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Cam kết bảo mật dữ liệu của Cargill 

Đối với chúng tôi, quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Chính sách bảo mật trực tuyến (“Chính 

sách bảo mật”) này giải thích cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập vào 

Trang web này và các Trang web khác của Cargill có đăng tải Chính sách bảo mật này hoặc khi bạn sử 

dụng bất kỳ ứng dụng số nào của Cargill, chẳng hạn như ứng dụng di động, liên kết tới Chính sách 

bảo mật này (gọi chung là “Trang web” của chúng tôi). Chính sách bảo mật này mô tả loại thông tin 

chúng tôi thu thập và theo dõi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng 

thông tin này và đối tượng chúng tôi chia sẻ thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách 

bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Trang web này được điều hành bởi công ty Cargill thành lập tại quốc gia nơi quản trị nội dung trang 

web này. Bạn có thể tìm thấy danh sách các quốc gia nơi quản trị nội dung trang web này trên trang 

sau: www.Cargill.com/worldwide. (Bạn cũng có thể truy cập vào trang này bằng cách nhấp vào liên 

kết “trên toàn thế giới” ở đầu mỗi trang). Nếu bạn đang truy cập vào một trang của trang web được 

quản trị tại một quốc gia ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Vương quốc Anh (UK), bạn có thể tìm 

thấy tên pháp lý và thông tin liên hệ của công ty Cargill ở EEA hoặc Vương quốc Anh đang điều hành 

trang web liên quan đến quốc gia đó ở EEA hoặc Vương quốc Anh trên trang quốc gia có liên quan. 

(Đối với một số quốc gia, đây có thể là công ty Cargill được thành lập ở một quốc gia khác). Công ty 

Cargill điều hành trang web liên quan đến một quốc gia cụ thể ở EEA hoặc Vương quốc Anh cũng là 

bên kiểm soát dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua phần đó của trang web. Trong Chính sách 

bảo mật này, Công ty Cargill đó được gọi là “Cargill”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”. 

Nếu bạn là cư dân California, vui lòng nhấp vào đây để xem lại Chính sách quyền riêng tư của 

California áp dụng cho bạn. 

Phạm vi của Chính sách bảo mật này 

Chính sách bảo mật này bao gồm “Thông tin cá nhân” mà chúng tôi thu thập qua Trang web của 

chúng tôi. 

“Thông tin cá nhân” là thông tin nhận dạng, liên quan đến, mô tả, có khả năng hợp lý sẽ liên quan 

đến, hoặc có thể liên kết theo cách phù hợp (trực tiếp hay gián tiếp) với cá nhân bạn, dù là độc lập 

hay đi kèm với các thông tin khác cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ về Thông tin cá nhân bao gồm tên, 

thông tin liên hệ, thông tin thẻ tín dụng, hồ sơ xin việc, thông tin mà bạn cung cấp khi tạo tài khoản 

hoặc hồ sơ cá nhân trên một trong các Trang web của chúng tôi cũng như thông tin về các trang mà 

bạn đã xem và đường dẫn mà bạn đã sử dụng thông qua Trang web của chúng tôi. 

Sự đồng ý của bạn và cơ sở pháp lý khác để sử dụng Thông tin cá nhân của bạn 

Vui lòng dành vài phút để xem xét Chính sách bảo mật này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang 

web này, bạn đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của mình theo quy định 

trong Chính sách bảo mật này. 

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


 
 

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA 

BẠN THEO QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, XIN VUI LÒNG RỜI KHỎI VÀ KHÔNG SỬ 

DỤNG TRANG WEB NÀY.  

Ở NHỮNG NƠI BẠN CÓ QUYỀN THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CHẲNG HẠN NHƯ Ở EEA, VƯƠNG QUỐC 

ANH HOẶC NƠI NÀO KHÁC, BẠN CŨNG CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH BẤT CỨ LÚC NÀO 

BẰNG CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI. XIN LƯU Ý RẰNG TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG 

Ý, LUẬT PHÁP CÓ THỂ VẪN YÊU CẦU HOẶC CHO PHÉP CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ 

MỘT SỐ HOẶC TOÀN BỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN. 

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực thi hợp 

đồng với bạn hoặc trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành, 

bảo vệ, phát triển doanh nghiệp của chúng tôi và cho các mục đích khác được nêu trong Chính sách 

bảo mật này.  

Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này 

Khi thêm các tính năng và chức năng mới vào Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể cần phải cập 

nhật hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi bảo lưu quyền làm như vậy, bất kỳ lúc nào và 

không cần thông báo trước, bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên Trang web của chúng tôi. Những 

thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi đăng phiên bản sửa đổi lên Trang web của chúng tôi. 

Chúng sẽ chỉ áp dụng cho Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sau khi đã đăng phiên bản sửa 

đổi. Việc bạn sử dụng một trong các Trang web của chúng tôi sau bất kỳ sự thay đổi nào như vậy sẽ 

đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật đã sửa đổi. Vì thế, bạn 

cần phải thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật này. 

Nếu sửa đổi Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo ở đầu Chính sách bảo mật ít 

nhất là 30 ngày sau ngày có hiệu lực mới nhằm giúp bạn có thể xem qua để biết liệu Chính sách bảo 

mật của chúng tôi đã thay đổi kể từ lần bạn truy cập gần đây nhất hay chưa. Bạn có thể truy cập vào 

phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết có tên 

“Chính sách bảo mật” hoặc “Thông báo bảo mật” ở cuối mỗi trang hoặc trên Trang web của chúng 

tôi. 

Thông báo bảo mật 

Chính sách bảo mật này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi theo thời gian thông qua “Thông báo bảo 

mật” được đăng lên Trang web của chúng tôi. Nói chung, Thông báo bảo mật cung cấp chi tiết về 

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trên các trang cụ thể hoặc các phần cụ thể của Trang web, 

lý do chúng tôi cần thông tin đó và các lựa chọn bạn có thể đưa ra về cách chúng tôi sử dụng thông 

tin đó. 

Thỏa thuận điều chỉnh việc sử dụng các tính năng đặc biệt và các phần được bảo vệ bằng mật 

khẩu trên Trang web này 

Một số trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng đặc biệt, chẳng hạn như nội dung được cấp 

phép hoặc cửa hàng trực tuyến hay các phần được bảo vệ bằng mật khẩu, chẳng hạn như diễn đàn 

thảo luận, phòng trò chuyện, phần về nghề nghiệp hoặc phần chỉ dành cho khách hàng. 

Khi đăng ký sử dụng một tính năng đặc biệt hoặc một phần được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể 

nhận được yêu cầu đồng ý với các điều khoản đặc biệt điều chỉnh việc sử dụng tính năng đặc biệt 

hoặc phần được bảo vệ bằng mật khẩu. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được yêu cầu 

đồng ý rõ ràng với các điều khoản đặc biệt, ví dụ: bằng cách nhấp vào hộp kiểm hoặc nút “Tôi đồng 



 
 

ý”. Loại thỏa thuận này được gọi là thỏa thuận “nhấp qua”. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa 

thuận nhấp qua khác với các điều khoản của Chính sách bảo mật này, thì các điều khoản của thỏa 

thuận nhấp qua sẽ bổ sung hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này, nhưng chỉ đối với các vấn đề được 

điều chỉnh bởi “thỏa thuận nhấp qua”. 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào qua Trang web của chúng tôi? 

Thông tin mà bạn cung cấp. Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp có chủ đích (sử 

dụng chuột và bàn phím) khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập 

tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đăng ký nhận thông tin qua 

email từ chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của bạn và mọi thông tin liên quan mà bạn 

cung cấp. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng tính năng “Liên hệ với chúng tôi”, thì 

chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn cung cấp khi bạn hoàn tất mẫu “Liên hệ với chúng tôi”. 

Nói chung, các Trang web của chúng tôi phân biệt giữa thông tin mà chúng tôi cần để cung cấp cho 

bạn một sản phẩm, dịch vụ cụ thể hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn (“trường bắt buộc”) và thông tin 

mặc dù hữu ích nhưng không bắt buộc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cụ thể đó hoặc yêu cầu của 

bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn không điền vào các trường bắt buộc, thì chúng tôi sẽ không thể cung cấp 

cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ hay đáp ứng yêu cầu của bạn. 

Thông tin bổ sung. Đôi lúc, chúng tôi có thể bổ sung thông báo mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng 

thông tin từ đối tác kinh doanh, mạng xã hội hoặc các nguồn khác. Ví dụ: chúng tôi có thể lấy thêm 

thông tin để xác thực địa chỉ hoặc thông tin về doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi cũng có thể bổ sung 

thông tin mà bạn cung cấp bằng thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua các Trang web 

khác của Cargill, ứng dụng kỹ thuật số hoặc các kênh khác. Ví dụ: nếu bạn là khách hàng của Cargill, 

chúng tôi có thể bổ sung thông tin mà bạn cung cấp trực tuyến bằng thông tin mà bạn cung cấp 

trong các giao dịch kinh doanh khác với Cargill. 

Thông tin do Trình duyệt web của bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin do Trình duyệt 

web của bạn tự động gửi cho chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm địa chỉ IP của bạn, danh tính 

của Nhà cung cấp dịch vụ Internet, tên và phiên bản hệ điều hành, tên và phiên bản trình duyệt, 

ngày giờ bạn truy cập và các trang bạn truy cập. “Địa chỉ IP” là một số duy nhất được chỉ định tự 

động cho máy tính của bạn khi bạn kết nối Internet. Địa chỉ này được dùng để xác định “vị trí” của 

máy tính trong không gian mạng, nhờ đó, thông tin mà bạn yêu cầu có thể được gửi đến cho bạn. 

Nếu bạn sử dụng kết nối quay số hoặc kết nối chỉ định địa chỉ IP động, thì máy tính của bạn sẽ được 

chỉ định một Địa chỉ IP mới mỗi khi bạn kết nối Internet. Tuy nhiên, nếu máy tính của bạn kết nối 

vĩnh viễn với Internet bằng địa chỉ IP tĩnh, thì địa chỉ IP được chỉ định cho máy tính của bạn thường 

sẽ giống nhau mỗi khi bạn sử dụng máy tính. Mặc dù địa chỉ IP này không nhận dạng bạn theo tên, 

nhưng chúng tôi coi địa chỉ IP của bạn chính là Thông tin cá nhân của bạn. 

Bạn nên biết rằng khi bạn trả lời thông tin điện tử mà bạn nhận được từ chúng tôi, ví dụ: bằng cách 

mở email, tải xuống hình ảnh hoặc nhấp vào liên kết trong bản tin điện tử, trình duyệt của bạn sẽ 

cho chúng tôi biết rằng bạn (hoặc ai đó đang sử dụng địa chỉ email của bạn) đã làm như vậy. Chúng 

tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các hoạt động marketing của mình. Ngoài ra, chúng tôi xem 

xét nhật ký máy chủ chứa các địa chỉ IP của khách truy cập vì mục đích bảo mật và phòng chống gian 

lận. Nếu nghi ngờ có hoạt động tội phạm, chúng tôi có thể chia sẻ nhật ký máy chủ của mình và 

Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập thông qua Trang web này với các cơ quan điều tra thích 

hợp. Họ có thể sử dụng thông tin đó để theo dõi và nhận dạng các cá nhân. 

Thông tin về thiết bị và địa điểm. Đối với người dùng ứng dụng số, chúng tôi cũng có thể thu thập 

thông tin về thiết bị bạn sử dụng để tải xuống ứng dụng khi thích hợp, bao gồm cả mã nhận dạng 



 
 

thiết bị duy nhất của thiết bị, hệ điều hành hoặc thông tin mạng di động cho mục đích quản lý hệ 

thống. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ 

của mình để hiểu rõ hơn về cách mọi người dùng ứng dụng, cho mục đích quản lý hệ thống và nhằm 

đảm bảo chúng tôi mang lại trải nghiệm và dịch vụ khách hàng tốt cho người dùng. Loại thông tin 

này bao gồm thông tin chi tiết về thời gian, cách thức và những phần ứng dụng mà bạn đã sử dụng, 

đã xem và thời gian bạn thoát trang trên ứng dụng cũng như ngày hoặc dấu thời gian. 

Cookie và các công nghệ tương tự. Cookie là một tệp nhỏ do Trang web hoặc ứng dụng số gửi và 

được lưu trữ trên máy tính của người dùng, cho phép Trang web hoặc ứng dụng số ghi nhớ thông tin 

về bạn và các tùy chọn của bạn. Chúng tôi sử dụng "cookie" và các công nghệ Web khác theo một số 

cách. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng những công nghệ này: 

• để thu thập thông tin về cách mà khách truy cập sử dụng Trang web của chúng tôi – những 

trang mà họ truy cập, các liên kết mà họ sử dụng và thời gian họ ở lại trên mỗi trang; 

• để hỗ trợ các tính năng và chức năng trên Trang web của chúng tôi – ví dụ: để giúp bạn tránh 

được rắc rối khi nhập lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc nhắc cài đặt 

bạn đã thiết lập trong các lần truy cập trước đó vào Trang web của chúng tôi; 

• để điều chỉnh trải nghiệm cho phù hợp với cá nhân bạn khi bạn sử dụng Trang web của 

chúng tôi;  

• để cho phép bên thứ ba (ví dụ: các trang mạng xã hội) chuẩn bị tạo 'đối tượng' trực tuyến 

gồm những người dùng là khách hàng hiện tại của Cargill hoặc có đặc điểm giống với khách 

hàng của Cargill, với điều kiện là bên thứ ba đó phải luôn tuân thủ các cài đặt bảo mật của 

bạn; 

• để 'nhận dạng' bạn là người trước đó đã truy cập vào trang web của Cargill hoặc tương tác 

trực tuyến với Cargill. Như vậy, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp khi 

bạn lướt web ở trang khác, bao gồm cả các trang web của bên thứ ba; và 

• để đo lường mức độ thành công của quảng cáo trên web hoặc email của chúng tôi. Ví dụ: 

nếu bạn tương tác với một quảng cáo do bên thứ ba thay mặt chúng tôi phân phát, chúng 

tôi có thể nhận được thông tin không phải thông tin nhận dạng như thông tin nhân khẩu học 

hoặc thông thin chung về sở thích của bạn. 

Ở nơi luật hiện hành yêu cầu, chẳng hạn như EEA, Vương quốc Anh hoặc nơi khác, chúng tôi sẽ xin 

phép bạn trước khi sử dụng dữ liệu của bạn, thường là thông qua nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP). 

Trong những trường hợp đó, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào qua CMP của 

Cargill. 

Các cookie mà chúng tôi sử dụng có thể được phân thành hai loại: 

• “Cookie theo phiên” được phân bổ cho máy tính của bạn trong suốt thời gian bạn truy cập 

vào Trang web của chúng tôi và sẽ tự động bị xóa khỏi máy tính khi bạn đóng trình duyệt.  

• “Cookie liên tục” hết hạn sau một khoảng thời gian hợp lý hoặc cho đến khi người dùng xóa 

cookie. 

Một số cách sử dụng này có thể liên quan đến việc sử dụng “cookie của bên thứ ba”; có nghĩa là, 

cookie được thiết lập bởi phần mềm mà các bên thứ ba sử dụng, như để thực hiện phân tích thống 

kê về việc sử dụng trang, số lượt tương tác trang và đường dẫn thông qua trang web hoặc cho mục 

đích phân phát quảng cáo trên Internet bằng cách sử dụng nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trực 



 
 

tuyến. Cookie của bên thứ ba có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo 

thời gian và trên các trang web khác nhau sau khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi.    

Nói chung, thông tin được thu thập bằng cách sử dụng những công nghệ Web này không nhận dạng 

bạn theo tên. Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo danh tính người dùng bằng cách đăng ký để sử dụng phần 

được bảo vệ bằng mật khẩu trên một trong các Trang web của chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi có 

thể liên kết thông tin mà chúng tôi thu thập bằng công nghệ Web với thông tin khác nhận dạng cá 

nhân bạn. 

Ngoài khả năng kiểm soát việc bạn sử dụng thông qua cơ chế lựa chọn bất kỳ do Cargill cung cấp (ví 

dụ như thông qua nền tảng quản lý sự đồng ý), nếu không muốn nhận cookie, bạn có thể cài đặt để 

trình duyệt từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi một cookie được đặt trên máy tính của mình. 

Bạn cũng có thể xóa các cookie của chúng tôi ngay khi rời khỏi một Trang web. Để biết thêm thông 

tin về cách làm như vậy, vui lòng tham khảo phần “trợ giúp” trên trình duyệt 

http://www.allaboutcookies.org hoặc http://www.aboutcookies.org. Mặc dù bạn không cần phải 

chấp nhận các cookie khi truy cập vào Trang web của chúng tôi, nhưng nếu bạn đặt trình duyệt của 

mình ở chế độ từ chối cookie, thì bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng và chức năng trên 

Trang web của chúng tôi. 

Trừ khi có tuyên bố khác trong chính sách này, chúng tôi hiện không phản hồi với các tín hiệu “không 

theo dõi” của trình duyệt web hoặc các cơ chế khác thể hiện lựa chọn của bạn về việc không thu 

thập thông tin theo thời gian và trên các trang web hoặc các ứng dụng số khác nhau sau khi bạn truy 

cập vào một trong các Trang web của chúng tôi. Nếu làm như vậy trong tương lai, chúng tôi sẽ mô tả 

cách thức chúng tôi thực hiện điều đó trong Chính sách bảo mật này. Hãy truy cập vào 

www.allaboutdnt.org để tìm hiểu thêm.   

Cargill sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào? 

Nói chung, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web của 

mình 

• để cung cấp các sản phẩm, thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu;  

• vì mục đích bảo mật, tín dụng hoặc phòng tránh gian lận;  

• để tạo điều kiện cho sự an toàn của bạn hoặc những người khác; 

• để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả;  

• để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi;   

• để hiển thị quảng cáo dành riêng cho bạn khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi hoặc 

trang web của bên thứ ba;  

• để liên hệ với bạn về các ưu đãi đặc biệt và thông tin khác mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan 

tâm;  

• để liên hệ với bạn về những thông tin và thông báo liên quan đến việc bạn sử dụng Trang 

web của chúng tôi;  

• để mời bạn tham gia khảo sát và cung cấp phản hồi cho chúng tôi;  

• để hiểu rõ hơn nhu cầu và sở thích của bạn; 

• để cải thiện nội dung, chức năng và khả năng sử dụng của Trang web chúng tôi;  

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


 
 

• để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; 

• để cải thiện các hoạt động marketing và quảng cáo của chúng tôi; và 

• cho bất kỳ mục đích nào khác được xác định trong Thông báo bảo mật hiện hành hoặc thỏa 

thuận khác giữa Cargill và bạn.  

Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân với những đối tượng nào? 

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web của mình 

như được mô tả bên dưới: 

Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân với các công ty và tổ chức, 

bao gồm các công ty con và các tổ chức kinh doanh khác do Cargill kiểm soát. Đó là những bên thay 

mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ, ví dụ như các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ Trang web hoặc 

ứng dụng số hoặc dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho chúng tôi. 

Trong Cargill. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn trong Cargill (tức là, giữa các đơn vị 

kinh doanh trong Cargill) và với bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi “cần biết” cho các mục đích được 

nêu trong Chính sách bảo mật này. 

Các giao dịch kinh doanh. Vì lý do chiến lược hoặc các lý do khác, Cargill có thể quyết định bán, mua, 

hợp nhất hoặc tái cơ cấu một hoặc nhiều doanh nghiệp của mình. Giao dịch thuộc loại này có thể 

liên quan đến việc tiết lộ Thông tin cá nhân cho người mua tiềm năng. 

Chuyển nhượng doanh nghiệp. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho một công ty 

đã mua lại cổ phiếu hoặc tài sản của Cargill hoặc một trong các đơn vị kinh doanh của chúng tôi, 

chẳng hạn do việc bán, sáp nhập, tái cơ cấu hoặc thanh lý. 

Tuân thủ luật pháp và bảo vệ quyền của chúng tôi cũng như quyền của các bên khác. Chúng tôi có 

thể tiết lộ Thông tin cá nhân khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ đó phù hợp với luật pháp, lệnh 

tòa hoặc trát đòi hầu tòa. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân để ngăn chặn hoặc điều tra 

một hành vi phạm tội có thể xảy ra, chẳng hạn như hành vi gian lận hoặc trộm cắp danh tính; để 

thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng trực tuyến hoặc các thỏa thuận khác của chúng tôi; 

hoặc để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chính chúng tôi hoặc các quyền, tài sản hay sự an toàn 

của người dùng hoặc những người khác. 

Như mô tả trong Thông báo bảo mật. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như 

được mô tả trong bất kỳ Thông báo bảo mật nào đăng trên trang Web hoặc ứng dụng số của Cargill 

nơi bạn cung cấp thông tin đó. Bằng việc cung cấp Thông tin cá nhân của bạn trên trang Web đó 

hoặc ứng dụng số của Cargill, bạn đồng ý tiết lộ Thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong 

Thông báo bảo mật đó. 

Như mô tả trong Thỏa thuận nhấp qua. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn 

như được mô tả trong bất kỳ thỏa thuận nhấp qua nào mà bạn đã đồng ý.  

Lựa chọn của bạn 

Trong một số trường hợp, chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn về cách chúng tôi thu thập, sử 

dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Nếu làm như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho biết 

lựa chọn của bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn. Nếu đã tạo tài khoản 

hoặc hồ sơ cá nhân trên một trong các Trang web của chúng tôi, bạn có thể cập nhật một số hoặc tất 

cả các lựa chọn bảo mật của mình bằng cách thay đổi cài đặt trên trang cài đặt tài khoản hoặc trang 

hồ sơ của bạn bất kỳ lúc nào. 



 
 

Làm cách nào để truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn? 

Nếu đã tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân trên một trong các Trang web của chúng tôi, bạn có thể 

truy cập và cập nhật một số hoặc tất cả Thông tin cá nhân của bạn trên trang cài đặt tài khoản hoặc 

trang hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, trong hầu hết mọi trường hợp, bạn sẽ cần chúng tôi trợ giúp. Nếu 

bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng 

tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn vào một thời điểm hợp lý và trong thời hạn quy định theo luật hiện hành. 

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn. Trong hầu hết 

các trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin không 

chính xác nào mà bạn phát hiện thấy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giới hạn 

hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu luật pháp cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu 

chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn. 

Quyền của bạn 

Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc hạn chế việc sử dụng, phản đối việc sử 

dụng, nhận Thông tin cá nhân của mình ở định dạng di động hoặc chuyển thông tin đó cho một tổ 

chức khác. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin marketing trực tiếp nữa. 

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi 

bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới. 

Ở những nơi bạn có quyền theo luật hiện hành, chẳng hạn như ở EEA, Vương quốc Anh hoặc nơi 

khác, bạn có thể khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu nếu cho rằng chúng tôi đã xử lý Thông tin cá 

nhân của bạn theo cách bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bạn.   

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu? 

Chúng tôi có thể lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện 

mục đích kinh doanh của chúng tôi và đặc biệt là để bảo vệ chính chúng tôi trong trường hợp có 

khiếu nại pháp lý. Sau khoảng thời gian này, Thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc, trong một số 

trường hợp, sẽ được ẩn danh. Nếu sau đó bạn rút lại sự đồng ý của mình và chúng tôi không có cơ 

sở hợp pháp khác để tiếp tục xử lý Thông tin cá nhân của bạn, thì chúng tôi sẽ xóa Thông tin cá nhân 

của bạn.  

An ninh 

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để giữ bí mật, bảo vệ tính toàn 

vẹn và bảo mật cho Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật 

của Thông tin cá nhân đó. Vì lý do này, chúng tôi kêu gọi người dùng thực hiện mọi biện pháp phòng 

ngừa để bảo vệ Thông tin cá nhân của họ khi sử dụng Internet. 

Bảo vệ bằng mật khẩu. Một số phần trên Trang web của chúng tôi được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn 

có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình. Chúng tôi có quyền giả định rằng bất kỳ ai truy cập 

vào một trong các Trang web của chúng tôi bằng mật khẩu của bạn đều có quyền làm như vậy. Bạn 

sẽ tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của bất kỳ ai truy cập vào các Trang web của chúng tôi bằng 

mật khẩu của bạn, ngay cả khi cá nhân đó không thực sự được bạn cho phép. Nếu có lý do để tin 

rằng mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm hoặc sử dụng trái phép, thì bạn phải thay đổi ngay mật khẩu 

đó bằng cách sử dụng chức năng được cung cấp trên Trang web. 

Các liên kết đến Trang web và ứng dụng số khác của Cargill  

Cargill điều hành nhiều Trang web và ứng dụng số khác nhau, mỗi trang web có nội dung, tính năng 

và chức năng riêng. Mỗi Trang web và ứng dụng số của Cargill phục vụ cho một mục đích khác nhau. 



 
 

Vì lý do này, không phải tất cả các Trang web và ứng dụng số của chúng tôi đều chịu sự điều chỉnh 

của Chính sách bảo mật này. Khi bạn sử dụng liên kết trên một trong các Trang web của chúng tôi để 

truy cập vào một Trang web khác của Cargill, hãy dành một vài phút để xem lại chính sách bảo mật 

được đăng trên Trang web đó. 

Các liên kết đến Trang web khác của bên thứ ba 

Trang web này cũng có thể chứa các liên kết đến những Trang web do các công ty khác điều hành, 

bao gồm các trang web do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi điều hành và các bên thứ 

ba không liên quan. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho Thông tin cá nhân được thu thập 

trên bất kỳ Trang web nào khác trong số này. Khi bạn truy cập vào các Trang web của bên thứ ba 

thông qua một liên kết trên một trong các Trang web của chúng tôi, vui lòng dành một vài phút để 

xem lại chính sách bảo mật được đăng trên trang web đó. 

Quyền riêng tư của trẻ em 

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 14 tuổi. Chúng tôi không sử dụng các Trang 
web của mình để cố tình thu thập Thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi hoặc dưới độ tuổi tối 
thiểu thích hợp theo yêu cầu của luật hiện hành tại địa phương hay tiếp thị cho những đối tượng 
này, trừ khi được luật hiện hành cho phép.  

Người tiêu dùng tại California 

Nếu bạn cư trú tại California, chúng tôi phải cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về cách chúng tôi sử 

dụng và tiết lộ thông tin của bạn. Đồng thời, bạn có thêm các quyền liên quan đến cách chúng tôi sử 

dụng thông tin của bạn. Thông tin dành riêng cho California có ở phần bên dưới. 

Theo phần "Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào qua Trang web của mình?" ở trên, chúng tôi 

thu thập một số thông tin cụ thể và theo danh mục được gọi là "Thông tin cá nhân" về các cá nhân ở 

California. Như nêu chi tiết ở trên, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân này từ bạn và các bên 

thứ ba khác. Chúng tôi thu thập, chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh lẫn 

thương mại được mô tả trong phần "Cargill sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?" và 

"Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân với những đối tượng nào?" ở trên. 

Chúng tôi không cố ý chia sẻ Thông tin cá nhân của những người dưới 16 tuổi theo cách cấu thành 
một “giao dịch bán” theo luật California.  
 

Theo một số trường hợp ngoại lệ, là người tiêu dùng tại California, bạn có quyền: (i) truy cập vào 

Thông tin cá nhân của bạn; (ii) xóa Thông tin cá nhân của bạn; (iii) nhận thông tin về Thông tin cá 

nhân của bạn mà chúng tôi đã "bán" (như điều khoản được nêu trong luật California) cho các bên 

thứ ba trong vòng 12 tháng qua; và (iv) không cho phép "bán" Thông tin cá nhân của bạn, kể cả 

những trường hợp sử dụng nêu chi tiết trong phần "Cookie và các công nghệ tương tự" ở trên.] 

Trong trường hợp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể phải lưu giữ một số Thông tin cá nhân 

của bạn. Chúng tôi thực sự cần một số Thông tin cá nhân nhất định để có thể thực hiện các mục đích 

nêu trong Chính sách bảo mật này. 

• Không bán thông tin của tôi. Nếu chúng tôi bán Thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền 

yêu cầu chúng tôi không được bán bất kỳ dữ liệu nào thuộc Thông tin cá nhân đó. Đây được 

gọi là quyền không cho phép bán Thông tin cá nhân. Để không cho phép “bán” Thông tin cá 

nhân của bạn như mô tả trong phần này, hãy nhấp vào đây.  

• Thực thi các quyền khác của người tiêu dùng tại California. Nếu bạn muốn yêu cầu thực thi 

các quyền khác (như mô tả ở trên) liên quan đến Thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ 
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luôn thể hiện sự công bằng bằng cách cung cấp cho bạn mức giá, sản phẩm/dịch vụ khác 

hoặc cấp độ/chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khác, khi bạn đưa ra yêu cầu này. Vui lòng 

xem phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới nếu bạn có câu hỏi hoặc nhấp vào đây hoặc gọi 

cho chúng tôi theo số miễn phí 1-800-227-4455 để thực thi các quyền đó. 

Nếu là người tiêu dùng tại California và muốn thực thi các quyền như nêu ở phần này, bạn 

có thể cần phải cung cấp thông tin như tên và email để chúng tôi xác minh được danh tính 

của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình thực thi quyền của 

mình không nhằm mục đích nào khác là xác minh danh tính của bạn.   

Bạn cũng có thể chỉ định một người được ủy quyền thay mặt bạn thực thi các quyền của bạn.  Đối 

với người được ủy quyền gửi yêu cầu thay mặt cho cư dân California, vui lòng liên hệ với Cargill như 

mô tả dưới đây cùng mọi bằng chứng mà bạn có thể hiện bạn được người tiêu dùng California ủy 

quyền gửi yêu cầu thay mặt họ.  

Truyền tin quốc tế  

Cargill là một tổ chức toàn cầu kinh doanh ở nhiều quốc gia và chúng tôi có thể truyền Thông tin cá 

nhân của bạn xuyên quốc gia cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Trụ sở 

chính của chúng tôi đặt tại Wayzata, Minnesota, Hoa Kỳ. Máy chủ web và cơ sở dữ liệu của chúng tôi 

được đặt tại Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác và thông tin về các máy chủ và cơ sở dữ liệu này có thể 

được nhân viên của chúng tôi (hoặc nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi) truy cập ở 

các quốc gia khác trong trường hợp họ “cần biết”. Các quốc gia khác nhau có các luật và yêu cầu về 

quyền riêng tư khác nhau, và một số quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, cung cấp mức độ bảo vệ về mặt pháp lý 

ít hơn cho Thông tin cá nhân của bạn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất kể Thông 

tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, truyền tải hay lưu trữ ở đâu, nếu thông tin được thu 

thập thông qua Trang web của chúng tôi thì thông tin đó sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật này 

và mọi thông báo bảo mật hoặc thỏa thuận nhấp qua áp dụng cho bạn. 

Đối với Thông tin cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, chúng tôi đã triển 

khai một cơ chế pháp lý được gọi là “Quy tắc ràng buộc công ty” để cung cấp các biện pháp bảo vệ 

thích hợp nhằm bảo vệ Thông tin cá nhân từ EEA và Vương quốc Anh khi thông tin này được chuyển 

giao cho một công ty khác của Cargill. Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt về Quy tắc ràng buộc công ty 

dành cho Thông tin kinh doanh tại đây. 

Đối với Thông tin cá nhân từ EEA, Vương quốc Anh và nơi khác, thông lệ của Cargill là yêu cầu các 

nhà cung cấp dịch vụ triển khai các biện pháp bảo vệ thích hợp cho Thông tin cá nhân chuyển từ EEA 

hoặc Vương quốc Anh, khi cần thiết.   

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHO PHÉP THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TRUYỀN 

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG HOẶC RA NGOÀI HOA KỲ HAY BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO KHÁC 

TRÊN THẾ GIỚI.  

Ở NHỮNG NƠI BẠN CÓ QUYỀN THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CHẲNG HẠN NHƯ Ở EEA, VƯƠNG QUỐC 

ANH HOẶC NƠI KHÁC, BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH BẤT 

CỨ LÚC NÀO. XIN LƯU Ý RẰNG TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, LUẬT PHÁP CÓ THỂ 

VẪN YÊU CẦU HOẶC CHO PHÉP CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ MỘT SỐ HOẶC TOÀN 

BỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN. 

Liên hệ với chúng tôi  
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Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách bảo mật này hoặc các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi hoặc 

nếu bạn muốn truy cập, cập nhật, chỉnh sửa hoặc thực thi các quyền của mình liên quan đến Thông 

tin cá nhân của bạn, vui lòng sử dụng mẫu này, 

hoặc 

Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: 
 

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

Hoa Kỳ  

   

Thông báo về thông tin kinh doanh 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân về bạn được thu thập trong bối cảnh kinh doanh. 
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