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Actualizat decembrie 2022 

Angajamentul companiei Cargill privind confidenţialitatea 

Confidenţialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Această Politică de confidenţialitate online 

(„Politică de confidenţialitate”) explică modul în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când 

accesaţi acest site web şi alte site-uri web Cargill care afişează Politica de confidenţialitate sau când 

utilizaţi orice aplicaţie digitală Cargill, precum o aplicaţie mobilă, care se referă la Politica de 

confidenţialitate (desemnate colectiv „Site-urile” noastre). Această Politică de confidenţialitate 

descrie ce fel de informaţii colectăm şi urmărim când utilizaţi Site-urile noastre, cum sunt utilizate 

aceste informaţii şi cui sunt divulgate. Dacă aveţi întrebări privind Politica de confidenţialitate, 

contactaţi-ne. 

Acest site este administrat de compania Cargill cu sediul în ţara căreia îi este adresat conţinutul site-

ului. O listă a ţărilor cărora le este adresat conţinutul site-ului poate fi găsită pe pagina: 

www.Cargill.com/worldwide. (De asemenea, puteţi accesa această pagină făcând clic pe linkul 

„worldwide” aflat în partea de sus a fiecărei pagini.) În cazul în care accesaţi o pagină a site-ului 

adresată unei anumite ţări din Spaţiul Economic European (SEE) sau Marii Britanii (UK), numele 

oficial şi detaliile de contact ale companiei Cargill din SEE sau UK care administrează site-ul din acea 

ţară membră a SEE sau din UK poate fi găsit pe pagina respectivei ţări. (Pentru anumite ţări, poate fi 

o companie Cargill cu sediul într-o altă ţară.) Compania Cargill care administrează site-ul dintr-o 

anumită ţară membră SEE sau din UK este, de asemenea, controlorul datelor în ceea ce priveşte 

informaţiile personale colectate prin intermediul acelei secţiuni a site-ului. În această Politică de 

confidenţialitate, utilizând oricare dintre următoarele forme: „Cargill”, „noi”, „nouă” şi „a noastră” 

se face referire la compania Cargill. 

Dacă sunteți rezident în California, vă rugăm să faceți clic aici pentru a consulta Politica de 

confidențialitate din California care vi se aplică. 

Domeniul de aplicabilitate a acestei Politici de confidenţialitate 

Această Politică de confidenţialitate tratează „Informaţiile personale” pe care le strângem prin 

intermediul Site-urilor noastre. 

„Informaţiile personale” sunt informaţiile care vă identifică, care au legătură cu dvs., care vă descriu, 

care pot fi asociate în mod rezonabil cu dvs. sau care pot fi corelate în mod rezonabil, direct sau 

indirect, cu dvs. personal, fie independent, fie în combinaţie cu alte informaţii pe care le avem la 

dispoziţie. Exemple de Informaţii personale includ numele, detaliile de contact, informaţiile privind 

cardul dvs. de credit, locurile de muncă la care aţi aplicat, informaţiile pe care le furnizaţi când creaţi 

un cont sau un profil personal pe unul dintre Site-urile noastre, informaţiile despre paginile pe care 

le-aţi accesat şi parcursul pe care l-aţi avut pe Site-urile noastre.  

Consimţământul dvs. şi orice alt temei juridic pentru utilizarea Informaţiilor dvs. personale 

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


Acordaţi câteva minute consultării acestei Politici de confidenţialitate. Accesând sau utilizând acest 

site, sunteţi de acord cu colectarea, utilizarea şi divulgarea Informaţiilor dvs. personale după cum a 

fost descris în această Politică de confidenţialitate. 

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU COLECTAREA, UTILIZAREA ŞI DIVULGAREA INFORMAŢIILOR 

PERSONALE DUPĂ CUM A FOST DESCRIS ÎN POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE, PĂRĂSIŢI SITE-UL.  

ACOLO UNDE AVEŢI DREPTUL ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA APLICABILĂ, CUM AR FI ÎN SEE, ÎN 

MAREA BRITANIE SAU ÎN ALTE TERITORII, VĂ PUTEŢI RETRAGE ORICÂND CONSIMŢĂMÂNTUL LUÂND 

LEGĂTURA CU NOI. VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ RETRAGEŢI 

CONSIMŢĂMÂNTUL, PUTEM FI TOTUŞI OBLIGAŢI SAU AUTORIZAŢI PRIN LEGE SĂ COLECTĂM, SĂ 

FOLOSIM ŞI SĂ DEZVĂLUIM PARŢIAL SAU INTEGRAL INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE. 

De asemenea, colectăm, folosim şi dezvăluim Informaţiile personale atunci când este necesar pentru 

derularea unui contract încheiat cu dvs. sau în cazul în care este necesar pentru interesele noastre 

legitime de a funcţiona, de a ne proteja şi îmbunătăţi activitatea și pentru celelalte scopuri 

prezentate în această Politică de confidențialitate.  

Modificările aduse Politicii de confidenţialitate 

Deoarece adăugăm noi caracteristici şi funcţii Site-urilor noastre, este posibil să fie necesară 

actualizarea sau revizuirea acestei Politici de confidenţialitate. Ne rezervăm acest drept, oricând şi 

fără notificare prealabilă, postând versiunea revizuită pe Site-urile noastre. Aceste modificări vor fi 

aplicabile chiar din data la care postăm versiunea revizuită pe Site-urile noastre. Acestea se vor 

aplica numai pentru Informaţiile personale pe care le colectăm după postarea versiunii revizuite. 

Utilizarea unuia dintre Site-urile noastre după o astfel de modificare reprezintă consimţământul dvs. 

în ceea ce priveşte termenii Politicii de confidenţialitate revizuite. Din acest motiv, este importantă 

consultarea regulată a acestei Politici de confidenţialitate.  

Dacă modificăm această Politică de confidenţialitate, vă vom oferi o notificare în partea de sus a 

Politicii de confidenţialitate timp de cel puţin 30 de zile de la data intrării în vigoare a modificării, 

astfel încât să puteţi vedea imediat dacă Politica de confidenţialitate s-a modificat de la ultima dvs. 

accesare. Puteţi accesa oricând versiunea curentă a Politicii de confidenţialitate făcând clic pe linkul 

denumit „Politică de confidenţialitate” sau pe „Notificări de confidenţialitate” din partea de jos a 

fiecărei pagini sau din Site-urile noastre. 

Notificări privind confidenţialitatea 

Această Politică de confidenţialitate poate fi completată sau modificată periodic prin „Notificări 

privind confidenţialitatea” postate pe Site-urile noastre. În general, Notificările privind 

confidenţialitatea oferă detalii despre Informaţiile personale pe care le colectăm pe anumite pagini 

sau în anumite zone ale unui Site, motivul pentru care avem nevoie de acele informaţii şi opţiunile 

pe care le puteţi avea privind modul în care utilizăm informaţiile.  

Acorduri care reglementează utilizarea de caracteristici speciale şi zonele protejate de parole ale 

acestui Site 

Câteva dintre Site-urile noastre au caracteristici speciale, precum conţinut licenţiat sau un magazin 

online, zone protejate de parole, precum un forum pentru discuţii, o secţiune de chat, o zonă pentru 

locuri de muncă disponibile sau o zonă dedicată exclusiv clienţilor. 

Când vă înscrieţi pentru a utiliza o caracteristică specială sau o zonă protejată de parolă, vi se poate 

solicita acordul asupra termenilor speciali care reglementează utilizarea caracteristicii speciale sau a 



zonei protejate de parolă. În asemenea cazuri, vi se va solicita consimţământul explicit privind 

termenii speciali, de exemplu, bifând o casetă sau făcând clic pe un buton „Sunt de acord”. Acest tip 

de acord este cunoscut drept acord „prin clic”. Dacă vreun termen al acordului prin clic este diferit 

faţă de termenii acestei Politici de confidenţialitate, termenii acordului prin clic vor completa sau 

modifica Politica de confidenţialitate, dar numai în ceea ce priveşte elementele reglementate de 

„acordul prin clic”.  

Ce Informaţii personale colectăm prin intermediul Site-urilor noastre? 

Informaţiile pe care le furnizaţi. Colectăm Informaţiile personale pe care le furnizaţi cu bună ştiinţă 

(utilizând mouse-ul sau tastatura) când utilizaţi Site-urile noastre. Informaţiile pe care le colectăm 

depind de modul în care utilizaţi Site-urile noastre. De exemplu, dacă vă înregistraţi pentru a primi 

comunicări prin e-mail de la noi, colectăm adresa dvs. de e-mail şi orice alte informaţii asociate pe 

care le furnizaţi. Dacă ne contactaţi utilizând funcţia „Contactaţi-ne”, colectăm informaţiile pe care le 

furnizaţi când completaţi formularul „Contactaţi-ne”. 

În general, Site-urile noastre fac distincţia între informaţiile de care avem nevoie pentru a vă oferi un 

anumit produs, serviciu sau pentru a vă satisface solicitarea („câmpuri obligatorii”) şi informaţiile 

care, deşi sunt utile, sunt opţionale în ceea ce priveşte produsul, serviciul sau solicitarea dvs. Reţineţi 

că în cazul în care nu ne furnizaţi informaţii în câmpurile obligatorii, nu vom putea să vă oferim 

produsul, serviciul sau să vă satisfacem solicitarea. 

Informaţii suplimentare. Din când în când, putem suplimenta informaţiile pe care ni le oferiţi cu 

informaţii de la partenerii de afaceri, provenite din social media sau din alte surse. De exemplu, este 

posibil să solicităm informaţii suplimentare pentru a valida adresa sau informaţiile despre afacerea 

dvs. De asemenea, putem completa informaţiile pe care ni le furnizaţi cu informaţii pe care le 

colectăm de la dvs. prin intermediul altor site-uri web Cargill, al aplicaţiilor digitale sau al altor canale 

de comunicare. De exemplu, dacă sunteţi client Cargill, putem completa informaţiile pe care le 

furnizaţi cu informaţii pe care le oferiţi în alte activităţi pe care le desfăşuraţi în colaborare cu 

Cargill.  

Informaţii trimise de browserul dvs. web. Colectăm informaţiile care ne sunt trimise automat de 

browserul dvs. web. De obicei, aceste informaţii includ adresa IP, identitatea furnizorului dvs. de 

servicii de internet, numele şi versiunea sistemului dvs. de operare, numele şi versiunea browserului 

dvs., data şi ora accesării şi paginile pe care le accesaţi. O „adresă IP” este un număr unic atribuit 

automat computerului dvs. în momentul conectării la internet. Este utilizat pentru a identifica 

„locaţia” computerului dvs. în spaţiul informatic, astfel încât informaţiile pe care le solicitaţi să vă 

poată fi furnizate. Dacă utilizaţi o conexiune dial-up sau o conexiune care atribuie adrese IP 

dinamice, computerului dvs. i se va atribui o nouă adresă IP de fiecare dată când vă conectaţi la 

internet. Totuşi, dacă aveţi o conexiune permanentă la internet printr-o adresă IP statică, în general, 

adresa IP atribuită computerului dvs. va fi aceeaşi de fiecare dată când utilizaţi computerul. Deşi nu 

vă identifică nominal, tratăm adresa dvs. IP ca o Informaţie personală. 

Trebuie să reţineţi că în momentul în care răspundeţi unei comunicări electronice din partea noastră, 

de exemplu, deschizând un e-mail, descărcând imagini sau făcând clic pe un link dintr-un buletin 

informativ, browserul dvs. ne comunică faptul că dvs. (sau o persoană care v-a utilizat adresa de e-

mail) aţi răspuns. Utilizăm aceste informaţii pentru a îmbunătăţi eforturile noastre de marketing. În 

plus, analizăm jurnalele serverelor noastre – care conţin adresele IP ale vizitatorilor – în scopuri 

privind securitatea şi prevenirea fraudelor. Dacă se suspectează o activitate infracţională, putem 

divulga jurnalele serverelor noastre şi Informaţiile personale colectate prin intermediul Site-ului cu 



autoritatea care se ocupă de investigaţie şi care poate utiliza respectivele informaţii pentru a urmări 

şi identifica infractorii. 

Informaţii despre dispozitiv şi locaţie. Pentru utilizatorii de aplicaţii digitale, este posibil să colectăm 

informaţii despre dispozitivul pe care îl utilizează pentru a descărca aplicaţia, inclusiv, acolo unde 

informaţiile sunt disponibile, identificatorii unici ai dispozitivului, sistemul de operare sau 

informaţiile din reţeaua mobilă, în scopul administrării sistemului. De asemenea, putem colecta şi 

stoca automat anumite informaţii în jurnalele serverului nostru pentru a avea o mai bună înţelegere 

a modului în care se utilizează aplicaţia, în scopul administrării sistemului şi pentru a ne asigura că 

oferim o experienţă de utilizator adecvată şi servicii optime pentru clienţi. Acest tip de informaţii 

includ detalii despre momentul, modul şi părţile aplicaţiei pe care le-aţi utilizat şi vizualizat şi când aţi 

părăsit anumite pagini din aplicaţie, precum şi data sau intervalele orare. 

Cookie-uri şi tehnologii similare. Un cookie este un fişier de mică dimensiune trimis de un Site web 

sau de o aplicaţie digitală şi stocat în computerul unui utilizator, care permite Site-ului web sau 

aplicaţiei digitale să reţină informaţii despre dvs. şi despre preferinţele dvs. Utilizăm „cookie-urile” şi 

alte tehnologii web într-o multitudine de moduri. De exemplu, putem utiliza aceste tehnologii pentru 

a: 

• colecta informaţii despre modul în care vizitatorii utilizează Site-urile noastre – paginile 

accesate, linkurile utilizate şi timpul petrecut pe fiecare pagină; 

• susţine caracteristicile şi funcţiile Site-urilor noastre – de exemplu, pentru a vă scuti de 

reintroducerea informaţiilor care se află deja în baza noastră de date sau pentru a nu vă 

solicita setări pe care le-aţi făcut deja în timpul accesărilor anterioare pe Site-urile noastre; 

• vă personaliza experienţa când utilizaţi Site-urile noastre;  

• permite terţelor părţi (de exemplu: reţelelor de socializare) să pregătească „audienţele” 

online ale utilizatorilor lor care fie sunt deja clienţi Cargill, fie împărtăşesc caracteristicile 

clienţilor Cargill, întotdeauna depinzând de respectarea setărilor dvs. de confidenţialitate de 

către acele terţe părţi; 

• vă „recunoaşte” drept utilizator care a vizitat site-ul web Cargill înainte sau care a 

interacţionat cu Cargill în mediul online, astfel încât să vă oferim reclame relevante când 

navigaţi pe internet, inclusiv pe site-urile web ale terţelor părţi; şi 

• măsura succesul publicităţii noastre pe web sau prin e-mail. De exemplu, dacă interacţionaţi 

cu o reclamă livrată de o terţă parte în numele nostru, este posibil să primim informaţii 

anonime, cum ar fi informaţii demografice sau informaţii generale despre interesele dvs. 

În cazul în care legislaţia în vigoare prevede acest lucru, cum ar fi cea din SEE, din Marea Britanie sau 

din alte teritorii, vă vom solicita consimţământul înainte de a utiliza datele dvs., de obicei, prin 

intermediul unei platforme de administrare a consimţământului (CMP). În astfel de situaţii, vă puteţi 

retrage oricând consimţământul prin platforma CMP pusă la dispoziţie de Cargill. 

Cookie-urile pe care le folosim pot fi clasificate în două categorii: 

• „Cookie-uri pentru sesiune”, alocate computerului dvs. pe durata vizitei dvs. pe Site-urile 

noastre şi eliminate automat de pe computerul dvs. când închideţi browserul. 

• „Cookie-uri persistente”, care expiră după o perioadă rezonabilă de timp sau persistă până 

când le şterge utilizatorul. 



Unele dintre aceste utilizări pot implica folosirea „cookie-urilor terţă parte”. Acestea sunt cele setate 

de software-ul utilizat de către unul dintre furnizorii noştri de servicii, pentru a întreprinde analize 

statistice privind utilizarea paginii, interacţiunile cu pagina şi parcursul pe site sau pentru a afişa 

reclame pe internet utilizând un furnizor de publicitate online. Cookie-urile terţilor pot colecta 

informaţii despre activităţile dvs. online în timp şi de pe site-uri diferite, după vizita dvs. pe Site-urile 

noastre.    

În general, informaţiile colectate utilizând aceste tehnologii web nu vă identifică nominal. Totuşi, 

dacă v-aţi creat o identitate de utilizator, de exemplu, înregistrându-vă pentru a utiliza o zonă 

protejată de parolă pe unul dintre Site-urile noastre, putem face legătura dintre informaţiile 

colectate prin tehnologiile web şi alte informaţii care vă identifică personal.  

Dacă nu doriţi să primiţi cookie-uri, pe lângă gestionarea modului de utilizare prin oricare dintre 

mecanismele de decizie oferite de Cargill (de exemplu: printr-o platformă de administrare a 

consimţământului), puteţi seta browserul să respingă cookie-urile sau să vă alerteze când se 

plasează un cookie în computerul dvs. De asemenea, puteţi şterge cookie-urile noastre de îndată ce 

părăsiţi un Site. Pentru mai multe informaţii despre cum puteţi face acest lucru, consultaţi secţiunea 

„ajutor” a browserului dvs. sau consultaţi http://www.allaboutcookies.org sau 

http://www.aboutcookies.org. Deşi nu este obligatoriu să acceptaţi cookie-urile în momentul în care 

accesaţi Site-urile noastre, dacă setaţi browserul să respingă cookie-urile, nu veţi putea utiliza toate 

funcţiile şi caracteristicile Site-urilor noastre. 

Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel prin această politică, în prezent, nu răspundem la 

semnalele „nu urmăriţi” ale browserului web sau la alte mecanisme care indică preferinţa dvs. de a 

nu vi se colecta informaţiile personale în timp şi pe diferite Site-uri web sau aplicaţii digitale, după 

vizita dvs. pe unul dintre Site-urile noastre. Dacă vom face acest lucru în viitor, vom descrie modul în 

care o facem în cadrul acestei Politici de confidenţialitate. Accesaţi www.allaboutdnt.org pentru a 

afla mai multe.   

Cum utilizează Cargill Informaţiile dvs. personale? 

În general, utilizăm Informaţiile personale pe care le colectăm prin intermediul Site-urilor noastre: 

• pentru a vă oferi produsele, informaţiile şi serviciile solicitate; 

• pentru securitate, creditare şi prevenirea fraudelor; 

• pentru a facilita siguranța dumneavoastră sau a altora; 

• pentru a vă oferi un serviciu pentru clienţi eficient; 

• pentru a vă oferi o experienţă personalizată când utilizaţi Site-urile noastre;  

• pentru a afişa reclame personalizate când vizitaţi Site-urile noastre sau site-ul web al unei 

terţe părţi; 

• pentru a vă contacta cu oferte speciale şi alte informaţii care considerăm că v-ar interesa; 

• pentru a vă contacta cu informaţii şi notificări asociate cu utilizarea Site-urilor noastre; 

• pentru a vă invita să participaţi la sondaje şi să ne oferiţi feedback; 

• pentru a înţelege mai bine nevoile şi interesele dvs.; 

• pentru a îmbunătăţi conţinutul, funcţiile şi utilizarea Site-urilor noastre; 

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


• pentru a ne îmbunătăţi produsele şi serviciile; 

• pentru a ne îmbunătăţi eforturile promoţionale şi de marketing; şi 

• pentru orice alt obiectiv identificat într-o Notificare privind confidenţialitatea sau într-un alt 

acord stabilit între compania Cargill şi dvs. 

Cui dezvăluim Informaţiile personale? 

Este posibil să comunicăm Informaţiile personale colectate prin intermediul Site-urilor noastre, după 

cum este descris mai jos: 

Furnizorilor noştri de servicii. Distribuim Informaţiile personale organizaţiilor şi companiilor, inclusiv 

filialelor acestora şi altor persoane juridice controlate de Cargill, care desfăşoară activităţi în numele 

nostru, de exemplu, companiile care ne oferă servicii de asistenţă pentru Site-urile web sau pentru 

aplicaţiile digitale sau servicii de publicitate online. 

În cadrul companiei Cargill. Putem încredinţa Informaţiile dvs. personale în cadrul companiei Cargill 

(adică, între unităţile companiei Cargill) şi cu oricare dintre afiliaţii noştri care „necesită informaţii” în 

scopurile stabilite în această Politică de confidenţialitate.  

În scopul unor tranzacţii de afaceri. Cargill poate decide, din motive strategice sau din alte motive, să 

vândă, să achiziţioneze, să fuzioneze sau să reorganizeze una sau mai multe dintre afacerile sale. O 

tranzacţie de acest tip poate implica divulgarea Informaţiilor personale către potenţialii 

cumpărători.  

În scopul unor transferuri de afaceri. Informaţiile dvs. personale pot fi transferate către o companie 

care a achiziţionat acţiunile sau bunurile Cargill sau una dintre unităţile noastre, de exemplu, ca 

rezultat al unei vânzări, fuziuni, reorganizări sau desfiinţări.  

Pentru respectarea legilor şi protecţia drepturilor noastre şi ale celorlalţi. Este posibil să divulgăm 

Informaţiile personale când considerăm, cu bună credinţă, că divulgarea respectă legea, un ordin 

judecătoresc sau o citaţie. De asemenea, putem divulga Informaţiile personale pentru a preveni sau 

pentru a investiga o posibilă infracţiune, precum fraudele sau furtul de identitate; pentru a respecta 

sau aplica termenii noştri online sau alte acorduri; sau pentru a ne proteja drepturile sau 

proprietatea sau drepturile, proprietatea sau siguranţa utilizatorilor noştri sau altor utilizatori.  

După cum este descris într-o Notificare privind confidenţialitatea. Ne rezervăm dreptul de a divulga 

Informaţiile dvs. personale după cum este descris în orice Notificare privind confidenţialitatea 

postată pe Pagina web sau în aplicaţia digitală Cargill unde ne furnizaţi aceste informaţii. Furnizând 

Informaţiile personale pe acea Pagină web sau aplicaţie digitală Cargill, sunteţi de acord cu 

divulgarea Informaţiilor personale după cum este descris în Notificarea privind confidenţialitatea. 

După cum este descris într-un Acord prin clic. Ne rezervăm dreptul de a divulga Informaţiile dvs. 

personale după cum este descris în orice acord prin clic pe care l-aţi acceptat.  

Opţiunile dvs. 

În anumite circumstanţe vă oferim posibilitatea de a alege modul în care colectăm, utilizăm şi 

divulgăm Informaţiile dvs. personale. În acest caz, vă putem solicita să indicaţi opţiunile în momentul 

în care colectăm Informaţiile dvs. personale. Dacă v-aţi creat un cont sau un profil personal pe unul 

dintre Site-urile noastre, există posibilitatea să actualizaţi unele sau chiar toate opţiunile dvs. privind 

confidenţialitatea, modificând oricând setările din pagina de setări a contului dvs. sau din pagina de 

profil.  



Cum puteţi accesa, actualiza sau corecta Informaţiile dvs. personale? 

Dacă v-aţi creat un cont sau un profil personal pe unul dintre Site-urile noastre, aţi putea avea 

posibilitatea să accesaţi şi să actualizaţi unele sau chiar toate Informaţiile personale din pagina de 

setări a contului dvs. sau din pagina de profil. Totuşi, în cele mai multe cazuri veţi avea nevoie de 

ajutorul nostru. Dacă doriţi să accesaţi, să actualizaţi sau să corectaţi Informaţiile dvs. personale, 

contactaţi-ne. Vă vom răspunde într-un interval rezonabil de timp şi în intervalul de timp stabilit de 

legislaţia în vigoare. Vă putem solicita informaţii suplimentare pentru a vă verifica identitatea. În cele 

mai multe cazuri, vă vom oferi acces şi vom corecta sau şterge informaţiile inexacte pe care le 

descoperiţi. Totuşi, în anumite cazuri putem limita sau respinge solicitarea dvs., în cazul în care legea 

o permite sau ne solicită acest lucru ori dacă nu vă putem verifica identitatea. 

Drepturile dvs. 

În anumite circumstanţe, aveţi dreptul de a solicita ştergerea Informaţiilor personale sau o 

restricţionare a utilizării acestora, de a obiecta cu privire la utilizarea acestora, de a le primi într-un 

format portabil sau de a le transmite altei organizaţii. De asemenea, puteţi solicita să nu vă mai 

trimitem comunicări directe de marketing. Dacă doriţi să vă exercitaţi oricare dintre aceste drepturi, 

vă rugăm să ne contactaţi folosind datele de contact de mai jos. 

Acolo unde aveţi dreptul în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cum ar fi în SEE, în Marea Britanie 

sau în alte teritorii, puteţi face plângere către o Autoritate de protecţie a datelor, în cazul în care 

consideraţi că am procesat Informaţiile dvs. personale într-o manieră ilegală sau care vă încalcă 

drepturile.   

Cât timp vă păstrăm Informaţiile? 

Putem păstra Informaţiile dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru scopurile noastre de 

activitate şi în special pentru a ne proteja în cazul unui litigiu. După această perioadă, Informaţiile 

dvs. personale vor fi şterse sau, în unele cazuri, vor fi anonimizate. Dacă ulterior vă retrageţi 

consimţământul şi nu avem altă bază legală pentru a vă prelucra în continuare Informaţiile dvs. 

personale, vă vom şterge Informaţiile personale.  

Securitate 

Deşi luăm măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja confidenţialitatea, 

integritatea şi securitatea Informaţiilor personale, nu putem garanta securitatea acelor Informaţii. 

Din acest motiv, solicităm utilizatorilor să ia toate măsurile de precauţie pentru a-şi proteja 

Informaţiile personale în timp ce utilizează internetul.  

Protecţie cu parole. Anumite zone ale Site-urilor noastre sunt protejate de parole. Aveţi 

responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii parolelor dvs. Avem dreptul de a presupune că orice 

persoană care accesează unul dintre Site-urile noastre utilizând o parolă care vă este atribuită, are 

autorizarea de a face acest lucru. Dvs. veţi fi singurul responsabil pentru activităţile altei persoane 

care accesează Site-urile noastre utilizându-vă parola, chiar dacă persoana respectivă nu este 

autorizată de către dvs. Dacă aveţi motive să credeţi că parola dvs. a fost compromisă sau utilizată 

fără autorizarea dvs., trebuie să o schimbaţi cu promptitudine utilizând funcţiile pe care vi le oferă 

Site-ul.  

Linkuri către alte Site-uri sau aplicaţii digitale Cargill  

Cargill administrează numeroase Site-uri web şi aplicaţii digitale diferite, fiecare având propriul 

conţinut, propriile caracteristici şi propria funcţionalitate. Fiecare site Cargill şi fiecare aplicaţie 



digitală au un alt obiectiv. Din acest motiv, nu toate site-urile sau aplicaţiile noastre sunt guvernate 

de această Politică de confidenţialitate. Când utilizaţi un link conţinut de unul dintre Site-urile 

noastre pentru a accesa un alt site web administrat de Cargill, acordaţi un minut consultării politicii 

de confidenţialitate de pe respectivul site web. 

Linkuri către site-uri web terţă parte 

Acest Site poate conţine linkuri către site-uri web administrate de alte companii, inclusiv site-uri web 

administrate de furnizorii noştri de servicii terţă parte şi de terţe părţi neafiliate. Politica de 

confidenţialitate prezentă nu se aplică Informaţiilor personale colectate de pe oricare dintre aceste 

site-uri web. Când accesaţi site-uri web terţă parte printr-un link aflat pe un Site web care ne 

aparţine, acordaţi câteva minute consultării politicii de confidenţialitate postate pe site-ul respectiv.  

Confidenţialitatea copiilor 

Site-urile noastre nu se adresează copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani. Nu ne folosim Site-urile ca să 
solicităm cu bună ştiinţă Informaţii personale sau ca să vindem produse copiilor cu vârsta mai mică 
de 14 ani sau care nu au vârsta minimă relevantă în conformitate cu cerinţele legale locale în 
vigoare, cu excepţia situaţiilor permise prin legislaţia aplicabilă.  

Consumatorii din California 

Dacă locuiţi în California, avem obligaţia să vă furnizăm informaţii suplimentare despre modul în care 

folosim şi dezvăluim informaţiile dvs. şi este posibil să aveţi drepturi suplimentare cu privire la modul 

în care utilizăm acele informaţii. Am inclus mai jos informaţiile specifice statului California. 

În conformitate cu secţiunea „Ce Informaţii personale colectăm prin intermediul Site-urilor 

noastre?” de mai sus, colectăm anumite categorii şi informaţii specifice despre persoanele fizice, 

considerate „Informaţii personale” în California. Conform detaliilor de mai sus, putem colecta aceste 

Informaţii personale de la dvs. sau de la alte terţe părţi. Colectăm, distribuim şi dezvăluim Informaţii 

personale în scopurile de afaceri şi comerciale descrise în secţiunile „Cum utilizează Cargill 

Informaţiile dvs. personale?” şi „Cui dezvăluim Informaţii personale?” de mai sus. 

Nu transferăm cu bună ştiinţă Informaţiile personale ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, într-o 
manieră care să constituie o „vânzare” în conformitate cu legislaţia din California.  
 

Cu anumite excepţii, în calitate de consumator din California, aveţi dreptul de a: (i) vă accesa 

Informaţiile personale; (ii) solicita ştergerea Informaţiilor personale; (iii) primi detalii despre 

Informaţiile personale despre dvs. pe care le-am „vândut” (aşa cum este definit acest termen de 

legislaţia din California) terţelor părţi în ultimele 12 luni; şi (iv) de a renunţa la „vinderea” 

Informaţiilor dvs. personale, inclusiv conform detaliilor din secţiunea „Cookie-uri şi tehnologii 

similare” de mai sus.] În măsura în care legislaţia în vigoare permite acest lucru, putem avea obligaţia 

de a păstra unele dintre Informaţiile dvs. personale, iar anumite Informaţii personale sunt absolut 

necesare pentru îndeplinirea scopurilor descrise în această Politică de confidenţialitate. 

• Nu vindeţi informaţiile mele. Dacă vindem Informaţiile dvs. personale unei terţe părţi, aveţi 

dreptul de a solicita ca Informaţiile dvs. personale să nu fie incluse în vânzarea de date. 

Această procedură este cunoscută ca dreptul de renunţare la vinderea Informaţiilor dvs. 

personale. Pentru a renunţa la „vânzarea” informaţiilor dvs. personale, aşa cum se 

precizează în această secţiune, faceţi clic aici.  

• Exercitarea altor drepturi ale consumatorilor specifice Californiei. Dacă doriţi să solicitaţi 

exercitarea altor drepturi, aşa cum sunt detaliate mai sus, în legătură cu Informaţiile dvs. 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/f4804e9e-de71-4883-bc5f-bf53a6beace2


personale, nu vă vom discrimina prin oferirea de preţuri, produse sau servicii diferite ori prin 

furnizarea de produse sau servicii cu un nivel de calitate diferit, doar din cauza acestei 

solicitări. Consultaţi secţiunea „Contact” dacă aveţi întrebări sau faceţi clic aici ori sunaţi-ne 

la numărul cu apelare gratuită 1-800-227-4455 pentru a vă exercita aceste drepturi. 

Dacă sunteţi un consumator din California şi doriţi să vă exercitaţi drepturile, aşa cum sunt 

descrise în această secţiune, poate fi necesar să furnizaţi anumite informaţii, cum ar fi 

numele şi adresa de e-mail, astfel încât să vă putem confirma identitatea. Vom folosi 

informaţiile pe care le furnizaţi atunci când vă exercitaţi drepturile doar pentru a vă verifica 

identitatea.   

De asemenea, aveţi opţiunea de a desemna un reprezentant autorizat care să exercite acele drepturi 

în numele dvs.  Pentru agenţii autorizaţi care depun solicitări în numele rezidenţilor din California, vă 

rugăm să contactaţi Cargill aşa cum se precizează mai jos, prezentând orice dovadă aveţi că aţi fost 

autorizat de un consumator din California să depuneţi o solicitare în numele său.  

Transferuri internaţionale  

Cargill este o organizaţie globală care desfăşoară activităţi în multe ţări şi putem transfera 

Informaţiile dvs. personale dincolo de graniţele ţării în scopurile descrise în această Politică de 

confidenţialitate. Sediul nostru se află în Wayzata, Minnesota, în Statele Unite ale Americii. Serverele 

noastre web şi bazele de date se află în Statele Unite sau în alte ţări, iar informaţiile conţinute de 

aceste servere şi baze de date pot fi accesate de către personalul nostru (sau personalul furnizorilor 

noştri de servicii) care se află în alte ţări în care este „necesară informaţia”. Diferitele ţări au diferite 

legi şi cerinţe privind confidenţialitatea, iar anumite ţări, inclusiv Statele Unite, oferă o protecţie 

legală mai scăzută pentru Informaţiile dvs. personale decât altele. Reţineţi că, indiferent unde sunt 

colectate, utilizate, transferate sau stocate Informaţiile dvs. personale, dacă au fost colectate prin 

intermediul Site-urilor noastre, acestea vor fi procesate în conformitate cu această Politică de 

confidenţialitate sau cu orice Notificări privind confidenţialitatea şi acorduri prin clic pe care le-aţi 

acceptat.  

În ceea ce priveşte Informaţiile personale din SEE sau din Marea Britanie, am implementat un 

mecanism juridic denumit „Reguli corporative obligatorii” (Binding Corporate Rules – BCR) pentru a 

oferi măsuri adecvate în scopul de a proteja Informaţiile personale din SEE sau din Marea Britanie 

atunci când acestea sunt transferate către o altă companie Cargill. Un rezumat al Regulilor 

corporative obligatorii pentru informaţiile de afaceri poate fi consultat aici. 

În ceea ce priveşte Informaţiile personale din SEE, din Marea Britanie și din alte teritorii, Cargill 

solicită furnizorilor de servicii să pună în aplicare măsuri adecvate de protecţie în privinţa 

Informațiilor personale transferate din SEE sau din Marea Britanie, după cum este cazul.   

UTILIZÂND ACEST SITE, SUNTEŢI DE ACORD CU COLECTAREA, UTILIZAREA ŞI TRANSFERUL 

INFORMAŢIILOR DVS. PERSONALE ÎN SAU CĂTRE STATELE UNITE ALE AMERICII SAU ORICE ALTĂ 

ŢARĂ DIN LUME.  

ACOLO UNDE AVEŢI DREPTUL ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA APLICABILĂ, CUM AR FI ÎN SEE, ÎN 

MAREA BRITANIE SAU ÎN ALTE TERITORII, VĂ PUTEŢI RETRAGE ORICÂND CONSIMŢĂMÂNTUL LUÂND 

LEGĂTURA CU NOI. VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ RETRAGEŢI 

CONSIMŢĂMÂNTUL, PUTEM FI TOTUŞI OBLIGAŢI SAU AUTORIZAŢI PRIN LEGE SĂ COLECTĂM, SĂ 

FOLOSIM ŞI SĂ DEZVĂLUIM PARŢIAL SAU INTEGRAL INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE. 

Contactaţi-ne  

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


Dacă aveţi întrebări despre această Politică de confidenţialitate sau despre practicile privind 

confidenţialitatea ori dacă doriţi să accesaţi, să actualizaţi sau să corectaţi Informaţiile de afaceri ori 

dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile în legătură cu acestea, utilizaţi acest formular, 

sau 

Scrieţi-ne la: 
 

Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
USA  
 

Notificare referitoare la informaţiile de afaceri 

Cum folosim informaţiile personale colectate despre dvs. în context de afaceri. 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480chttps:/submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c
https://www.cargill.com/page/business-notice

