargill, aplicativos digitais ou outros canais. Por
exemplo, se você for um cliente da Cargill, poderemos complementar as informações que você
fornecer online com as informações que você fornecer em outras negociações comerciais com a
Cargill.
Informações enviadas para nós pelo seu navegador da Web. Coletamos as informações que são
enviadas automaticamente para nós pelo seu navegador da Web. Essas informações geralmente
incluem o seu endereço IP, a identidade do seu Provedor de acesso à Internet, o nome e a versão do
seu sistema operacional, o nome e a versão do seu navegador, a data e a hora da sua visita e as
páginas que você visitar. Um "endereço IP" é um número exclusivo designado automaticamente ao
seu computador quando você se conecta à Internet. Ele é usado para identificar a "localização " do
seu computador no ciberespaço de forma que as informações que você solicitar possam ser
entregues à você. Se você usar uma conexão discada ou uma conexão que atribua endereços IP
dinâmicos, o seu computador receberá um novo endereço IP sempre que você se conectar à
Internet. Entretanto, se o seu computador permanecer conectado à Internet continuamente usando
um endereço IP estático, o endereço IP atribuído ao seu computador geralmente será o mesmo
sempre que você usar o computador. Embora ele não identifique você pelo nome, tratamos o seu
endereço IP como Informação Pessoal.
Observe que quando você responde a uma comunicação eletrônica enviada por nós, por exemplo,
abrindo um e-mail, baixando imagens ou clicando em um link em um boletim informativo eletrônico,
o seu navegador nos informa que você (ou alguém que use o seu endereço de e-mail) fez isso.
Usamos essas informações para melhorar nossos esforços de marketing. Além disso, analisamos os
registros do servidor (que contêm os endereços IP dos visitantes) com os propósitos de segurança e
prevenção contra fraudes. Se houver suspeita de uma atividade criminal, poderemos compartilhar
os registros do nosso servidor e as Informações Pessoais que coletarmos por meio deste Site com as
autoridades investigadoras adequadas, que poderão usar tais informações para rastrear e identificar
indivíduos.
Informações sobre dispositivo e localização. No caso de usuários de aplicativos digitais, podemos
também coletar informações sobre o dispositivo usado para baixar o aplicativo, incluindo, onde

disponível, identificadores exclusivos do dispositivo, sistema operacional ou informações de rede
móvel, para fins administrativos. Além disso, podemos automaticamente coletar e armazenar
determinadas informações nos registros do nosso servidor para compreender melhor como nosso
aplicativo é usado, para fins de administração do sistema e para garantir uma boa experiência do
usuário e um bom atendimento ao cliente. Esse tipo de informação inclui detalhes sobre quando,
como e quais partes do aplicativo você usou, visualizou e quando saiu de páginas do aplicativo, bem
como carimbos de data ou hora.
Cookies e tecnologias similares. Um cookie é um pequeno arquivo enviado por um site ou aplicativo
digital e armazenado no computador de um usuário. Ele permite ao site ou aplicativo digital lembrar
as informações sobre o usuário e suas preferências. Usamos "cookies" e outras tecnologias da Web
de várias maneiras. Por exemplo, podemos usar essas tecnologias:
•

para coletar informações sobre as formas como os visitantes usam os nossos Sites: quais
páginas eles visitam, quais links eles usam e por quanto tempo eles permanecem em cada
página;

•

para dar suporte aos recursos e funcionalidades dos nossos Sites. Por exemplo, para evitar
que você tenha que reinserir informações que já estão no nosso banco de dados ou que
você tenha que definir as configurações estabelecidas nas visitas anteriores aos nossos Sites;

•

para personalizar sua experiência quando você usar nossos sites;

•

para permitir que terceiros (p.ex., sites de mídia social) preparem "públicos" online de seus
usuários que são clientes atuais da Cargill ou que compartilham características com clientes
da Cargill, sujeitos sempre a esse terceiro em relação às configurações de privacidade;

•

para "reconhecê-lo" como alguém que visitou um site da Cargill antes ou interagiu com a
Cargill online, assim, podemos oferecer anúncios relevantes quando você navegar em outros
sites online, inclusive em sites de terceiros; e

•

para medir o sucesso da nossa publicidade feita por meio da Web ou de e-mail. Por
exemplo, se você interagir com um anúncio veiculado por um terceiro em nosso nome,
podemos receber informações não identificáveis, como informações demográficas ou
informações gerais sobre seus interesses.

Onde for obrigatório por lei aplicável, por exemplo no EEE, no Reino Unido ou qualquer outro lugar,
obteremos seu consentimento antes de usar seus dados, geralmente por meio de uma plataforma
de gerenciamento de consentimentos (CMP). Nesses casos, você pode retirar seu consentimento a
qualquer momento por meio da CMP da Cargill.
Os cookies que usamos podem ser classificados em duas categorias:
•

Os "cookies da sessão", que são alocados no seu computador durante o período da sua visita
aos nossos Sites e que são automaticamente removidos do seu computador quando você
fecha o navegador.

•

Os "cookies persistentes" que expiram após um período razoável de tempo ou até que o
usuário exclua o cookie.

Alguns desses usos podem envolver o uso de "cookies de terceiros", ou seja, cookies que são
definidos pelo software usado por terceiros para, por exemplo, realizar análise estatística do uso da
página, das interações na página e dos caminhos no site, ou com o propósito de fornecer anúncios

de Internet usando um fornecedor de propaganda online. Os cookies de terceiros podem coletar
informações sobre suas atividades online ao longo do tempo e em diferentes sites da Web após você
visitar os nossos Sites.
Geralmente, as informações coletadas com o uso dessas tecnologias da Web não identificam você
pelo nome. Entretanto, se você tiver criado uma identidade do usuário, por exemplo, inscrevendo-se
para usar uma área protegida por senha em um dos nossos Sites, poderemos vincular as
informações que coletarmos usando as tecnologias da Web a outras informações que o identifiquem
pessoalmente.
Se você não deseja receber cookies, além do controle de seu uso por meio de qualquer mecanismo
de escolha oferecido pela Cargill (p. ex., por meio de uma plataforma de gerenciamento de
consentimentos), basta configurar o navegador para rejeitar cookies ou para alertá-lo quando um
cookie for colocado em seu computador. Você também pode excluir seus cookies assim que sair do
site. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte a seção "ajuda" do seu navegador
ou acesse http://www.allaboutcookies.org ou http://www.aboutcookies.org. Embora você não seja
obrigado a aceitar cookies ao acessar nossos Sites, se configurar seu navegador para rejeitar cookies,
você não poderá usar todos os recursos e funcionalidades dos Sites.
Exceto se for divulgado de outra forma nesta política, atualmente não respondemos a sinais de "Não
rastrear" do navegador da Web ou outros mecanismos que indiquem a sua preferência de não ter as
informações coletadas ao longo do tempo e em diferentes sites da Web ou aplicativos digitais após a
sua visita a um dos nossos Sites. Se fizermos isso no futuro, descreveremos como isso será feito,
nesta Política de Privacidade. Acesse www.allaboutdnt.org para saber mais.
Como a Cargill usa as suas Informações Pessoais?
Geralmente, usamos as Informações Pessoais coletadas através dos nossos Sites
•

para fornecer os produtos, as informações e os serviços que você solicitar;

•

com os propósitos de segurança, crédito ou prevenção contra fraude;

•

para fornecer a você um atendimento ao cliente eficiente;

•

para oferecer uma experiência personalizada quando você usar nossos sites;

•

para exibir anúncios personalizados quando você visitar nossos sites ou de terceiros;

•

para contatá-lo a respeito de ofertas especiais e outras informações que acreditarmos ser do
seu interesse;

•

para contatá-lo a respeito de informações e avisos relacionados ao seu uso dos nossos Sites;

•

para convidá-lo a participar de pesquisas e nos fornecer feedback;

•

para entender melhor seus interesses e necessidades;

•

para melhorar o conteúdo, a funcionalidade e a usabilidade dos nossos Sites;

•

para melhorar os nossos produtos e serviços;

•

para melhorar os nossos esforços promocionais e de marketing; e

•

por qualquer outro propósito identificado em um Aviso de Privacidade aplicável ou outro
acordo entre a Cargill e você.

Para quem divulgamos Informações Pessoais?
Podemos compartilhar as Informações Pessoais coletadas através dos nossos Sites conforme
descrito abaixo:
Nossos fornecedores de serviços. Compartilhamos as Informações Pessoais com empresas e
organizações, inclusive subsidiárias e outras entidades comerciais controladas pela Cargill, que
executam serviços em nosso nome, por exemplo, empresas que fornecem suporte ao site ou
aplicativo digital, ou serviços de anúncios online para nós.
Dentro da Cargill. Podemos compartilhar as suas Informações Pessoais na Cargill (ou seja, entre as
unidades comerciais da Cargill) e com qualquer uma das nossas afiliadas onde houver uma
"necessidade de conhecimento" de acordo com os propósitos definidos nesta Política de
Privacidade.
Transações comerciais. A Cargill pode decidir, por motivos estratégicos ou outros, vender, comprar,
fundir ou reorganizar de qualquer outra forma um ou mais de seus negócios. Uma transação desse
tipo pode envolver a divulgação de Informações Pessoais para os prováveis compradores.
Transferências comerciais. As suas Informações Pessoais podem ser transferidas para uma empresa
que tenha adquirido o estoque ou os ativos da Cargill ou uma de nossas unidades comerciais, por
exemplo, como resultado de uma venda, fusão, reorganização ou liquidação.
Conformidade com as leis e a proteção de nossos direitos e os direitos dos outros. Poderemos
divulgar as Informações Pessoais quando, de boa fé, acreditarmos que a divulgação é adequada para
conformidade com uma lei, ordem judicial ou intimação. Poderemos também divulgar Informações
Pessoais para evitar ou investigar um possível crime, como fraude ou roubo de identidade; para
impor ou aplicar nossos termos de uso online ou outros acordos, ou para proteger nossos próprios
direitos ou a propriedade ou os direitos, a propriedade ou segurança dos nossos usuários ou outros.
Conforme descrito em um Aviso de Privacidade. Reservamo-nos o direito de divulgar suas
Informações Pessoais conforme descrito em um Aviso de Privacidade publicado na página da Web
ou no aplicativo digital da Cargill em que essas informações foram fornecidas. Ao fornecer suas
Informações Pessoais nessa página da Web ou aplicativo digital da Cargill, você permite a divulgação
das suas Informações Pessoais conforme descrito nesse Aviso de Privacidade.
Conforme descrito em um Acordo eletrônico. Reservamo-nos o direito de divulgar suas Informações
Pessoais conforme descrito em um acordo eletrônico com o qual você tenha concordado.
Suas opções
Em algumas circunstâncias, oferecemos a você opções sobre a forma como coletaremos, usaremos e
divulgaremos suas Informações Pessoais. Nesses casos, poderemos pedir que você indique as suas
opções no momento em que coletarmos as suas Informações Pessoais. Se você tiver criado uma
conta ou um perfil pessoal em um dos nossos Sites, poderá atualizar algumas ou todas as suas
opções de privacidade mudando as configurações nas configurações da sua conta ou na página do
perfil a qualquer momento.
Como você pode acessar, atualizar ou corrigir suas Informações Pessoais?
Se você tiver criado uma conta ou um perfil pessoal em um dos nossos Sites, poderá acessar e
atualizar algumas ou todas as Informações Pessoais nas configurações da conta ou na página do
perfil. Entretanto, na maioria dos casos, você precisará da nossa ajuda. Se você quiser acessar,

atualizar ou corrigir suas Informações Pessoais, fale conosco. Enviaremos uma resposta a você em
um prazo razoável e de acordo com o limite de tempo estabelecido pela lei aplicável. Poderemos
pedir informações adicionais para verificar a sua identidade. Na maioria dos casos, forneceremos
acesso e corrigiremos ou excluiremos as informações imprecisas que você descobrir. Entretanto, em
alguns casos, poderemos limitar ou negar a sua solicitação se a lei permitir ou exigir que façamos
isso ou se não pudermos verificar a sua identidade.
Os seus direitos
Em algumas circunstâncias, você terá o direito de solicitar o apagamento de suas Informações
Pessoais ou a restrição do uso das mesmas, a objeção quanto ao seu uso, o recebimento das
informações em formato portátil ou a sua transmissão para outra organização. Você também pode
solicitar o cancelamento do envio das nossas comunicações de marketing direto. Caso deseje
exercer qualquer um desses direitos, fale conosco usando os detalhes de contato abaixo.
Em locais onde você tenha o direito previsto na legislação aplicável, como no EEE (Espaço Econômico
Europeu), no Reino Unido ou qualquer outro lugar, é possível fazer uma denúncia a uma Autoridade
de proteção de dados caso ache que processamos suas Informações Pessoais de maneira ilegal ou
que viole seus direitos.
Por quanto tempo retemos suas informações?
Poderemos manter as suas Informações Pessoais pelo tempo necessário de acordo com os nossos
propósitos comerciais e, especialmente, para nos resguardar em caso de uma reivindicação jurídica.
Depois desse período, as suas Informações Pessoais serão excluídas ou, em alguns casos,
anonimizadas. Se você, subsequentemente, cancelar a sua permissão e não tivermos mais base legal
para continuar processando as suas Informações Pessoais, elas serão excluídas.
Segurança
Embora tomemos medidas comercialmente razoáveis para proteger a confidencialidade, a
integridade e a segurança das suas Informações Pessoais, não podemos garantir a segurança delas.
Por esse motivo, solicitamos que os usuários tomem precauções para proteger suas Informações
Pessoais enquanto utilizam a Internet.
Proteção por senha. Algumas áreas dos nossos Sites são protegidas com senha. Você é responsável
por manter a confidencialidade das suas senhas. Temos o direito de supor que qualquer pessoa que
acesse um dos nossos Sites usando uma senha designada a você tem o direito de fazer isso. Você
será exclusivamente responsável pelas atividades de qualquer pessoa que acesse os nossos Sites
usando uma senha designada a você, mesmo que tal indivíduo não tenha, de fato, a sua autorização.
Se você tiver motivos para achar que a sua senha foi comprometida ou utilizada sem autorização,
altere-a imediatamente usando o recurso fornecido no Site.
Links para outros sites da Web ou aplicativos digitais da Cargill
A Cargill administra diversos sites da Web e aplicativos digitais, cada um com conteúdo, recursos e
funcionalidade próprios. Cada site da Web e aplicativo digital da Cargill atende a um propósito
diferente. Por esse motivo, nem todos os nossos sites da Web e aplicativos digitais são regidos por
esta Política de Privacidade. Quando você usar um link em um dos nossos Sites para acessar outro
site da Web da Cargill, dedique um tempo para analisar a política de privacidade publicada nele.
Links para sites da Web de terceiros

Este Site também pode conter links para sites da Web administrados por outras empresas, incluindo
sites da Web administrados por prestadores de serviços terceirizados e terceiros não relacionados.
Esta Política de Privacidade não se aplica às Informações Pessoais coletadas em nenhum desses
outros sites da Web. Quando acessar sites da Web de terceiros através de um link em um dos nossos
Sites, dedique alguns minutos para analisar a política de privacidade publicada nele.
Privacidade de crianças
Nossos sites não são direcionados a crianças menores de 14 anos. Não usamos nossos Sites com a
intenção de solicitar ou comercializar Informações Pessoais de crianças menores de 14 anos ou a
idade mínima relevante para as exigências legais aplicáveis, exceto se permitido pela lei vigente.
Consumidores da Califórnia
Se você reside na Califórnia, devemos fornecer informações adicionais sobre como usamos e
divulgamos suas informações e você pode ter direitos adicionais em relação ao modo como usamos
suas informações. Incluímos estas informações específicas da Califórnia:
Em conformidade com a seção "Quais Informações Pessoais coletamos em nossos sites?" acima,
coletamos determinadas categorias e partes específicas de informações sobre as pessoas físicas que
são consideradas "Informações pessoais" na Califórnia. Conforme os detalhes acima, podemos
coletar essas Informações Pessoais de você e de terceiros. Coletamos, compartilhamos e divulgamos
Informações Pessoais para fins comerciais e corporativos descritos na seção "Como a Cargill usa as
suas Informações Pessoais?" e "Para quem divulgamos Informações Pessoais?" acima.
Não compartilhamos conscientemente as Informações Pessoais de menores de 16 anos, de forma que
constitua uma "venda" conforme a legislação da Califórnia.
Salvo determinadas exceções, como no caso de consumidores residentes na Califórnia, você tem o
direito de: (i) acessar suas Informações Pessoais; (ii) excluir suas Informações Pessoais; (iii) receber
informações sobre as Informações Pessoais que foram "vendidas" (termo definido na lei da
Califórnia) para terceiros nos últimos 12 meses; e (iv) optar por não permitir a "venda" de suas
Informações Pessoais, inclusive os detalhes contidos na seção "Cookies e tecnologias similares".
Dentro dos limites permitidos pela lei aplicável, podemos reter algumas de suas Informações
Pessoais, e determinadas Informações Pessoais são estritamente necessárias para que possamos
cumprir os propósitos descritos nesta Política de Privacidade.
•

•

Não vender minhas informações. Se vendemos suas Informações Pessoais para um terceiro,
você tem o direito de solicitar que suas Informações Pessoais não sejam incluídas na venda
de quaisquer dados. Isso é conhecido como o direito de cancelamento da venda de
Informações Pessoais. Para optar por excluir suas Informações Pessoais de "venda",
conforme descrito nesta seção, clique aqui.
Como exercer outros direitos de consumidor residente da Califórnia. Você pode querer
exercer outros direitos detalhados acima em relação às suas Informações Pessoais. Não
faremos discriminações oferecendo preços, produtos ou serviços diferentes ou fornecendo
um nível de qualidade diferente de produtos ou serviços em função apenas dessa
solicitação. Consulte a seção "Fale conosco" abaixo caso tenha dúvidas, clique aqui ou ligue
gratuitamente para 1-800-227-4455 (nos EUA) para exercer esses direitos.
Se você é um consumidor residente da Califórnia e quer exercer seus direitos descritos nesta
seção, talvez tenha que fornecer informações, como nome e e-mail, para que possamos

verificar sua identidade. Não usaremos as informações fornecidas no exercício de seus
direitos para nenhuma outra finalidade que não seja a de verificar sua identidade.
Você tem também a opção de indicar um agente autorizado a exercer os seus direitos em seu nome.
Para solicitações enviadas por agentes autorizados em nome de residentes da Califórnia, fale com a
Cargill, conforme descrito abaixo, apresentando evidências de que você foi autorizado por um
cliente residente da Califórnia a enviar uma solicitação em seu nome.
Transferências internacionais
A Cargill é uma organização global que atua em diversos países. Assim, podemos transferir as suas
Informações Pessoais para outros países com os propósitos descritos nesta Política de Privacidade. A
nossa matriz fica em Wayzata, Minnesota, nos Estados Unidos da América. Os nossos servidores da
Web e bancos de dados estão localizados nos Estados Unidos ou em outros países, e as informações
nesses servidores e bancos de dados podem ser acessadas pela nossa equipe (ou pela equipe dos
nossos prestadores de serviços) localizada em outros países onde haja uma "necessidade de
conhecimento". Países diferentes têm diferentes requisitos e leis de privacidade e, alguns, incluindo
os Estados Unidos, fornecem menos proteção jurídica para as suas Informações Pessoais que outros.
Entretanto, independentemente de onde as suas Informações Pessoais forem coletadas, usadas,
transferidas ou armazenadas, se elas tiverem sido coletadas por meio dos nossos Sites, elas serão
processadas de acordo com esta Política de Privacidade e os avisos de privacidade ou acordos
eletrônicos que se apliquem a você.
Quanto às Informações Pessoais do EEE e do Reino Unido, implementamos um mecanismo jurídico
conhecido como "Regras Corporativas Vinculantes" para fornecer as defesas apropriadas de
proteger as Informações Pessoais do EEE e do Reino Unido, quando transferidas para outra filial da
Cargill. Veja um resumo das Regras Corporativas Vinculantes referentes às Informações de Negócios
aqui.
Com relação às Informações Pessoais do EEE, Reino Unido ou qualquer outro lugar, é hábito da
Cargill exigir que prestadores de serviços implementem proteções apropriadas das Informações
Pessoais transferidas do EEE ou do Reino Unido quando apropriado.
AO USAR ESTE SITE, VOCÊ PERMITE A COLETA, O USO E A TRANSFERÊNCIA DE SUAS INFORMAÇÕES
PESSOAIS NOS ESTADOS UNIDOS OU EM QUALQUER OUTRO PAÍS DO MUNDO OU PARA ESSES
LOCAIS.
EM LOCAIS ONDE VOCÊ TENHA O DIREITO DE RETIRAR SEU CONSENTIMENTO A QUALQUER
MOMENTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COMO NO EEE (ESPAÇO ECONÔMICO EUROPEU),
NO REINO UNIDO OU QUALQUER OUTRO LUGAR, BASTA ENTRAR EM CONTATO CONOSCO. AINDA
QUE VOCÊ REMOVA SEU CONSENTIMENTO, É POSSÍVEL QUE SEJAMOS SOLICITADOS OU
AUTORIZADOS POR LEI A COLETAR, USAR E DIVULGAR ALGUMAS OU TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES
PESSOAIS.
Fale conosco
Se você tiver dúvidas sobre nossa Política de Privacidade ou práticas de privacidade, ou se deseja
acessar, atualizar, corrigir ou exercer seus direitos em relação às suas Informações Pessoais, entre
em contato conosco através deste formulário.
ou

Escreva para nós:
Cargill Global Privacy Office
Law Department, MS 24
Office Center
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391-2399
USA
Aviso de Informações Comerciais
Como usamos as informações pessoais sobre você coletadas em um contexto comercial.

