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Зобов’язання компанії Каргілл щодо конфіденційності 

Конфіденційність ваших даних має для нас важливе значення. У цій Он-лайн політиці 

конфіденційності персональної інформації (надалі – «Політика конфіденційності») пояснено, як 

ми захищаємо конфіденційність ваших персональних даних під час відвідування вами цього 

веб-сайту й інших веб-сайтів компанії Каргілл, де відображається ця Політика конфіденційності, 

або використання вами будь-яких цифрових додатків компанії Каргілл, зокрема мобільного 

додатка, які посилаються на цю Політику конфіденційності (разом – наші «Сайти»). У цій 

Політиці конфіденційності описано типи даних, які ми збираємо та відстежуємо під час 

відвідування наших Сайтів, а також надано інформацію про те, кому може бути надано 

спільний доступ до таких даних і як їх може бути використано. Зв’яжіться з нами, якщо у вас 

виникнуть запитання щодо цієї Політики конфіденційності. 

Цим сайтом керує компанія Каргілл, зареєстрована в країні, для якої призначений вміст сайту. 

Зі списком країн, для яких призначено вміст сайту, можна ознайомитися на такій сторінці: 

www.Cargill.com/worldwide. (Щоб перейти на цю сторінку, можна також клацнути посилання 

«worldwide» (увесь світ) у верхній частині будь-якої сторінки.) У разі отримання доступу до 

сторінки сайту, вміст якого призначено для певної країни-члена Європейської економічної зони 

(ЄЕЗ) або Сполученого Королівства, на сторінці відповідної країни ЄЕЗ або Сполученого 

Королівства відображатиметься офіційна назва та контактні дані компанії Каргілл, що керує 

сайтом у цій країні. (Для деяких країн такою компанією може бути одна з компаній групи 

Каргілл, що розташована в іншій країні.) Компанія Каргілл, що керує сайтом у певній країні ЄЕЗ 

або Сполученому Королівстві, також контролює обробку персональних даних, зібраних за 

допомогою цієї частини сайту. У положеннях цієї Політики конфіденційності таку компанію 

вказано як «Каргілл», «ми», «нас» і «наш». 

Якщо ви проживаєте в Каліфорнії, клацніть тут, щоб переглянути Політику конфіденційності 

Каліфорнії, яка стосується вас. 

Сфера застосування цієї Політики конфіденційності 

Дія цієї Політики конфіденційності поширюється на «Персональні дані», які ми збираємо через 

наші Сайти. 

«Персональні дані» – це інформація, яка окремо чи спільно з іншою інформацією, доступною 

нам, ідентифікує або описує вас, стосується вас чи може бути логічно пов’язана з вами 

особисто (прямо або опосередковано). До таких Персональних даних належать ваші ім’я та 

прізвище; контактні дані; дані кредитної картки; інформація про поточну посаду; дані, надані 

під час створення облікового запису чи особистого профілю на одному з наших Сайтів, а також 

відомості про сторінки, які ви переглядали, і ваші дії на наших Сайтах. 

Ваша Згода й інші правові підґрунтя для використання Персональних даних 
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Ознайомтесь із цією Політикою конфіденційності. У разі отримання доступу до цього Сайту чи 

користування ним ви погоджуєтеся на збір, використання та розголошення ваших 

Персональних даних відповідно до положень цієї Політики конфіденційності. 

ЯКЩО ВИ НЕ ДАЄТЕ ЗГОДИ НА ЗБІР, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗГОЛОШЕННЯ СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ПРОСИМО ВАС 

ЗАЛИШИТИ ЦЕЙ САЙТ І НЕ КОРИСТУВАТИСЯ НИМ.  

ЯКЩО ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НАДАЄ ВАМ ТАКЕ ПРАВО, ЯК У ВИПАДКУ ЄЕЗ, 

СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО МІСЦЯ, ВИ МОЖЕТЕ ТАКОЖ БУДЬ-

КОЛИ ВІДКЛИКАТИ СВОЮ ЗГОДУ, ЗВ’ЯЗАВШИСЬ ІЗ НАМИ. МАЙТЕ НА УВАЗІ, ЩО В РАЗІ 

ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ ЗАКОНОДАВСТВО ВСЕ ОДНО МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД НАС АБО ДОЗВОЛЯТИ 

НАМ ЗБИРАТИ, ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА РОЗГОЛОШУВАТИ ДЕЯКІ ЧИ ВСІ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ 

ДАНІ. 

Ми також збираємо, використовуємо та розголошуємо Персональні дані, якщо це потрібно для 

виконання умов договору з вами або в наших правових інтересах із метою здійснення, захисту 

та покращення нашої діяльності, а також для інших цілей, викладених у нашій Політиці 

конфіденційності.  

Змінення цієї Політики конфіденційності 

З кожним додаванням на наші Сайти нових функцій або функціональних можливостей ми 

можемо оновлювати чи переглядати цю Політику конфіденційності. Ми зберігаємо за собою 

право в будь-який час і без попереднього сповіщення змінювати Політику конфіденційності. 

Оновлену версію буде опубліковано на наших Сайтах. Зміни набувають чинності з моменту 

розміщення оновленої версії на наших Сайтах. Внесені зміни застосовуватимуться лише до тих 

Персональних даних, які було зібрано нами після публікації оновленої версії. Використання 

одного з наших Сайтів після внесення змін означатиме вашу згоду з умовами оновленої 

Політики конфіденційності. У зв’язку з цим радимо регулярно переглядати положення цієї 

Політики конфіденційності. 

Якщо до Політики конфіденційності буде внесено зміни, то впродовж щонайменше 30 днів від 

дати набуття ними чинності у верхній частині сторінки, де опубліковано цю Політику 

конфіденційності, відображатиметься відповідне повідомлення. Таким чином ви відразу 

побачите, чи змінювалася Політика конфіденційності з моменту вашого останнього візиту на 

сайт. Ви можете будь-коли переглянути поточну версію цієї Політики конфіденційності, 

перейшовши за посиланням «Privacy Policy» (Політика конфіденційності) або «Privacy Notices» 

(Повідомлення про конфіденційність) у нижній частині будь-якої сторінки або з інших розділів 

наших Сайтів. 

Повідомлення про конфіденційність персональної інформації 

Час від часу в цю Політику конфіденційності вносяться доповнення або зміни, які публікуються 

в розділі «Privacy Notices» (Повідомлення про конфіденційність персональної інформації) на 

наших Сайтах. Зазвичай Повідомлення про конфіденційність персональної інформації 

стосуються Персональних даних, які ми збираємо на певних сторінках або в певних розділах 

Сайту. У цих повідомленнях описано, навіщо нам потрібна така інформація, а також надано 

можливість указати, як нам слід її використовувати. 

Положення щодо використання спеціальних функцій і захищених паролем розділів цього 

Сайту 



Деякі наші Сайти містять спеціальні функції, як-от ліцензований вміст чи інтернет-магазин, або 

захищені паролем розділи, зокрема форум для обговорень, кімнату чату, службові сторінки 

або розділ, доступ до якого мають лише клієнти. 

Якщо ви зареєструвалися, щоб користуватися спеціальними функціями або захищеними 

паролем розділами, можливо, вам потрібно буде прийняти окремі умови, які регулюють 

використання спеціальної функції або захищеного паролем розділу. У таких випадках вам 

потрібно буде надати чітку згоду для цих окремих умов, наприклад, установивши відповідний 

прапорець або натиснувши кнопку «Погоджуюся». Такий тип угод називають «угодами, 

укладеними клацанням миші». Якщо будь-які з умов «угоди, укладеної клацанням миші» 

відрізняються від цієї Політики конфіденційності, умови такої угоди доповнюють чи змінюють 

цю Політику конфіденційності, але лише по відношенню до питань, які регулюються цією 

угодою. 

Які персональні дані ми збираємо через наші Сайти? 

Інформація, яку ви надаєте. Ми збираємо Персональні дані, які ви свідомо надаєте нам 

(використовуючи мишу та клавіатуру), коли користуєтеся нашими Сайтами. Дані, які ми 

збираємо, залежать від способу використання вами наших Сайтів. Наприклад, якщо ви 

підписалися на отримання від нас повідомлень електронною поштою, ми збиратимемо такі 

ваші дані, як адреса електронної пошти та іншу пов’язану інформацію, яку ви надали. Якщо ви 

спілкуєтеся з нами за допомогою функції «Зв’язатися з нами», ми зможемо зібрати 

інформацію, яку ви надали під час заповнення відповідної форми. 

Зазвичай системи наших Сайтів розділяють всю інформацію на ту, що необхідна для надання 

вам певного продукту, послуги або виконання запиту («обов’язкові для заповнення поля»), і 

корисну інформацію, яка, однак, не є обов’язковою. Зауважте: якщо ви не заповните 

обов’язкові поля, ми не зможемо надати вам продукт або послуг чи виконати запит. 

Додаткова інформація. Періодично ми можемо доповнювати надану вами інформацію 

відомостями від бізнес-партнерів, із соціальних мереж чи інших джерел. Наприклад, ми 

можемо отримати додаткову інформацію, щоб підтвердити вашу адресу чи дані вашого 

бізнесу. Крім того, ми можемо доповнювати надану інформацію даними, які отримуємо від вас 

за допомогою інших веб-сайтів компанії Каргілл, цифрових додатків або інших каналів. 

Наприклад, якщо ви є клієнтом компанії Каргілл, ми можемо доповнювати надану вами 

інформацію онлайн даними, які ви надаєте під час іншої взаємодії з нашою компанією. 

Дані, надіслані веб-браузером. Ми збираємо інформацію, яку ваш Веб-браузер автоматично 

надсилає нам. Така інформація зазвичай включає ІР-адресу, назву постачальника послуг 

Інтернету, назву й версію операційної системи та браузера, дату й час відвідування, а також 

відомості про сторінки, які ви відвідуєте. «ІР-адреса» – це унікальний номер, який автоматично 

присвоюється комп’ютеру, коли ви встановлюєте підключення до Інтернету. Цей номер 

використовується для визначення «розташування» комп’ютера у віртуальному просторі, щоб 

ви мали змогу отримувати відповіді на свої запити. Якщо ви використовуєте комутоване 

підключення або підключення з присвоєнням динамічних ІР-адрес, то під час кожного 

підключення до Інтернету комп’ютер отримує нову IP-адресу. Однак якщо ваш комп’ютер 

постійно підключений до Інтернету за допомогою статичної ІР-адреси, присвоєна йому IР-

адреса зазвичай буде однаковою під час кожного використання. Хоча за допомогою ІР-адреси 

неможливо визначити ім’я користувача, ми вважаємо таку інформацію персональною. 



Пам’ятайте: коли ви реагуєте на отримане від нас електронне повідомлення, як-от відкриваєте 

електронний лист, завантажуєте зображення або переходите за посиланням в електронному 

інформаційному листі, браузер повідомляє нам, що ви (або той, хто використовує вашу адресу 

електронної пошти) виконали таку дію. Ми використовуємо такі дані для досягнення 

маркетингових цілей. Крім того, з міркувань безпеки та з метою запобігання шахрайству ми 

переглядаємо журнали наших серверів, які містять ІР-адреси відвідувачів. Якщо ми 

запідозримо злочинні дії, ми можемо надати журнали наших серверів і Персональні дані, 

отримані за допомогою цього Сайту, компетентним слідчим органам. Такі органи можуть 

використати отримані від нас дані для відстеження та встановлення особи окремих 

користувачів. 

Відомості про пристрій і розташування. Від користувачів мобільних додатків ми можемо 

також отримувати інформацію про пристрій, за допомогою якого вони завантажують додаток, 

зокрема, за наявності, унікальний ідентифікатор пристрою, а також відомості про операційну 

систему або мобільну мережу. Ці дані використовуватимуться для адміністрування системи. 

Крім того, ми можемо автоматично збирати й зберігати певну інформацію у ваших журналах 

серверів, щоб краще зрозуміти, як люди використовують додаток, з метою адміністрування 

системи, а також для ефективної взаємодії з користувачами та гарного рівня підтримки. До 

такого типу інформації належать дані про те, де, як і які розділи додатка ви використовували та 

переглядали, а також коли ви покинули його сторінки, зокрема мітки дати або часу. 

Файли сookie та схожі технології. Cookie – це невеликий файл, який веб-сайт або цифровий 

додаток надсилає на комп’ютер користувача з метою його збереження. Завдяки цьому файлу 

веб-сайт або цифровий додаток запам’ятовує дані та налаштування користувача. Ми 

використовуємо файли cookie й інші Веб-технології кількома способами. Наприклад, ці 

технології можуть використовуватися для таких цілей: 

• збирання інформації про способи використання відвідувачами наших Сайтів, а саме 

інформацію про відвідані сторінки, вибрані посилання та тривалість перегляду кожної 

сторінки; 

• забезпечення функціональності наших Сайтів (наприклад, щоб позбавити користувачів 

необхідності повторно вводили інформацію, яка вже міститься в нашій базі даних, або 

відновити налаштування, вибрані під час попередніх візитів на наші Сайти); 

• персоналізація роботи з нашими Сайтами;  

• надання можливості третім сторонам (наприклад, сайтам соціальних мереж) 

підготувати онлайн-аудиторії своїх користувачів, які або є дійсними клієнтами компанії 

Каргілл, або мають схожі характеристики з такими клієнтами, за умови, що така третя 

сторона дотримується ваших параметрів конфіденційності; 

• «розпізнавання» вас як користувача, який уже відвідував веб-сайт Каргілл чи 

взаємодіяв із компанією Каргілл в Інтернеті, щоб мати змогу показувати вам релевантні 

оголошення під час перегляду інших, зокрема сторонніх, веб-сайтів; 

• оцінювання ефективності розміщення нашої реклами в Інтернеті та в електронних 

листах. Наприклад, якщо ви взаємодієте з рекламою, яку надає третя сторона від 

нашого імені, ми можемо отримати інформацію, яка вас не ідентифікує, як-от 

демографічні відомості чи загальну інформацію про ваші інтереси. 



Якщо цього вимагає чинне законодавство, як у випадку ЄЕЗ, Сполученого Королівства або 

будь-якого іншого місця, ми отримаємо вашу згоду, перш ніж використовувати ваші дані, 

зокрема через платформу керування згодами (Consent Management Platform, СМР). У таких 

випадках ви можете будь-коли відкликати свою згоду через СМР компанії Каргілл. 

Файли cookie, які ми використовуємо, можна розділити на дві категорії. 

• «Файли cookie сеансів» зберігаються на комп’ютері користувача, доки триває 

відвідування наших Сайтів, а щойно користувач закриває браузер – автоматично 

видаляються.  

• «Постійні файли cookie» зберігаються на пристрої впродовж доцільного періоду часу 

або доти, доки користувач їх не видалить. 

У деяких випадках можуть використовуватися «сторонні файли cookie», тобто файли cookie, які 

встановлюються програмним забезпеченням одного з наших постачальників послуг. Такі файли 

cookie використовуються для проведення статистичного аналізу використання сторінок, 

взаємодії зі сторінкою та роботи із сайтом, а також для використання реклами в Інтернеті через 

постачальника онлайн-реклами. Сторонні файли cookie можуть збирати інформацію про 

діяльність у мережі за певний період часу, а також на різних веб-сайтах після відвідування 

наших Сайтів.    

Зазвичай за допомогою інформації, отриманої за допомогою таких Веб-технологій, неможливо 

визначити ім’я користувача. Проте якщо ви створили користувача, наприклад, 

зареєструвавшись із метою використання захищених паролем розділів на одному з наших 

Сайтів, ми можемо пов’язати дані, отримані за допомогою Веб-технологій, з іншою 

інформацією, завдяки якій вас можна ідентифікувати. 

Якщо ви не хочете отримувати файли cookie, ви можете, на додачу до можливості 

контролювати їх використання за допомогою будь-якого механізму вибору, запропонованого 

компанією Каргілл (наприклад, платформи керування згодою), налаштувати браузер відхиляти 

файли cookie або попереджати вас, якщо файл cookie розміщується на вашому комп’ютері. 

Залишивши наш Сайт, ви також можете відразу видалити наші файли cookie. Докладнішу 

інформацію про це можна знайти в довідці браузера або на веб-сторінках 

http://www.allaboutcookies.org і http://www.aboutcookies.org. Хоча під час відвідування наших 

Сайтів зберігати файли cookie необов’язково, якщо вимкнути їх у налаштуваннях браузера, 

певні функції та можливості наших Сайтів будуть недоступними. 

Окрім випадків, наведених у цій політиці, зараз ми не відповідаємо на сигнали браузера «Не 

відстежувати» чи інші механізми, що означають вашу незгоду зі збиранням інформації через 

певний час і на інших веб-сайтах або в цифрових додатках, які ви відвідуєте після наших Сайтів. 

Якщо ми робитимемо це в майбутньому, ми опишемо, як це робиться, у цій Політиці 

конфіденційності. Відвідайте сайт www.allaboutdnt.org, щоб дізнатися більше.   

Як компанія Каргілл використовує ваші Персональні дані? 

Зазвичай ми використовуємо Персональні дані, отримані через наші Сайти, щоб: 

• надавати продукти, інформацію та послуги, на отримання яких надійшов запит; 

• гарантувати безпеку та довіру, а також запобігати шахрайству; 

• для забезпечення Вашої безпеки та безпеки інших людей; 

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


• надавати клієнтам ефективне обслуговування; 

• персоналізувати роботу користувачів із нашими Сайтами;  

• показувати персоналізовану рекламу, коли ви відвідуєте наші Сайти або сторонні веб-

сайти; 

• сповіщати клієнтів про спеціальні пропозиції та надавати іншу інформацію, що може їх 

зацікавити; 

• надавати клієнтам усю інформацію, пов’язану з використанням наших Сайтів; 

• пропонувати клієнтам узяти участь в опитуваннях або залишити відгук; 

• краще розуміти потреби й інтереси клієнтів; 

• покращувати вміст, функціональність і зручність у використанні наших Сайтів; 

• покращувати наші продукти та послуги; 

• підвищувати ефективність нашої маркетингової та рекламної діяльності; 

• досягати будь-яких інших цілей, визначених у відповідному Повідомленні про 

конфіденційність персональної інформації або в будь-якій іншій угоді між вами та 

компанією Каргілл. 

Кому ми повідомляємо Персональні дані? 

Ми можемо надавати спільний доступ до Персональних даних, зібраних на наших Сайтах, у 

зазначених нижче випадках. 

Передача даних нашим постачальникам послуг. Доступ до Персональних даних ми надаємо 

компаніям і організаціям, зокрема дочірнім компаніям та іншим підприємствам, які 

підпорядковуються компанії Каргілл і надають послуги від імені Каргілл (наприклад, компанії, 

що надають нам послуги з підтримки веб-сайтів чи цифрових додатків або онлайн-реклами). 

Передача даних у межах компанії Каргілл. Ми можемо надавати доступ до Персональних 

даних у межах компанії Каргілл (тобто серед відділів компанії) і нашим філіям, якщо їм 

потрібно знати ці дані в цілях, описаних у цій Політиці конфіденційності. 

Передача даних під час здійснення операцій. З огляду на стратегічні або інші причини в 

компанії Каргілл може бути прийнято рішення про продаж, купівлю, злиття або інший вид 

реорганізації однієї чи кількох підпорядкованих компаній. Така операція може передбачати 

розголошення Персональних даних потенційним покупцям. 

Передача даних під час переходу компанії до іншого власника. Персональні дані клієнтів 

можуть передаватися компанії, яка придбала акції чи активи компанії Каргілл або однієї з 

наших організаційних одиниць, наприклад, унаслідок продажу, злиття, реорганізації чи 

ліквідації. 

Дотримання законодавства та захист наших прав і прав інших осіб. Ми можемо 

розголошувати Персональні дані, коли ми переконані, що розголошення потрібне для 

дотримання законодавства, судової ухвали чи повістки. Ми також можемо розголошувати 

Персональні дані з метою попередження чи розслідування потенційного злочину, як-от 

шахрайства чи крадіжки ідентифікаційних даних; для забезпечення чи виконання умов 



використання наших сайтів або інших угод; для захисту наших власних прав і майна або прав, 

майна чи безпеки наших користувачів або інших осіб. 

Передача даних згідно з Повідомленням про конфіденційність персональної інформації. Ми 

залишаємо за собою право розголошувати Персональні дані клієнтів, як описано в 

Повідомленні про конфіденційність персональної інформації на веб-сторінці або в цифровому 

додатку Каргілл, де ви надаєте дані. Надаючи свої Персональні дані на такій веб-сторінці або в 

цифровому додатку Каргілл, ви даєте згоду на їх розголошення, як описано в такому 

Повідомленні про конфіденційність персональної інформації. 

Передача даних відповідно до угоди, укладеної клацанням миші. Ми зберігаємо за собою 

право розголошувати ваші Персональні дані відповідно до прийнятої вами угоди, укладеної 

клацанням миші. 

Ваше право вибору 

За певних обставин ми надаємо користувачам право вибору щодо способу збору, 

використання та розголошення їхніх Персональних даних. У такому випадку ми можемо 

попросити вас указати свої побажання, коли ми збираємо ваші Персональні дані. Якщо ви 

створили обліковий запис чи особистий профіль на одному з наших Сайтів, ви зможете 

оновити деякі або всі налаштування конфіденційності, змінивши настройки в налаштуваннях 

облікового запису або на сторінці профілю. 

Як отримувати доступ до своїх персональних даних, оновлювати або змінювати їх? 

Якщо ви створили обліковий запис чи особистий профіль на одному з наших Сайтів, ви можете 

переглядати й оновлювати деякі або всі настройки конфіденційності в налаштуваннях 

облікового запису або на сторінці профілю. Проте в більшості випадків для цього вам 

знадобиться наша допомога. Зв’яжіться з нами, якщо потрібно буде отримати доступ до своїх 

Персональних даних, оновити чи змінити їх. Ми надамо вам відповідь у розумний строк із 

дотриманням термінів, установлених чинним законодавством. Ми можемо попросити вас 

надати додаткову інформацію, щоб установити вашу особу. У більшості випадків ми надаємо 

користувачам доступ до їхніх даних і забезпечуємо можливість виправити або видалити будь-

яку неточну інформацію. Проте в деяких випадках ми можемо обмежити або відхилити ваш 

запит – якщо закон дозволяє чи зобов’язує так вчинити або в разі, коли ми не можемо 

встановити особу. 

Ваші права 

У деяких випадках ви маєте право подавати запит на видалення Персональних даних чи 

обмеження їх використання, забороняти їх використання, отримувати їх у портативному 

форматі або передавати іншій організації. Ви також можете подати запит із проханням 

припинити надсилати вам матеріали прямого маркетингу. Якщо ви хочете реалізувати одне з 

цих прав, зв’яжіться з нами за допомогою наведених нижче контактних даних. 

Якщо відповідне законодавство надає вам таке право, як у випадку ЄЕЗ, Сполученого 

Королівства або будь-якого іншого місця, ви можете поскаржитися до органу контролю 

конфіденційності персональних даних, якщо, на вашу думку, ми обробляємо ваші Персональні 

дані з порушенням законодавства або ваших прав.   

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 



Ми можемо зберігати ваші Персональні дані, доки це потрібно для нашої діяльності, зокрема 

для захисту в разі юридичної претензії. Після завершення цього періоду ваші Персональні дані 

видаляються або в деяких випадках анонімізуються. Якщо ви пізніше відкличете свою згоду, і 

ми не матимемо інших правових підстав продовжувати обробку ваших Персональних даних, 

ми видалимо їх.  

Безпека 

Хоча ми вживаємо комерційно доцільні заходи для захисту конфіденційності, цілісності та 

безпеки Персональних даних наших користувачів, ми не можемо в повній мірі гарантувати таку 

безпеку. Саме тому ми закликаємо користувачів уживати всіх запобіжних заходів, щоб 

захистити свої Персональні дані під час користування Інтернетом. 

Захист паролем. Певні розділи наших Сайтів захищені паролем. Ви несете відповідальність за 

збереження конфіденційності своїх паролів. Ми маємо право припускати, що кожен, хто 

отримує доступ до одного з наших Сайтів за допомогою вашого пароля, має на це право. Ви 

несете повну відповідальність за дії осіб, які отримують доступ до наших Сайтів за допомогою 

вашого пароля, навіть якщо ви не давали їм на це дозвіл. Якщо у вас є підстави вважати, що 

ваш пароль зламано або він використовується без вашого дозволу, негайно змініть його, 

використавши відповідні функції на Сайті. 

Посилання на інші веб-сайти або цифрові додатки компанії Каргілл  

Компанія Каргілл керує різними веб-сайтами та цифровими додатками, кожен із яких 

характеризується власним вмістом, функціями та можливостями. Кожний веб-сайт і цифровий 

додаток компанії Каргілл переслідує свою ціль. Через це не всі наші веб-сайти та цифрові 

додатки регулюються цієї Політикою конфіденційності. Переходячи за посиланням з одного 

Сайту на інший, яким керує компанія Каргілл, перегляньте політику конфіденційності, 

опубліковану на такому Веб-сайті. 

Посилання на сторонні веб-сайти 

Цей Сайт також може містити посилання на веб-сайти, якими керують інші компанії, зокрема 

сторонні постачальники послуг і не пов’язані з компанією Каргілл треті сторони. Ця Політика 

конфіденційності не поширюється на Персональні дані, зібрані на будь-якому з таких сторонніх 

Веб-сайтів. Переходячи на сторонній Веб-сайт за посиланням, розміщеним на одному з наших 

Сайтів, перегляньте політику конфіденційності, опубліковану на такому сайті. 

Конфіденційність персональних даних дітей 

Наші Сайти не призначені для дітей віком до 14 років. Ми не використовуємо наші Сайти, щоб 
свідомо збирати Персональні дані та рекламувати вміст дітям віком до 14 років чи 
відповідного мінімального віку, установленого місцевими нормативно-правовими актами, за 
винятком випадків, передбачених чинним законодавством.  

Користувачі зі штату Каліфорнія 

Якщо ви проживаєте в Каліфорнії, ми зобов’язані надати вам додаткову інформацію про те, як 

ми використовуємо та розголошуємо ваші дані. Ви маєте додаткові права щодо нашого 

використання вашої інформації. Інформацію щодо штату Каліфорнія наведено нижче. 

Відповідно до розділу «Які персональні дані ми збираємо через наші Сайти?» вище, ми 

збираємо певні категорії інформації та фрагменти особистих відомостей, які вважаються 



«Персональними даними» в Каліфорнії. Як зазначено вище, ми можемо збирати ці 

Персональні дані у вас та інших третіх сторін. Ми збираємо, поширюємо та повідомляємо 

Персональні дані для ділових і комерційних цілей, як описано в розділах «Як компанія Каргілл 

використовує ваші Персональні дані?» й «Кому ми повідомляємо Персональні дані?» вище. 

Свідомо ми не поширюємо Персональні дані користувачів, яким не виповнилося 16 років, у 
спосіб, що за законодавством Каліфорнії визначено як «продаж».  
 

Як клієнт зі штату Каліфорнія, ви маєте право (за умови певних винятків): (i) отримувати доступ 

до ваших Персональних даних; (ii) видаляти свої Персональні дані; (iii) отримувати інформацію 

щодо ваших Персональних даних, які ми «продали» (термін, визначений законодавством 

Каліфорнії) третім сторонам протягом останніх 12 місяців; (iv) відмовитися від «продажу» 

ваших Персональних даних, зокрема в спосіб, описаний у розділі «Файли сookie та схожі 

технології». Відповідно до чинного законодавства від нас може вимагатися зберегти частину 

ваших Персональних даних. Певні Персональні дані нам украй необхідні для виконання цілей, 

описаних у цій Політиці конфіденційності. 

• Незгода на продаж моїх даних. Якщо ми продаємо ваші Персональні дані третій 

стороні, ви маєте право вимагати, щоб ми не включали ваші Персональні дані до 

продажу будь-яких даних. Це називається правом відмовитися від продажу ваших 

Персональних даних. Щоб відмовитися від продажу своїх Персональних даних, як 

описано в цьому розділі, клацніть тут.  

• Реалізація інших прав користувачів у Каліфорнії. Якщо ви захочете подати запит на 

реалізацію інших прав щодо Персональних даних, як описано вище, ми не будемо 

дискримінувати вас, пропонуючи відмінні ціни, товари або послуги чи надаючи вам 

інші рівень або якість товарів чи послуг на основі цього бажання. Якщо у вас є 

запитання, див. розділ «Контакти». Щоб реалізувати свої права, клацніть тут або 

зателефонуйте на безкоштовний номер 1-800-227-4455. 

Якщо ви є користувачем із Каліфорнії й хочете реалізувати свої права, описані в цьому 

розділі, можливо, вам потрібно буде надати такі дані, як ваше ім’я та адреса 

електронної пошти, щоб ми могли перевірити вашу особу. Ми не використовуватимемо 

дані, які ви надаєте, щоб реалізувати свої права, з іншою метою, крім підтвердження 

вашої особи.   

У вас також є можливість призначити вповноваженого представника для реалізації ваших прав 

від вашого імені.  Якщо вповноважені представники подають запити від імені резидентів штату 

Каліфорнії, зв’яжіться з компанією Каргілл, як описано нижче, надавши всі підтвердження, що 

споживач із Каліфорнії вповноважив вас подавати запит від його імені.  

Переміщення даних за кордон  

Компанія Каргілл є міжнародною організацією, яка веде ділову діяльність у багатьох країнах. 

Ми можемо передавати ваші Персональні дані через національні кордони у випадках, коли це 

відповідає цілям, описаним у цій Політиці конфіденційності. Наш головний офіс знаходиться в 

місті Вайзата, штат Міннесота (Сполучені Штати Америки). Наші веб-сервери та бази даних 

розташовано як у США, так і в інших країнах. За службової необхідності наші працівники (або 

працівники наших постачальників послуг) з інших країн можуть отримувати доступ до 

інформації, збереженої на серверах і в базах даних. У різних країнах діють різні закони та 

юридичні вимоги щодо конфіденційності. Крім того, в деяких країнах, зокрема в США, 
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забезпечується нижчий рівень юридичного захисту Персональних даних. Однак якщо ваші 

Персональні дані було зібрано через наші Сайти, то незалежно від країни, де їх було зібрано, 

використано, передано чи збережено, такі Персональні дані оброблятимуться згідно з 

положеннями цієї Політики конфіденційності та будь-яких повідомлень про конфіденційність 

персональної інформації чи угод, укладених клацанням миші, що застосовуються конкретно у 

вашому випадку. 

Через поважне ставлення до Персональних даних резидентів ЄЕЗ, Сполученого Королівства 

або будь-якого іншого місця ми впровадили правовий механізм, відомий як «Обов’язкові 

корпоративні правила», щоб забезпечувати належні засоби для захисту Персональних даних із 

країн ЄЕЗ та Сполученого Королівства під час їх передавання іншій компанії Каргілл. Зведення 

про «Обов’язкові корпоративні правила щодо ділової інформації» можна знайти тут. 

Через поважне ставлення до Персональних даних резидентів ЄЕЗ та Сполученого Королівства 

стандартна практика компанії Каргілл – вимагати від постачальників послуг у відповідних 

випадках застосовувати засоби для забезпечення належного захисту Персональних даних, які 

передаються з ЄЕЗ або Сполученого Королівства.   

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ САЙТ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НА ЗБІР, ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ 

СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК У США, ТАК І В БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ.  

ЯКЩО ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НАДАЄ ВАМ ТАКЕ ПРАВО, ЯК У ВИПАДКУ ЄЕЗ, 

СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО МІСЦЯ, ВИ МОЖЕТЕ БУДЬ-КОЛИ 

ВІДКЛИКАТИ СВОЮ ЗГОДУ, ЗВ’ЯЗАВШИСЬ ІЗ НАМИ. МАЙТЕ НА УВАЗІ, ЩО В РАЗІ ВІДКЛИКАННЯ 

ЗГОДИ ЗАКОНОДАВСТВО ВСЕ ОДНО МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД НАС АБО ДОЗВОЛЯТИ НАМ ЗБИРАТИ, 

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА РОЗГОЛОШУВАТИ ДЕЯКІ ЧИ ВСІ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. 

Контакти  

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики конфіденційності або способів її 
забезпечення або ж якщо ви хочете отримати доступ до своїх Персональних даних, оновити чи 
виправити їх або в інший спосіб реалізувати свої права щодо Персональних даних, заповніть 
цю форму, 
 
або 
 
Напишіть нам на адресу: 
Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
USA  
 
Повідомлення щодо ділової інформації 
Як ми використовуємо персональні дані, зібрані про вас у комерційних цілях. 
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