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 לפרטיות  Cargillהמחויבות של 

מופיע הסבר על האופן שבו אנחנו  "( מדיניות הפרטיות)"במסמך מדיניות הפרטיות לפעילות מקוונת . פרטיותך חשובה לנו

המציגים את מדיניות הפרטיות   Cargill Webמגנים על פרטיותך בשעת ביקור באתר אינטרנט זה ובאתרים אחרים של 

שיש בו קישור אל מדיניות הפרטיות הזאת , כגון היישום הנייד Cargillשום דיגיטלי כלשהו של הזאת או בשעת שימוש ביי

מדיניות הפרטיות הזאת מתארת איזה סוגי מידע אנחנו אוספים ואחרי איזה סוגי מידע אנחנו עוקבים  "(. ים שלנו /האתר)"

במקרה של שאלות לגבי מדיניות הפרטיות   .כיצד משתמשים במידע זה ועם מי משתפים אותו, בעת שימוש באתרים שלנו

 .הזאת יש לפנות אלינו

רשימת המדינות שאליה מכוון תוכן האתר  . שהוקמה במדינה שאליה מכוון תוכן האתר, Cargillאתר זה מופעל בידי חברת 

המופיע   worldwideניתן גם לגשת לדף זה על ידי לחיצה על הקישור . )www.Cargill.com/worldwide: נמצאת בדף זה

או    (EEA)במקרה של גישה לדף של האתר שמכוון למדינה מסוימת באזור הכלכלי האירופי (. בקצה העליון של כל דף

הממוקמת באזור הכלכלי   Cargillל ניתן למצוא את השם המשפטי ואת פרטי ההתקשרות של החברה ש, (UKלבריטניה ) 

, במדינות מסוימות. )או בבריטניה  שמפעילה את האתר באותה המדינה באזור הכלכלי האירופיאו בבריטניה האירופי 
המפעילה את האתר לגבי מדינה מסוימת באזור   Cargillחברת (. ייתכן שהחברה שמפעילה את האתר ממוקמת במדינה שונה

חברת  . משמשת גם כבקר הנתונים לגבי נתונים אישיים שנאספים דרך אותו החלק של האתריה נטאו בריהכלכלי האירופי 

Cargill הזאת נקראת במדיניות הפרטיות הזאת כך :Cargill  לפי העניין, וכדומה" אנחנו"או . 

 . עליך החלה קליפורניה של הפרטיות במדיניות לעיין כדי כאן לחץ אנא ,קליפורניה תושב אתה אם

 תחולת מדיניות הפרטיות הזאת 

 . שאנחנו אוספים באמצעות האתרים שלנו" מידע אישי"מדיניות הפרטיות הזאת חלה על  

מתאר אותך ושניתן לשייך אותו אליך באופן סביר או שניתן  , קשור אליך, וא מידע המזהה אותך באופן אישיה" מידע אישי"

דוגמאות  . בין כשהמידע לבדו ובין כשהוא בא בשילוב עם מידע אחר שזמין לנו, במישרין או בעקיפין, לקשר אותו אליך

מידע שניתן בעת  , פניות להצעות עבודה, ס אשראימידע כרטי , פרטי התקשרות, שם: למידע אישי כוללות פרטים אלה

 . יצירת חשבון אישי או פרופיל אישי באחד האתרים שלנו ומידע על הדפים שהצגת והנתיב שעברת באתרים שלנו

 הסכמתך ובסיס משפטי אחר לשימוש במידע האישי שלך 

השימוש בו מהווים את הסכמתך לאיסוף  עצם הגישה לאתר זה או . נא להקדיש כמה דקות לסקירת מדיניות הפרטיות הזאת

 .המידע האישי שלך ולשימוש בו ולחשיפתו כמתואר במדיניות הפרטיות הזאת

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


 

נא לצאת  , לשימוש בו ולחשיפתו כמתואר במדיניות הפרטיות הזאת, אם אין מצידך הסכמה לאיסוף המידע האישי שלך

 . מהאתר ולא להשתמש בו

, או בכל מקום אחר בריטניה, ב למשל בתוך האזור הכלכלי האירופי , וק הישיםבמקומות שבהם עומדת לך הזכות לפי הח
ייתכן שהחוק עדיין  , יש לשים לב לכך שבמקרה של ביטול הסכמה. ניתן גם לבטל את ההסכמה בכל עת על ידי פניה אלינו

 . ולהשתמש בו ולחשוף אות , ידרוש מאתנו או יתיר לנו לאסוף את המידע האישי שלך כולו או חלקו

משתמשים בו וחושפים אותו ככל שהדבר נחוץ לשם מילוי החוזה איתך או  , אנחנו גם אוספים את המידע האישי שלך

ולמטרות אחרות  ,  הגנה עליו ושיפורו, דהיינו הפעלת העסק שלנו, כשהדבר נחוץ לשם אינטרסים לגיטימיים שלנו

  שנקבעו במדיניות הפרטיות הזו.

 זאת שינויים במדיניות הפרטיות ה

אנו  . ייתכן שיהיה עלינו לעדכן את מדיניות הפרטיות הזאת או לשנותה, ככל שנוסיף תכונות ותפקודים חדשים לאתרים שלנו

. על ידי פרסום הגרסה המעודכנת באתרים שלנו, שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת בכל עת וללא הודעה מראש
השינויים יחולו אך ורק על המידע האישי  . הגרסה המעודכנת באתרים שלנושינויים אלה ייכנסו לתוקף מתאריך פרסומה של 

השימוש שלך באחד האתרים שלנו לאחר שינוי מעין זה מהווה את הסכמתך לתנאי  . שנאסוף לאחר פרסום הגרסה המעודכנת

 .חשוב לסקור את מדיניות הפרטיות הזאת באופן סדיר, משום כך. מדיניות הפרטיות המעודכנת

יום לפחות   30והיא תופיע  , אנו נוסיף הודעה בתחילת מדיניות הפרטיות הזאת, של שינוי במדיניות הפרטיות הזאתבמקרה 

כך שיתאפשר לראות במבט אחד האם מדיניות הפרטיות שלנו השתנתה מאז הביקור  , לאחר תאריך תחילת התוקף החדש

טיות הזאת בכל עת על ידי לחיצה על הקישור המסומן  באפשרותך לגשת אל הגרסה הנוכחית של מדיניות הפר. האחרון שלך

 .בתחתית כל דף ודף או בתוך האתרים שלנו " הודעות בנושא פרטיות "או  " מדיניות פרטיות"במילים  

 הודעות בנושא פרטיות 

שיתפרסמו  " הודעות בנושא פרטיות"תיקונים במדיניות הפרטיות הזאת או תוספות לה יכולים להופיע מעת לעת בדמות  

הודעות בנושא פרטיות מפרטות את המידע האישי שאנחנו אוספים בדפים מסוימים או באזורים  , בדרך כלל. באתרים שלנו

ואפשרויות שייתכן שעומדות לרשותך לגבי הדרכים שבהן אנחנו  , מדוע אנחנו זקוקים למידע זה, מסוימים של אתר כלשהו

 .משתמשים במידע זה

 מיוחדות ובאזורים מוגני סיסמה של אתר זה  הסכמים החלים על שימוש בתכונות

כגון קבוצות  , או אזורים מוגני סיסמה, כגון תוכן ברישיון או חנות מקוונת, מקצת האתרים שלנו כוללים תכונות מיוחדות

 . אזור קריירות או אזור המיועד ללקוחות בלבד, אט'חדר צ, דיונים

ייתכן שיהיה צורך להסכים לתנאים מיוחדים החלים על  , באזור מוגן סיסמהבתהליך ההרשמה לשימוש בתכונה מיוחדת או 

, במקרים כאלה יהיה עליך להביע הסכמה מפורשת לתנאים המיוחדים. השימוש בתכונה המיוחדת או באזור המוגן בסיסמה
הסכם  "ידוע בשם    הסכם מסוג זה". אני מסכים"על ידי סימון בתיבת סימון או לחיצה על לחצן המסומן במילים  , למשל

התנאים שבהסכם בלחיצה יהיו  , אם תנאי כלשהו בהסכם בלחיצה הוא שונה מהתנאים של מדיניות הפרטיות הזאת". בלחיצה



 

הסכם  "אך התיקון או התוספת יחולו אל ורק לעניינים שעליהם חל ה , תוספת למדיניות הפרטיות הזאת או תיקון שלה

 ."בלחיצה

 ?ם באמצעות האתרים שלנואיזה מידע אישי אנחנו אוספי

בשעת שימוש  ( תוך שימוש בעכבר ובמקלדת שלך)אנחנו אוספים את המידע האישי שסיפקת ביודעין . מידע שסיפקת

אם נרשמת לקבל הודעות מאתנו  , לדוגמה. המידע שאנחנו אוספים תלוי באופן השימוש שלך באתרים שלנו. באתרים שלנו

במקרים  . כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכל מידע אחר שסיפקת הקשור לעניין זהאנחנו אוספים את , בדואר האלקטרוני

 ".צור קשר"אנחנו אוספים את המידע שסיפקת בשעת מילוי טופס  ", צור קשר "של תקשורת אתנו תוך שימוש בתכונה 

ו כדי למלא את בקשתך  האתרים שלנו מבדילים בין מידע שאנחנו צריכים לספק לך לגבי מוצר או שירות מסוים א, בדרך כלל

ומידע שאמנם הוא שימושי אך הוא ניתן לפי בחירתך לגבי הבקשה שלך או המוצר או השירות  "(, שדות חובה)"

לא נוכל לספק לך את המוצר או את השירות או למלא את  , יש לשים לב שאם לא תספק לנו מידע בשדות חובה. הספציפיים

 . בקשתך

במדיה החברתית או מקורות  , ייתכן שמעת לעת נוסיף למידע המגיע אלינו ממך במידע שמקורו בשותפים עסקיים  .מידע נוסף

ייתכן גם שלמידע  . ייתכן שנקבל מידע נוסף כדי לאמת את כתובתך או כדי לאמת מידע על העסק שלך, למשל. אחרים

. ך יישומים דיגיטליים או דרך ערוצים אחריםדר, Cargillשסיפקת נוסיף מידע שנאסוף ממך דרך אתרים אחרים של 
 . Cargillייתכן שלמידע שסיפקת באופן מקוון נוסיף מידע שסיפקת בעסקאות שעשית כלקוח של , לדוגמה

. אנחנו אוספים מידע שנשלח אלינו אוטומטית באמצעות דפדפן האינטרנט שלך .מידע שנשלח אלינו מדפדפן האינטרנט שלך
את שם מערכת ההפעלה שלך ואת  , את זהות ספק שירותי האינטרנט שלך, שלך IP-ל את כתובת המידע זה כולל בדרך כל

"  IPכתובת . "את השעה ואת התאריך של הביקור שלך ואת הדפים שביקרת בהם, את שם הדפדפן שלך ואת גרסתו, גרסתה
של  " המיקום "שת לזהות את הכתובת משמ. היא מספר ייחודי שמוקצה אוטומטית למחשב שלך בשעת החיבור לאינטרנט

אם החיבור שלך הוא חיבור בחיוג או חיוג  . כדי לאפשר לשלוח אליך את המידע שביקשת, המחשב שלך במרחב המחשוב

אם המחשב מחובר  , עם זאת. חדשה בכל פעם שהוא מתחבר לאינטרנט IPהמחשב יקבל כתובת , דינמית  IPהמקצה כתובת  

שתוקצה למחשב שלך תהיה בדרך כלל אותה הכתובת   IP- כתובת ה, סטטית  IPתובת לאינטרנט באופן קבוע תוך שימוש בכ

אך אנו מטפלים בה בתור מידע אישי  , אינה מזהה אותך בשם IP- אמנם כתובת ה. בכל פעם שהמחשב יתחבר לאינטרנט

 . השייך לך

הורדת תמונות או  , דואר אלקטרונילמשל באמצעות פתיחת הודעת  , יש לשים לב שבעת תגובה להודעה אלקטרונית מאתנו

או מישהו שמשתמש בכתובת  )הדפדפן שלך אומר לנו שהמשתמש שלו עשה זאת , לחיצה על קישור בידיעון אלקטרוני

אנחנו סוקרים את יומני השרתים  , זאת ועוד. אנחנו משתמשים במידע זה לשיפור השיווק שלנו(. הדואר האלקטרוני שלך

אם אנחנו חושדים שקיימת  . לצורך אבטחה ולצורכי מניעת מעשי מרמה –של המבקרים  IP-ה  המכילים את כתובות –שלנו 

ייתכן שנשתף את יומני השרתים ואת המידע האישי שאספנו דרך אתר זה עם הרשויות החוקרות המתאימות  , פעילות פלילית

 . והן יכולות להשתמש במידע זה כדי לעקוב אחר אנשים ולזהותם



 

ייתכן שגם נאסוף מידע על ההתקן המשמש אותך כדי  ,  לגבי משתמשים ביישומים דיגיטליים . ל מיקומומידע על ההתקן וע 

המידע  ; מערכת ההפעלה שלו או מידע רשת סלולרית, המזהים הייחודיים של ההתקן ( אם ישנם)כולל ,  להוריד את היישום

מידע מסוים ביומני השרתים שלנו כדי להיטיב  ייתכן שגם נאסוף באופן אוטומטי ונאחסן .  ייאסף למטרות ניהול מערכות

למטרות ניהול מערכות וכדי להבטיח שנספק חוויית משתמש טובה ושירות  , להבין את האופן שבו אנשים משתמשים ביישום

,  כיצד השתמשת בו ובאיזה חלקים של היישום השתמשת, מידע מסוג זה כולל פרטים על מועד השימוש ביישום .  לקוחות ראוי

 . וחותמות תאריך או שעה,  חלקים הצגת ומתי יצאת מהדפים של היישוםאיזה 

הוא קובץ קטן שאתר אינטרנט או יישום דיגיטלי שולח והמחשב של   Cookieקובץ  .וטכנולוגיות דומות Cookieקובצי 

אנחנו  . ההעדפות שלךהקובץ מאפשר לאתר או ליישום הדיגיטלי לזכור מידע עליך ועל ; המשתמש מאחסן אותו אצלו

אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות  , לדוגמה. ובטכנולוגיות אינטרנט אחרות בכמה דרכים Cookieמשתמשים בקובצי 

 :האלה

באיזה קישורים הם  , איזה דפים הם מבקרים –כדי לאסוף מידע על הדרכים שבהן מבקרים משתמשים באתר שלנו  •

 ;משתמשים וכמה זמן הם שהו בכל דף

למשל לחסוך לך את הטרחה שבהזנה חוזרת של נתונים   –לתמוך בתכונות ובתפקודים של האתרים שלנו  כדי  •

 ;שכבר נמצאים בבסיס הנתונים שלנו או כדי להנחות את ההגדרות שקבעת בביקורים קודמים באתרים שלנו

 ; כדי להתאים אישית את החוויה שלך בשעת השימוש באתרים שלנו  •

מקוונים מתוך המשתמשים שלהם  " קהלים "להכין  ( למשל אתרי מדיה חברתית)שיים כדי לאפשר לצדדים שלי •

תמיד בכפוף לכך  , Cargillאו שיש להם מאפיינים משותפים עם לקוחות של  Cargillשהם לקוחות קיימים של 

 ;שהצד השלישי מכבד את הגדרות הפרטיות שלך

או שכבר הייתה לו אינטראקציה מקוונת עם   Cargillאותך בתור משתמש שכבר ביקר באתר של " להכיר "כדי  •

Cargill ,כולל אתרים של צדדים  , כך שנוכל להגיש לך פרסומות רלוונטיות בשעת גלישה באתרים אחרים ברשת

 ולבסוף ; שלישיים

אם יש לך אינטראקציה עם מודעה  , למשל. כדי למדוד את הצלחת הפרסום שלנו באינטרנט או בדואר אלקטרוני •

כגון מידע דמוגרפי או מידע כללי על תחומי  , ייתכן שנקבל מידע שאינו מזהה אותך, המוגשת מצד שלישי מטעמנו

 . העניין שלך

אנחנו נבקש  , או בכל מקום אחר  בריטניהב , למשל בתחומי האזור הכלכלי האירופי, במקומות שבהם חל חוק הדורש זאת

באפשרותך לבטל  , במקרים אלה. באמצעות פלטפורמה לניהול הסכמות, בדרך כלל, שנשתמש בנתוניך את הסכמתך קודם

 . Cargillאת הסכמתך בכל עת באמצעות הפלטפורמה לניהול הסכמות של 

 : שאנחנו משתמשים בהם אפשר לחלק לשני סוגים Cookie-את קובצי ה

ושיוסרו אוטומטית מהמחשב  , הביקור באתרים שלנוהמוקצים למחשב שלך למשך " של הפעלה Cookieקובצי " •

 . שלך כשתסגור את הדפדפן

 . שחדלים להתקיים לאחר פרק זמן סביר או כשהמשתמש מוחק אותם" מתמידים  Cookieקובצי " •



 

המוגדרים באמצעות תוכנה  Cookieכלומר קובצי ", של צד שלישי Cookieקובצי "מקצת השימושים כרוכים בשימוש ב

או  , אינטראקציות עם דפים ונתיבים באתר, למשל כדי לעשות ניתוח סטטיסטי של שימוש בדפים, ישייםשל צדדים של 

של צד שלישי יכולים לאסוף מידע על   Cookieקובצי . לצורכי הגשת פרסומות מקוונות תוך שימוש בספק פרסום מקוון

 .   תרים שלנוהפעילויות שלך באינטרנט במשך הזמן ובאתרים שונים לאחר הביקור שלך בא

אולם אם יצרת זהות  . המידע שנאסף תוך שימוש בטכנולוגיות אינטרנט אלה אינו מאפשר לזהות אותך בשם, בדרך כלל

ייתכן שנקשר את המידע שאנו אוספים  , על ידי הרשמה לשימוש באזור מוגן סיסמה של אחד האתרים שלנו, למשל, משתמש

 . ר שמאפשר לזהות אותך אישיתתוך שימוש בטכנולוגיות אינטרנט למידע אח

מציעה   Cargillנוסף על בקרת השימוש באמצעות מנגנון בחירה כלשהו שחברת , Cookieאם אין ברצונך לקבל קובצי 

או יתריע לך כשקובץ   Cookieבאפשרותך להגדיר שהדפדפן שלך ידחה קובצי (, למשל דרך פלטפורמת ניהול הסכמות)

לקבלת מידע נוסף על  . שלנו ברגע שתעזוב את האתר Cookie-גם למחוק את קובצי הבאפשרותך . כזה מוכנס למחשב שלך

או כאן  http://www.allaboutcookies.orgבדפדפן שלך או כאן ' עזרה'יש לעיין במקטע , הדרך לעשות זאת

http://www.aboutcookies.org . אין דרישה ממך לקבל קובציCookie אך אם הדפדפן  , בשעת הביקור באתרים שלנו

 . ייתכן שלא יתאפשר לך להשתמש בכל התכונות והתפקודיות של האתרים שלנו, יוגדר כך שידחה קבצים אלה

מהדפדפן או למנגנונים אחרים שמציינים  " אל תעקוב "איננו מגיבים כרגע לאותות , יות הפרטיותאלא אם כתוב אחרת במדינ 

אם  . העדפה שלא לאסוף מידע עליך במשך הזמן ובאתרים שונים או ביישומים דיגיטליים לאחר ביקור באחד האתרים שלנו

יש לבקר בכתובת    לקבלת פרטים נוספים. נתאר במדיניות הפרטיות הזאת כיצד, נעשה זאת בעתיד

www.allaboutdnt.org  . 

 ?משתמשת במידע האישי שלך Cargillכיצד חברת 

 שאנחנו אוספים באמצעות האתרים שלנו " מידע אישי"מדיניות הפרטיות חלה על , בדרך כלל

 ;כדי לספק מוצרים מידע ושירותים על פי בקשתך •

 ;אשראי או מניעת מעשי מרמה, לצורכי אבטחה •

 ; כדי  להקל על בטיחותך  או של  אחרים  •

 ;כדי לספק לך שירות לקוחות יעיל  •

 ; כדי לספק לך חוויה מותאמת אישית בשעת השימוש באתרים שלנו •

 ;כדי להציג פרסומות מותאמות אישית בשעת ביקור באתרים שלנו או באתר של צד שלישי •

 ;שיעניין אותךכדי ליצור איתך קשר ולהציע מבצעים מיוחדים ומידע אחר שאנחנו סבורים  •

 ;כדי ליצור איתך קשר ולהציע מידע והודעות הקשורים לשימוש שלך באתרים שלנו •

 ;כדי להזמין אותך לתת לנו משוב ולהשתתף בסקרים •

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


 

 ;כדי להיטיב להבין את הצרכים ואת תחומי העניין שלך •

 ;את התפקודיות ואת השימושיות של האתרים שלנו, כדי לשפר את התוכן •

 ;רינו ואת שירותינוכדי לשפר את מוצ •

 ולבסוף ; כדי לשפר את פעילותנו בנושאי שיווק וקידום מכירות •

 . Cargillלכל מטרה אחרת שצוינה בהודעת פרטיות רלוונטית או בהסכם אחר כלשהו בינך לבין חברת  •

 ?לפני מי אנחנו חושפים מידע אישי

 : כמתואר להלןאנחנו יכולים לשתף מידע אישי שאנחנו אוספים דרך האתרים שלנו 

כולל חברות בנות וישויות עסקיות אחרות  , אנחנו משתפים מידע אישי עם חברות ועם ארגונים. ספקי השירותים שלנו

חברות המספקות תמיכה באתר אינטרנט יישום דיגיטלי או  , למשל, העושים לנו שירותים מטעמנו, Cargillשבשליטת 

 . בשירות פרסום מקוון למעננו

ועם כל  ( Cargillכלומר בין היחידות העסקיות שבתוך ) Cargillאנחנו יכולים לשתף מידע אישי שלך בתוך . Cargillבתוך 

 .למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות הזאת" צורך לדעת"שותף משותפינו העסקיים שמתקיים אצלו 

למזג או לארגן  , לקנות, למכור, מסיבות של אסטרטגיה או מסיבות אחרות, יכולה להחליט Cargillחברת . תנועות עסקיות

 . תנועה מסוג זה יכולה להיכרך בחשיפת מידע אישי לרוכשים פוטנציאליים. באופן אחר כלשהו עסק או עסקים השייכים לה

או של אחת מיחידותינו   Cargillייתכן שהמידע האישי שלך יועבר לחברה שרכשה מניות או נכסים של . העברות עסקיות

 . ארגון מחדש או חיסול, מיזוג, עקב מכירה, למשל, העסקיות

סבורים  , בתום לב, ייתכן שנחשוף מידע אישי כאשר אנחנו. ציות לחוקים והגנה על זכויותינו ועל זכויותיהם של אחרים

ייתכן גם שנחשוף מידע אישי כדי  . לצו בית משפט או להזמנה לבית דין, שהחשיפה היא מעשה הולם כשברצוננו לציית לחוק

כדי לאכוף את תנאי השימוש  ; כגון זיוף או גנבת זהות, ע פשע שיכול להתרחש או כדי לחקור פשע שאולי התרחשלמנו 

על הרכוש או  , או כדי להגן על זכויותינו או על רכושנו או על הזכויות; המקוון שלנו או הסכמים אחרים או כדי להחיל אותם

 . על הביטחון של משתמשים שלנו או של אחרים

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את המידע האישי שלך כמתואר בכל הודעת פרטיות   .בהודעת פרטיות  כמתואר

אספקת המידע האישי בדף  . שבו סיפקת את המידע הזה Cargillהמתפרסמת בדף האינטרנט או היישום הדיגיטלי של 

 . מידע האישי כמתואר בהודעת הפרטיותזה מהווה הסכמה לחשיפתו של ה  Cargillאינטרנט או ביישום דיגיטלי של  

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את המידע האישי שלך כמתואר בכל הסכם בלחיצה  . כמתואר בהסכם בלחיצה

 . שהסכמת לו

 אפשרויות הבחירה שלך 



 

שים בו וחושפים  משתמ, אנחנו נותנים לך אפשרויות בחירה לגבי הדרכים שבהן אנחנו אוספים מידע אישי , בנסיבות מסוימות

אם יצרת  . אנחנו רשאים לבקש ממך לציין את האפשרויות שבחרת בשעה שאנחנו אוספים את המידע האישי, אם כך. אותו

את כולן או את  , ייתכן שתוכל לעדכן את הבחירות שעשית בנושא פרטיות, חשבון או פרופיל אישי באחד האתרים שלנו

 . הגדרות החשבון או בדף הפרופיל בכל עתעל ידי שינוי ההגדרות בדף , חלקן

 ?לעדכנו או לתקנו, כיצד אפשר לקבל גישה למידע האישי שלך

ייתכן שתוכל לקבל גישה למידע האישי שלך כולו או חלקו בדף  , אם יצרת חשבון או דף פרופיל אישי באחד האתרים שלנו

, אם ברצונך לקבל גישה למידע האישי שלך. רתנואולם ברוב המקרים תזדקק לעז. הגדרות החשבון או בדף הפרופיל שלך
. אנחנו נגיב לך בתוך פרק זמן סביר ובמגבלות הזמן שהוגדרו בחוק החל על מצבים אלה. יש לפנות אלינו, לעדכנו או לתקנו

  אנחנו נספק גישה ברוב המקרים ונתקן או נמחק כל מידע לא מדויק. ייתכן שנבקש ממך מידע נוסף כדי לאמת את זהותך

במקרים מסוימים ייתכן שנגביל את בקשתך או נסרב לה אם החוק מתיר לנו זאת או דורש זאת מאתנו אם  , עם זאת. שיתגלה

 . איננו יכולים לאמת את זהותך

 הזכויות שלך 

, להתנגד לשימוש בו, בנסיבות מסוימות עומדת לך הזכות לבקש למחוק את המידע האישי שלך או להגביל את השימוש בו
באפשרותך גם לבקש שנפסיק לשלוח לך הודעות שיווק  . ותו בתבנית ניידת או לדאוג שנעביר אותו לארגון אחרלקבל א

 . יש ליצור עמנו קשר תוך שימוש בפרטי ההתקשרות שלהלן, אם ברצונך לממש זכות כלשהי מהזכויות לעיל. ישיר

יש לך הזכות   –או בכל מקום אחר   בבריטניה, האירופילמשל באזור הכלכלי  –במקומות שבהם חל חוק המאפשר זאת 

להתלונן לרשות הגנה על נתונים אם יש לך יסוד להאמין שעיבדנו את המידע האישי שלך באופן לא חוקי או באופן שמפר את  

 .  זכויותיך

 ?לכמה זמן אנחנו שומרים את המידע שלך

ובייחוד כדי להגן על עצמנו במקרה  , י העסק שלנואנחנו רשאים לשמור את המידע האישי שלך ככל הדרוש לצורכ

אם לאחר  . המידע האישי שלך יימחק או יהפוך לאנונימי במקרים מסוימים, לאחר התקופה הזאת. של תביעה משפטית

אנחנו נמחק  , ולנו לא יהיה שום בסיס משפטי אחר כדי להמשיך לעבד את המידע האישי שלך, מכן תבטל את הסכמתך

 . אותו

 אבטחה

על שלמותו  , אמנם אנחנו משתמשים באמצעים סבירים מהבחינה המסחרית כדי להגן על הסודיות של המידע האישית שלך

אנחנו ממליצים למשתמשים לנקוט בכל  , משום כך. אך איננו יכולים להבטיח שהמידע יהיו מוגן לחלוטין, ועל אבטחתו

 . ת השימוש באינטרנטאמצעי הזהירות כדי להגן על המידע האישי שלהם בשע

האחריות לשמור על הסיסמאות שלך בסוד היא  . אזורים מסוימים באתרים שלנו מוגנים בסיסמה. הגנה באמצעות סיסמה

יש לנו הזכות להניח שלכל אחד המקבל גישה לאחד האתרים שלנו תוך שימוש בסיסמה שהוקצתה לך יש הזכות  . שלך

גם אם אדם זה , ם שלנו תוך שימוש בסיסמה שהוקצתה לך הן באחריותך בלבדהפעילויות של מי שנכנס לאתרי . לעשות זאת



 

עליך  , אם יש לך סיבה להאמין שמישהו גנב את הסיסמה שלך או השתמש בה ללא אישור. לא קיבל ממך רשות בפועל

 . לשנות את הסיסמה מיד תוך שימוש באמצעים שבאתר

  Cargillקישורים לאתרים וליישומים דיגיטליים אחרים של 

Cargill כל אחד  . תכונות ותפקודיות משלו, ולכל אחד מהם תוכן, מפעילה אתרי אינטרנט ויישומים דיגיטליים רבים ושונים

לא כל האתרים והיישומים  , משום כך. משמש למטרה אחרת Cargillמאתרי האינטרנט ומהיישומים הדיגיטליים של 

בשעת שימוש בקישור המופיע באחד האתרים שלנו כדי לקבל גישה  . הדיגיטליים שלנו כפופים למדיניות הפרטיות הזאת

 . יש להקדיש כמה דקות לסקירת מדיניות הפרטיות המופיעה באתר האינטרנט, Cargillלאתר אינטרנט אחר של חברת 

 קישורים לאתרים של צדדים שלישיים 

כולל אתרי אינטרנט המופעלים  , ידי חברות אחרותייתכן שאתר זה מכיל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על  

מדיניות הפרטיות הזאת אינה  . Cargillוצדדים שלישיים שאינם קשורים לחברת , על ידי ספקי שירותים שהם צד שלישי

בשעת גישה לאתרי אינטרנט של צד שלישי  . חלה על מידע אישי שנאסף באתר אינטרנט אחר המופעל בידי צד שלישי

 . יש להקדיש כמה דקות לסקירת מדיניות הפרטיות המופיעה באתר ההוא, ור המופיע באחד האתרים שלנובאמצעות קיש

 פרטיות ילדים 

: איננו משתמשים באתרים שלנו כדי לעשות דבר מדברים אלה ביודעין. 1האתרים שלנו אינם מכוונים לילדים מתחת לגיל  
אלא אם הדבר מותר לפי  ,  פי הדרישות החלות של החוקים המקומייםאו הגיל המזערי הרלוונטי ל) 1לשדל ילדים מתחת לגיל  

 .  לתת מידע אישי או להיחשף לחומר שיווקי(  החוק החל

 צרכנים בקליפורניה 

אנחנו נדרשים לספק לך מידע נוסף לגבי האופן שבו אנחנו משתמשים  , אם מקום המגורים שלך הוא בקליפורניה

כללנו  . וייתכן שיש לך עוד זכויות לגבי האופן שבו אנחנו משתמשים במידע שלך, במידע האישי שלך וחושפים אותו

 . בהמשך את המידע המיועד בייחוד לתושבי קליפורניה

אנחנו אוספים מידע מקטגוריות  , לעיל ?"איזה מידע אישי אנחנו אוספים באמצעות האתרים שלנו"בהתאם לסעיף 

אנחנו , כאמור לעיל". מידע אישי"והמידע נחשב בקליפורניה ל, רטייםמסוימות ופריטי מידע ספציפיים לגבי אנשים פ

משתפים אותו  , אנחנו אוספים מידע אישי. רשאים לאסוף את המידע האישי הזה ממך ומצדדים שלישיים אחרים

  ?"משתמשת במידע האישי שלך Cargillכיצד חברת "וחושפים אותו למטרות העסקיות והמסחריות שתוארו בסעיף 

 . לעיל" לפני מי אנחנו חושפים מידע אישי"ף ובסעי

 .  באופן המהווה מכירה לפי חוקי מדינת קליפורניה,  שנה  16-איננו משתפים ביודעין את המידע האישי של יחידים שגילם מתחת ל 
 

( ב; לקבל גישה למידע האישי שלך( א : בתור צרכן מקליפורניה עומדות לך הזכויות האלה, בכפוף ליוצאים מהכלל
" מכרנו"כפי שהמילה " )מכרנו"לקבל מידע על המידע האישי אודותיך ש( ג; לקבל מחיקה של המידע האישי שלך

של  " מכירה"לבטל הצטרפות ל( ולבסוף ד(; החודשים שעברו 12-לצדדים שלישיים ב( מוגדרת בחוקי קליפורניה

, ככל שהחוק החל מתיר זאת".[ דומות וטכנולוגיות Cookieקובצי "כולל כמתואר לעיל בסעיף , המידע האישי שלך



 

ומידע אישי מסוים נחוץ אך ורק כדי שנוכל למלא את הצרכים  , ייתכן שנידרש לשמור מקצת המידע האישי שלך

 .המתוארים במדיניות הפרטיות הזאת

עומדת לך הזכות לבקש , אם אנחנו מוכרים את המידע האישי שלך לצד שלישי. אל תמכרו את המידע שלי •

הזכות הזאת מתוארת כזכות לבטל הצטרפות  . האישי שלך לא ייכלל במכירתם של נתונים כלשהם שהמידע

, של המידע האישי שלך כמתואר בסעיף זה" מכירה"כדי לבטל הצטרפות ל. למכירה של המידע האישי שלך 
 . כאןיש ללחוץ 

אם יהיה ברצונך לבקש לממש זכויות אחרות העומדות לך  . מימוש זכויות אחרות העומדות לך כצרכן מקליפורניה •

מוצרים או שירותים שונים מאלה  , לא נפלה אותך בכך שנציע לך תמחור, כמתואר לעיל לגבי המידע האישי שלך

בכך שנספק לך מוצרים או שירותים באיכות שונה מהאיכות שאנחנו מציעים  או , שאנחנו מציעים לאחרים

או   ןכאלהלן אם יש לך שאלות או ללחוץ    "צור קשר "נא לעיין בסעיף . על סמך בקשה זאת בלבד, לאחרים

 .כדי לממש זכויות אלה  1-800-227-4455להתקשר חינם למספר 

ייתכן שיהיה עליך לספק מידע כגון  , אם אתה צרכן מקליפורניה וברצונך לממש את זכויותיך כמתואר בסעיף זה

המידע שתספק כאשר תממש את זכויותיך ישמש  . שם וכתובת דואר אלקטרוני כדי לאפשר לנו לאמת את זהותך

 .  אותנו אך ורק לשם אימות זהותך

על סוכנים מורשים המגישים בקשות מטעמם של תושבי  .  באפשרותך לבחור למנות מיופה כוח שיממש את זכויותיך מטעמך

ית  / ולמסור כל ראיה שברשותם לכך שקיבלו הרשאה מצרכן, כמתואר להלן Cargillליצור קשר עם ,  מדינת קליפורניה

 .  ה/קליפורניה להגיש בקשה מטעמו ממדינת  

 העברות בינלאומיות  

וייתכן שנעביר את המידע האישי שלך מעבר  , היא ארגון עולמי בעל פעילויות עסקיות במדינות רבות Cargillחברת 

מינסוטה  המטה הראשי שלנו שוכן בווייזטה  . לגבולות של מדינות שונות לצרכים המתוארים במדיניות הפרטיות הזאת

, שרתי האינטרנט ובסיסי הנתונים שלנו ממוקמים בארצות הברית או במדינות אחרות. בארצות הברית של אמריקה
הנמצאים במדינות אחרות יכולים לגשת אל המידע שעל השרתים ובתוך  ( או של ספקי השירותים שלנו)והעובדים שלנו 

ומדינות מסוימות כולל  , יש חוקי פרטיות ודרישות פרטיות שונים   במדינות שונות". צורך לדעת "בסיסי הנתונים במקרים של  

שללא קשר  , עם זאת, יש לדעת. ארצות הברית מספקות למידע האישי שלך הגנה משפטית פחותה יחסית למדינות אחרות

א יעובד  הו, אם המידע נאסף דרך האתרים שלנו, מועבר או מאוחסן, נעשה בו שימוש, למקום שבו המידע האישי שלך נאסף

 . בהתאם למדיניות הפרטיות הזאת והודעות הפרטיות או ההסכמים בלחיצה החלים עליך

כללי תאגיד  'הפעלנו לגביו מנגנון משפטי הידוע בשם   – או בריטניה  בעניין מידע אישי שמקורו באזור הכלכלי האירופי

בשעה שמעבירים   או בריטניה  כלי האירופיכדי לספק אמצעי הגנה הולמים בשביל מידע אישי שמקורו באזור הכל' מחייבים 

 .כאןתמצית כללי התאגיד המחייבים שלנו בנושא מידע עסקי ניתן למצוא . Cargillאותו לחברה אחרת של 

יש לשים לב שייתכן שמקצת ספקי השירותים  , או כל מקום אחר בריטניה, בעניין מידע אישי מהאזור הכלכלי האירופי

במקרים  , לחלופין(. https://www.privacyshield.gov/listראה ) EU-US Privacy Shieldשלנו חברים בארגון 
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אנחנו נוהגים ליישם אמצעים אחרים למתן אמצעי הגנה עבור מידע אישי שמועבר מהאזור הכלכלי  , שבהם הדבר דרוש

 .  או בריטניה  ופיהאיר

לשימוש בו ולהעברתו בתחומי ארצות הברית או אליה  , השימוש באתר זה מהווה הסכמה מצדך לאיסוף המידע האישי שלך

 . או לכל מדינה אחרת בעולם

או בכל מקום    בריטניה, ב למשל בתוך האזור הכלכלי האירופי , במקומות שבהם עומדת לך הזכות לפי החוק הישים

ייתכן  , יש לשים לב לכך שבמקרה של ביטול הסכמה. ל את ההסכמה בכל עת על ידי פניה אלינוניתן לבט, אחר

 . להשתמש בו ולחשוף אותו, שהחוק עדיין ידרוש מאתנו או יתיר לנו לאסוף את המידע האישי שלך כולו או חלקו

 צור קשר 

או אם אתה רוצה לעדכן, לתקן או לממש את  בשאלות לגבי מדיניות הפרטיות הזאת או לגבי נוהלי הפרטיות שלנו 

 , בטופס זהזכויותיך בנוגע למידע האישי, אנא השתמש 

 או

 : כתובתב לנו כתוב

Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 

Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 

USA  
 
 ודעה בדבר מידע עסקי ה

 . כיצד אנו משתמשים במידע אישי שנאסף עליך בהקשר עסקי
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