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A Cargill elkötelezett az adatvédelem mellett
Adatainak védelme fontos számunkra. Ez az online adatvédelmi szabályzat („Adatvédelmi
szabályzat”) azt ismerteti, hogy miként nyújtunk védelmet az Ön adatai számára, amikor
webhelyünkre és a Cargill egyéb olyan webhelyeire látogat, amelyeken megtalálható ez az
Adatvédelmi szabályzat, illetve amikor a Cargill olyan digitális alkalmazását – például a Cargill
mobilalkalmazását – használja, amely erre az Adatvédelmi szabályzatra hivatkozik (a továbbiakban az
ilyen webhelyek együttesen mint „Webhelyünk”/„Webhelyeink”). Ebből az Adatvédelmi
szabályzatból megtudhatja, hogy milyen típusú információkat gyűjtünk össze és követünk nyomon,
amikor Ön igénybe veszi Webhelyeinket, hogyan használjuk fel ezeket az adatokat, és kikkel osztjuk
meg őket. Ha kérdései vannak a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, lépjen velünk
kapcsolatba bizalommal.
Ezt a webhelyet azon Cargill-vállalat működteti, amelyet a webhely tartalma által megcélzott
országban alapítottak. A webhely tartalma által megcélzott országok listája a következő oldalon
található: www.Cargill.com/worldwide. (Ezt az oldalt a minden egyes oldal tetején megtalálható
„Cargill világszerte” hivatkozásra kattintva is megnyithatja.) Amennyiben a webhely egy olyan oldalát
nyitja meg, amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamelyik tagországának vagy az Egyesült
Királyságnak (EK) szól, úgy az adott EGT-tagországnak vagy az EK-nak szóló webhelyet működtető
Cargill-vállalat hivatalos neve és elérhetőségei a megfelelő ország, illetve az EK oldalán találhatók
meg. (Néhány ország esetén előfordulhat, hogy ez egy másik országban alapított Cargill-vállalatot
jelent.) A webhelyet az adott EGT-tagországra vagy az EK-ra vonatkozóan működtető Cargill-vállalat
egyben azokat a személyes adatokat is kezeli, amelyeket a webhely adott részén gyűjtenek. Ebben az
Adatvédelmi szabályzatban a Cargill-vállalatokra a „Cargill” szóval, illetve a többes szám első
személyben lévő megfogalmazásokkal utalunk.
A jelen Adatvédelmi szabályzat hatóköre
A jelen Adatvédelmi szabályzat azokra a „Személyes adatokra” vonatkozik, amelyeket
Webhelyeinken gyűjtünk össze.
„Személyes adat” az Önt azonosító, Önhöz kapcsolódó, Önt leíró, valamint az olyan adat, amely
valószínűsíthetően alkalmas arra – vagy valószínűsíthetően alkalmas lehet arra –, hogy közvetlenül
vagy közvetve, személyesen Önhöz kapcsolható legyen akár önmagában, akár a rendelkezésünkre
álló más információval együtt. Példák Személyes adatokra: név, elérhetőségek, hitelkártyaadatok,
álláspályázatok, olyan információk, amelyeket egy fiók vagy egy személyes profil létrehozása során
ad meg az egyik Webhelyünkön, az Ön által megtekintett webhelyekre vonatkozó információk,
valamint az az útvonal, amelyet bejárt Webhelyeinken.
Az Ön hozzájárulása és más jogalap az Ön Személyes adatainak felhasználására

Kérjük, szánjon néhány percet a jelen Adatvédelmi szabályzat átolvasására. Azzal, hogy ezt a
Webhelyet megnyitja és használja, Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy a jelen Adatvédelmi
szabályzat rendelkezései szerint összegyűjtsük, felhasználjuk és közzé tegyük Személyes adatait.
AMENNYIBEN NEM ADJA BELEEGYEZÉSÉT AHHOZ, HOGY A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
RENDELKEZÉSEI SZERINT ÖSSZEGYŰJTSÜK, FELHASZNÁLJUK ÉS KÖZZÉTEGYÜK SZEMÉLYES ADATAIT,
ÚGY KÉRJÜK, LÉPJEN KI, ÉS NE HASZNÁLJA TOVÁBB EZT A WEBHELYET.
AHOL VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ALAPJÁN JOGA VAN HOZZÁ – ÍGY PÉLDÁUL AZ EGT, AZ EK VAGY
MÁS ORSZÁG TERÜLETÉN –, OTT VELÜNK KAPCSOLATBA LÉPVE BÁRMIKOR VISSZA IS VONHATJA
HOZZÁJÁRULÁSÁT. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSA ESETÉN
ELŐFORDULHAT, HOGY A JOGSZABÁLYOK MÉGIS KÖTELEZNEK BENNÜNKET ARRA, VAGY LEHETŐVÉ
TESZIK SZÁMUNKRA AZT, HOGY AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK EGY RÉSZÉT VAGY EGÉSZÉT
GYŰJTSÜK, FELHASZNÁLJUK VAGY KÖZZÉTEGYÜK.
Olyankor is gyűjtjük, felhasználjuk és közzétesszük az Ön Személyes adatait, amikor az az Önnel
kötött szerződés teljesítéséhez vagy a működésünkhöz, üzletünk védelméhez és fejlesztésére
vonatkozó jogos érdekeinkhez, valamint a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott egyéb
célok érdekében szükséges.
A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításai
Amikor új szolgáltatásokkal és funkciókkal bővítjük webhelyeinket, szükség lehet arra, hogy frissítsük
vagy átdolgozzuk a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor és
előzetes értesítés nélkül így járjunk el. Ilyen esetben közzétesszük az átdolgozott verziót
Webhelyeinken. A módosítások akkor lépnek érvénybe, amikor az átdolgozott verziót közzétesszük
Webhelyeinken. A módosítások kizárólag az átdolgozott verzió közzététele után általunk gyűjtött
Személyes adatokat fogják érinteni. Amennyiben ilyen módosítás után Ön használatba veszi
valamelyik Webhelyünket, úgy azzal elfogadja az átdolgozott Adatvédelmi szabályzat feltételeit.
Ezért fontos, hogy rendszeresen áttanulmányozza a jelen Adatvédelmi szabályzatot.
Ha módosítjuk a jelen Adatvédelmi szabályzatot, akkor a hatálybalépés időpontja után legalább 30
napig egy értesítést jelenítünk meg a jelen Adatvédelmi szabályzat fölött annak érdekében, hogy Ön
azonnal megállapíthassa, utolsó látogatása óta módosult-e Adatvédelmi szabályzatunk. A
Webhelyeink minden egyes oldalának alján, illetve Webhelyeinken belül megtalálható „Adatvédelmi
szabályzat” vagy „Adatvédelmi nyilatkozat” hivatkozásra kattintva bármikor elolvashatja a jelen
Adatvédelmi szabályzat aktuális verzióját.
Adatvédelmi nyilatkozatok
A jelen Adatvédelmi szabályzatot időről időre kiegészíthetjük vagy módosíthatjuk a Webhelyeinken
közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatok” révén. Az Adatvédelmi nyilatkozatok általában részletesen
ismertetik, hogy az adott oldalakon vagy a Webhely bizonyos részén milyen Személyes adatokat
gyűjtünk, hogy miért van szükségünk az adott információkra, valamint hogy Ön milyen választási
lehetőségekkel élhet arra vonatkozólag, hogy milyen módon használjuk fel az adott információkat.
A jelen Webhely különleges funkcióinak és jelszóval védett területeinek használatát szabályozó
megállapodások
Néhány Webhelyünk különleges funkciókat biztosít, például engedélyhez kötött tartalmat vagy
internetes áruházat, illetve jelszóval védett területeket, így például vitafórumot, csevegőszobát,
álláslehetőségeket ismertető vagy csak vásárlók számára elérhető területet.

Ha regisztrál egy különleges funkció vagy egy jelszóval védett terület használatára, akkor
előfordulhat, hogy a különleges funkció vagy a jelszóval védett terület használatát szabályozó egyedi
feltételek elfogadására kérjük. Ilyen esetben arra kérjük, hogy például egy jelölőnégyzet
bejelölésével vagy az „Elfogadom” feliratú gombra való kattintással adja kifejezett beleegyezését az
egyedi feltételekbe. Az ilyen típusú megállapodást „kattintásos” megállapodásnak nevezzük. Ha a
kattintásos megállapodás bármelyik feltétele eltér a jelen Adatvédelmi szabályzatban rögzített
feltételektől, akkor a kattintásos megállapodás feltételei kiegészítik vagy módosítják a jelen
Adatvédelmi szabályzatot, de csak a „kattintásos megállapodás” által szabályozott kérdésekben.
Milyen Személyes adatokat gyűjtünk webhelyeinken?
Az Ön által megadott információkról: Összegyűjtjük azokat a Személyes adatokat, amelyeket a
Webhelyeink használata során (az egér és a billentyűzet segítségével) Ön tudatosan megad. Az
általunk gyűjtött információk köre attól függ, hogy Ön milyen módon használja Webhelyeinket. Ha
például feliratkozik a tőlünk származó e-mail-értesítőkre, rögzítjük e-mail-címét és az ezzel
kapcsolatban megadott adatokat. Ha a „Kapcsolat” funkció segítségével lép velünk kapcsolatba,
rögzítjük azokat az információkat, amelyeket a „Kapcsolat” űrlap kitöltésekor ad meg.
Webhelyeink általában különbséget tesznek azon információk között, amelyekre egy bizonyos
termék, szolgáltatás biztosításához vagy egy kérés teljesítéséhez van szükségünk („kötelezően
kitöltendő mezők”), és azok között, amelyek bár hasznosak, de nem kötelező megadni őket az adott
termék, szolgáltatás biztosítása vagy a kérés teljesítése érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
amennyiben nem adja meg az adatokat a kötelezően kitöltendő mezőkben, úgy nem áll majd
módunkban a termék vagy szolgáltatás biztosítása, illetve a kérés teljesítése.
A kiegészítő információkról: Az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat bármikor
kiegészíthetjük az üzleti partnereinktől, a közösségi médiából vagy más forrásokból származó
adatokkal. Előfordulhat például, hogy címének vagy a vállalkozására vonatkozó információknak az
ellenőrzéséhez további adatokat szerzünk be. Az Ön által megadott információkat olyan adatokkal is
kiegészíthetjük, amelyeket Öntől gyűjtünk be a Cargill egyéb Webhelyein, digitális alkalmazásain
vagy kommunikációs csatornáin keresztül. Ha például Ön a Cargill vásárlója, akkor előfordulhat, hogy
az Ön által az interneten megadott információkat olyan adatokkal egészítjük ki, amelyeket a Cargilllal folytatott egyéb üzleti tevékenységei során biztosított.
A webböngészője által küldött információkról: Összegyűjtjük azokat az információkat, amelyeket
webböngészője automatikusan küld számunkra. Az ilyen információk közé tartozik jellemzően az Ön
IP-címe, internetszolgáltatójának neve, az Ön által használt operációs rendszer neve és verziója,
webböngészőjének neve és verziószáma, a látogatás dátuma és időpontja, valamint a meglátogatott
oldalak. Az „IP-cím” egy egyedi azonosítószám, amely automatikusan kerül számítógépéhez
hozzárendelésre, amikor Ön az internethez kapcsolódik. Segítségével megállapítható
számítógépének interneten elfoglalt „helye”, mely által képesek vagyunk eljuttatni Önnek az Ön által
kért információkat. Ha betárcsázós vagy dinamikus IP-címet kiosztó rendszer segítségével csatlakozik
az internethez, akkor számítógépe mindig új IP-címet kap, amikor az internethez kapcsolódik. Ha
azonban a számítógépe egy statikus IP-cím segítségével folyamatosan csatlakozik az internethez, a
számítógéphez rendelt IP-cím általában ugyanaz lesz minden alkalommal, amikor használja a
számítógépet. Bár az IP-cím nem azonosítja Önt név szerint, az Ön Személyes adataként kezeljük.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amikor az általunk küldött elektronikus közlésekre reagál valamilyen
módon – például megnyit egy e-mailt, képeket tölt le, vagy az elektronikus hírlevelekben található
hivatkozásokra kattint –, a böngészője értesít minket arról, hogy Ön (vagy az Ön e-mail-címét

használó más személy) így járt el. Ezeket az adatokat marketingtevékenységeink fejlesztésére
használjuk fel. Biztonsági célokból és a csalások megakadályozása érdekében ellenőrizzük továbbá
kiszolgálóink naplófájljait is, melyek a látogatók IP-címeit tartalmazzák. Ha bűncselekmény gyanúja
áll fenn, átadhatjuk kiszolgálóink naplófájljait és a jelen Webhelyen keresztül összegyűjtött
Személyes adatokat a megfelelő nyomozóhatóságoknak, amelyek az információk segítségével
képesek megkeresni és azonosítani az érintett személyeket.
Eszköz- és helyadatok. A digitális alkalmazások felhasználói esetében előfordulhat, hogy az
alkalmazás letöltéséhez használt eszközre vonatkozó adatokat is letöltünk, így például rendszeradminisztrációs célokra – ha rendelkezésre áll – az eszköz egyedi eszközazonosítóit, az operációs
rendszerre vonatkozó adatokat vagy a mobilhálózat adatait. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat a
kiszolgálónaplóinkban gyűjtünk és tárolunk, hogy pontosabb képet kaphassunk arról, miként
használják alkalmazásainkat, továbbá rendszer-adminisztrációs célokra, valamint a megfelelő
felhasználói élmény és ügyfélszolgálat biztosítása érdekében. Az ilyen jellegű információk közé
tartozik, hogy Ön mikor, hogyan és az alkalmazás mely részeit használta, tekintette meg, továbbá
hogy mikor lépett ki az alkalmazás oldalairól; az ilyen jellegű információk közé tartoznak a dátum és
időbélyegek is.
A cookie-król és a hasonló technológiákról: A cookie a Webhely vagy digitális alkalmazás által küldött,
majd a felhasználó számítógépén tárolt kicsiny fájl, amely lehetővé teszi a Webhely vagy a digitális
alkalmazás számára az Önre és az Ön előnyben részesített beállításaira vonatkozó információk
megjegyzését. A „cookie-kat” és az egyéb internetes technológiákat többféle módon is felhasználjuk.
Ezeket a technológiai megoldásokat például a következők céljából vehetjük igénybe:
•

a Webhelyeink látogatók általi használatának módjairól tájékoztató információk
összegyűjtésére – mely oldalakat keresik fel, mely hivatkozásokat használják, és mennyi ideig
tartózkodnak egy-egy oldalon;

•

a Webhelyeink által biztosított szolgáltatások és funkciók támogatására – például így
megkímélhetjük Önt attól, hogy az adatbázisunkban már megtalálható adatokat ismét be
kelljen írnia, vagy aktiválhatjuk azokat a beállításokat, amelyeket a Webhelyeinken tett
korábbi látogatások alkalmával már megadott;

•

a Webhelyeink használata során Ön által szerezhető felhasználói élmény személyre szabása;

•

annak lehetővé tétele a harmadik felek (például a közösségi webhelyek) számára, hogy
online „közönségeket” készítsenek felhasználóikból, akik vagy már meglévő Cargill–ügyfelek,
vagy pedig osztoznak jellemzőikben a Cargill-ügyfelekkel – minden esetben csak akkor, ha az
adott harmadik fél betartja az Ön adatvédelmi beállításait;

•

az Ön „felismerése” olyan felhasználóként, aki már felkereste korábban a Cargill valamely
webhelyét, vagy kapcsolatba lépett a Cargill vállalattal online, hogy így releváns hirdetéseket
jeleníthessünk meg Önnek, amikor máshol, köztük harmadik felek webhelyein böngészi az
internetet; és

•

internetes vagy e-mailben küldött hirdetéseink hatékonyságának mérésére. Ha például
harmadik fél által a nevünkben megjelenített hirdetéssel lép kapcsolatba, előfordulhat, hogy
a személyes azonosításra nem alkalmas adatot, például demográfiai adatokat vagy az
érdeklődési területeivel kapcsolatos általános információt kapunk.

Ha a vonatkozó jogszabály megköveteli (így például az EGT-ben, az EK-ban vagy más országokban),
akkor adatai felhasználása előtt az Ön hozzájárulását kérjük, jellemzően hozzájárulás-kezelő

platformon (consent management platform, CMP) keresztül. Ilyen esetekben lehetősége van rá,
hogy hozzájárulását a Cargill CMP-rendszerén keresztül visszavonja.
Az általunk használt cookie-k két kategóriába sorolhatók:
•

„ideiglenes cookie-k”, amelyek a Webhelyeinken eltöltött időre helyeződnek az Ön
számítógépére, majd a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek;

•

„tárolt cookie-k”, amelyek észszerű időn belül, vagy amikor a felhasználó törli azokat,
lejárnak.

A fenti felhasználási módok némelyike esetén szükség van „harmadik felek cookie-jai”-ra, vagyis
olyan cookie-k használatára, amelyeket harmadik fél szoftvere hoz létre, például az oldalhasználat,
az oldalakon végzett tevékenységek, a webhelyen bejárt útvonalak statisztikai elemzése céljából,
vagy internetes hirdetések online hirdetési szolgáltató általi megjelenítéséhez. A harmadik felek
cookie-jai az Ön online tevékenységeinek időbeli alakulásáról gyűjthetnek információkat, valamint
arról, hogy Webhelyeink meglátogatása után milyen különböző weboldalakhoz kapcsolódik.
Az ilyen internetes technológiák által összegyűjtött információk általában nem alkalmasak arra, hogy
Önt név szerint azonosítsuk. Ha azonban Ön létrehozott egy felhasználói profilt, például regisztrált az
egyik Webhelyünkön jelszóval védett terület használatára, akkor az internetes technológiák
segítségével összegyűjtött adatokat olyan információkhoz társíthatjuk, amelyek alkalmasak az Ön
személyazonosságának megállapítására.
Ha nem kíván cookie-kat fogadni, akkor – a cookie-k Ön általi használatát a Cargill által felkínált
választómechanizmuson (például hozzájárulás-kezelő platformon) keresztül való szabályozása
mellett – beállíthatja böngészőjét is úgy, hogy elutasítsa a cookie-kat, vagy hogy a böngésző
figyelmeztesse Önt, ha cookie kerül a számítógépére. Törölheti is a cookie-jainkat, amikor elhagyja a
webhelyet. Az erről szóló bővebb információért, kérjük, tekintse meg böngészője „súgó” menüjét,
vagy látogasson el az alábbi oldalakra: http://www.allaboutcookies.org vagy
http://www.aboutcookies.org. Bár a Webhelyeinkre látogatás során nem kötelező fogadnia a cookiekat, nem lesz lehetősége kihasználni a webhelyeink által kínált összes funkciót és lehetőséget, ha
böngészőjét a cookie-k elutasítására állítja be.
Hacsak a jelen szabályzat arról másként nem rendelkezik, jelen pillanatban nem reagálunk a
böngészők „ne kövess” jelzéseire vagy más olyan mechanizmusokra, amelyek azt az igényt jelzik az
Ön részéről, hogy nem szeretné, ha információkat gyűjtenénk az Ön online tevékenységeinek időbeli
alakulásáról, valamint arról, hogy Webhelyeink vagy digitális alkalmazásunk meglátogatása után
milyen különböző weboldalakhoz kapcsolódik. Ha a jövőben így teszünk, a jelen Adatvédelmi
szabályzatban fogjuk bemutatni ennek a módját. További információért keresse fel a
www.allaboutdnt.org oldalt.
Hogyan használja fel a Cargill a személyes adatokat?
A Webhelyeinken keresztül összegyűjtött Személyes adatokat általában a következőkre használjuk
fel:
•

az Ön által kért termékek, információk és szolgáltatások biztosításához;

•

biztonsági célokra, a hitelkártyaadatok eltulajdonításának és a csalásoknak a
megakadályozásához;

•

hatékony ügyfélszolgálat biztosításához;

•

webhelyeink igénybevétele során a személyre szabott használat biztosításához;

•

személyre szóló hirdetések megjelenítéséhez, amikor Ön Webhelyeinkre vagy valamely
harmadik fél webhelyére látogat;

•

olyan különleges ajánlatok és egyéb információk küldéséhez, amelyek megítélésünk szerint
számot tarthatnak érdeklődésére;

•

olyan információk és értesítések küldésére, amelyek Webhelyeink Ön általi használatával
kapcsolatosak;

•

arra vonatkozó felkérések küldésére, hogy vegyen részt felmérésekben, és küldjön
számunkra visszajelzést;

•

arra, hogy pontosabb képet kapjunk igényeiről és érdeklődési köréről;

•

Webhelyeink tartalmának, funkcióinak és használhatóságának továbbfejlesztésére;

•

termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére;

•

marketing- és promóciós tevékenységeink fejlesztésére; valamint

•

bármely más célra, amelyet a vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatok vagy a Cargill és Ön
között létrejött egyéb megállapodások rögzítenek.

Kinek a számára tesszük közzé a Személyes adatokat?
A Webhelyeinken összegyűjtött Személyes adatokat a következő módokon oszthatjuk meg:
Saját szolgáltatóinkkal: Átadjuk a Személyes adatokat olyan vállalatok és szervezetek számára –
ideértve a Cargill ellenőrzése alatt álló leányvállalatokat és egyéb üzleti egységeket –, amelyek
nevünkben biztosítanak szolgáltatásokat, például azoknak a vállalatoknak, amelyek Webhelyeink
vagy digitális alkalmazásunk fenntartásával kapcsolatos vagy online hirdetési szolgáltatásokat
nyújtanak számunkra.
A Cargill vállalaton belül: Az Ön által megadott Személyes adatokat megoszthatjuk a Cargill vállalaton
belül (vagyis a Cargill kötelékében működő üzleti egységekkel), valamint bármely leányvállalatunkkal
is, ha a „minimálisan szükséges ismeretek” elve szerint szükség van rájuk a jelen Adatvédelmi
szabályzatban rögzített célok megvalósítása érdekében.
Üzleti tranzakciók során: A Cargill stratégiai vagy egyéb okokból dönthet úgy, hogy eladja,
megvásárolja, összevonja vagy egyéb módon átszervezi egy vagy több üzleti egységét. Az ilyen típusú
tranzakciók esetén sor kerülhet a Személyes adatok átadására a leendő felvásárlóknak.
Üzleti jellegű átadás során: A Személyes adatok átadásra kerülhetnek egy olyan vállalat számára,
amely például értékesítés, összevonás, átszervezés vagy felszámolás eredményeképpen megszerezte
a Cargill részvényeit, vagyoni érdekeltségeit vagy az egyik üzleti egységünket.
A jogszabályoknak való megfelelés, saját jogaink és mások jogainak védelme során: Átadhatjuk
mások számára a Személyes adatokat, amennyiben jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez szükséges
a törvényeknek, egy bírósági végzésnek vagy idézésnek való megfelelés érdekében. Átadhatjuk
mások számára a Személyes adatokat egy potenciális bűntény megakadályozása érdekében is,
például csalás vagy a személyes adatok eltulajdonítása esetén; online szerződési feltételeink vagy
egyéb megállapodásaink érvényre juttatása vagy alkalmazása céljából; saját jogaink vagy

tulajdonunk, illetve felhasználóink vagy más személyek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának
védelme érdekében.
Az Adatvédelmi nyilatkozatban rögzítetteknek megfelelően: Fenntartjuk a jogot arra, hogy átadjuk
Személyes adatait az Adatvédelmi nyilatkozatban rögzítettek szerint, amelyet azon a weboldalon
vagy Cargill digitális alkalmazásban tettünk közzé, ahol Ön az információkat megadta. Azzal, hogy
megadja az adott weboldalon vagy Cargill digitális alkalmazásban a Személyes adatait, Ön
beleegyezését adja ahhoz, hogy az oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatban rögzítetteknek
megfelelően átadjuk azokat.
Kattintásos megállapodásban rögzítetteknek megfelelően: Fenntartjuk a jogot arra, hogy átadjuk
Személyes adatait annak a kattintásos megállapodásnak megfelelően, amelyet Ön elfogadott.
Az Ön választási lehetőségei
Bizonyos körülmények között választási lehetőségeket biztosítunk Önnek arra vonatkozólag, hogy
miként gyűjtsük össze, használjuk fel és tegyük közzé Személyes adatait. Ilyen esetben megkérhetjük
arra, hogy jelezze az Ön által tett választást, amikor összegyűjtjük Személyes adatait. Ha az egyik
Webhelyünkön létrehozott egy fiókot vagy egy személyes profilt, akkor a fiók beállításokra szolgáló
oldalán vagy a profiloldalon bármikor módosíthatja választott adatvédelmi beállításait.
Hogyan érheti el, frissítheti vagy javíthatja ki személyes adatait?
Ha az egyik Webhelyünkön létrehozott egy fiókot vagy egy személyes profilt, akkor a fiók
beállításokra szolgáló oldalán vagy a profiloldalon érheti el és módosíthatja néhány vagy összes
Személyes adatát. Legtöbb esetben azonban szüksége lesz a segítségünkre. Kérjük, forduljon hozzánk
bizalommal, ha el szeretné érni, frissíteni kívánja vagy ki szeretné javítani Személyes adatait. Amint
tudunk, illetve a vonatkozó törvények által előírt határidőn belül reagálunk kérésére. Előfordulhat,
hogy személyazonosságának ellenőrzése érdekében további információkat kérünk. Legtöbbször
hozzáférést biztosítunk, és kijavítjuk vagy töröljük az Ön által észlelt helytelen információkat.
Bizonyos esetekben azonban korlátozhatjuk vagy elutasíthatjuk kérését, amennyiben a törvények ezt
megengedik, illetve előírják, valamint ha nem tudjuk ellenőrizni személyazonosságát.
Az Önt illető jogok
Bizonyos körülmények között Önnek joga van arra, hogy Személyes adatai törlését vagy azok
korlátozott felhasználását kérelmezze, tiltakozzon azok felhasználása ellen, hordozható
formátumban megkapja adatait, vagy rendelkezzen az adatok másik szervezethez történő
továbbításáról. Ön azt is kérheti, hogy többé ne küldjünk Önnek közvetlen értékesítési (direkt
marketing) üzeneteket. Ha gyakorolni kívánja ezen jogok bármelyikét, kérjük, lépjen kapcsolatba
velünk az alábbi elérhetőségeken.
Ahol a vonatkozó jogszabályok alapján jogában áll – így például az EGT területén, az EK-ban vagy más
országokban –, ott panaszt tehet valamelyik adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy Személyes
adatait törvénytelen vagy az Ön jogait sértő módon dolgoztuk fel.
Meddig őrizzük meg az Ön adatait?
Személyes adatait az üzleti céljaink számára szükséges ideig őrizhetjük meg, különösen azért, hogy
jogi követelés esetén védjük magunkat. Ezen időszakot követően az Ön Személyes adatait töröljük,
vagy – egyes esetekben – anonimizáljuk. Ha Ön a későbbiekben visszavonja hozzájárulását, és már
nincs jogos alapunk az Ön Személyes adatainak feldolgozására, Személyes adatait töröljük.

Biztonság
Bár minden üzletileg indokolt óvintézkedést megteszünk Személyes adatainak védelme,
sértetlenségének fenntartása és biztonsága érdekében, nem tudjuk garantálni Személyes adatainak
védelmét. Ezért azt javasoljuk felhasználóinknak, hogy az internet használata során tegyenek meg
minden lehető óvintézkedést Személyes adataik védelme érdekében.
Jelszavas védelem: Webhelyeink bizonyos területeit jelszóval védjük. Ön felel azért, hogy jelszavai ne
kerüljenek mások birtokába. Jogunk van feltételezni azt, hogy a webhelyünket az Önhöz társított
jelszó segítségével elérő minden személy jogosult így eljárni. Egyedül Ön felel annak a személynek a
tevékenységeiért, aki az Önhöz társított jelszó segítségével hozzáfér Webhelyeinkhez, még abban az
esetben is, ha az adott személynek Ön ténylegesen erre nem adott engedélyt. Ha okkal feltételezi
azt, hogy a jelszavával visszaéltek, vagy azt az Ön engedélye nélkül használják, azonnal módosítania
kell azt a Webhelyen biztosított funkció segítségével.
A Cargill egyéb Webhelyeire vagy digitális alkalmazásaira mutató hivatkozások
A Cargill számos különböző webhelyet és digitális alkalmazást működtet, amelyek saját tartalommal,
szolgáltatásokkal és funkciókkal rendelkeznek. A Cargill minden Webhelye és digitális alkalmazása
más és más célt szolgál. A jelen Adatvédelmi szabályzat ezen okból kifolyólag nem szabályozza
minden Webhelyünket és digitális alkalmazásunkat. Ha az egyik webhelyünkön található hivatkozás
segítségével nyitja meg az egyik Webhelyünket egy másik Cargill webhely elérése érdekében,
szánjon egy percet arra, hogy elolvassa az adott webhelyen közzétett adatvédelmi szabályzatot.
Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások
Ez a Webhely tartalmazhat más vállalatok által működtetett webhelyekre mutató hivatkozásokat is,
ideértve a harmadik félnek minősülő szolgáltatóink, illetve a rajunk kívül álló harmadik felek által
működtetett webhelyeket. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik az ilyen webhelyeken
gyűjtött Személyes adatokra. Ha harmadik fél webhelyét nyitja meg az egyik Webhelyünkön
található hivatkozás segítségével, kérjük, szánjon néhány percet arra, hogy elolvassa az adott
webhelyen közzétett adatvédelmi szabályzatot.
Gyermekek adatainak védelme
Webhelyeinkkel nem célozzuk meg a 14 évesnél fiatalabb gyermekeket. Nem használjuk arra
Webhelyeinket, hogy szándékosan Személyes adatokat kérjünk 14 évesnél fiatalabb, vagy a
vonatkozó helyi jogszabályi követelmények alapján érvényes korhatár alatti gyermekektől, illetve
marketingtevékenységet végezzünk számunkra – kivéve a vonatkozó jogszabályokban engedélyezett
eseteket.
Kalifornia állambeli fogyasztók
Ha Ön Kalifornia államban él, akkor kötelességünk további tájékoztatást nyújtani Önnek arról, hogy
miként használjuk és közöljük az Ön adatait, Önt pedig további jogok illethetik meg azzal
kapcsolatban, hogy miként használjuk fel az adatait. A kifejezetten Kalifornia államra vonatkozó
tájékoztatást az alábbiakban tesszük meg.
A fenti „Milyen Személyes adatokat gyűjtünk webhelyeinken?” szakasznak megfelelően gyűjtünk
olyan, bizonyos adatkategóriák szerinti és meghatározott adatokat magánszemélyekről, amelyek
Kalifornia államban „Személyes adatnak” minősülnek. Ahogy azt fent részleteztük, ezeket a
Személyes adatokat Öntől és más harmadik felektől gyűjthetjük. A Személyes adatokat a fenti
„Hogyan használja fel a Cargill a személyes adatokat?” és „Kinek a számára tesszük közzé a

személyes adatokat?” szakaszban ismertetett üzleti és kereskedelmi célokra gyűjtjük, osztjuk meg és
közöljük.
A 16 éven aluli személyek Személyes adatait nem osztjuk meg tudatosan olyan módon, amely
Kalifornia állam jogszabályai alapján „eladásnak” minősülne.
Bizonyos kivételek alapján Önt, mint Kalifornia állambeli fogyasztót a következő jogok illetik meg: (i)
hozzáférhet Személyes adataihoz; (ii) kérheti Személyes adatai törlését; (iii) tájékoztatást kaphat az
általunk az elmúlt 12 hónap során harmadik feleknek (a Kalifornia állam vonatkozó jogszabályában
foglalt meghatározás szerint) „eladott” Személyes adatairól; és (iv) megtilthatja Személyes adatai
„eladását” a fenti „A cookie-król és a hasonló technológiákról” szakaszban ismertetett módon.]
Kötelességünk lehet, hogy – a jogszabály által megengedett mértékben – megőrizzük bizonyos
Személyes adatait, bizonyos Személyes adatokra pedig kizárólag azért van szükségünk, hogy
teljesíthessük az ebben az Adatvédelmi szabályzatban ismertetett célokat.
•

•

A személyes adatok eladásának megtiltása. Ha személyes adatait harmadik félnek adjuk el,
Ön jogosult azt kérni, hogy Személyes adatai ne szerepeljenek az eladott adatok között. Ez a
Személyes adatai eladásának megtiltását jelenti. Ha a jelen szakaszban ismertetett módon
szeretné megtiltani Személyes adatainak eladását, kattintson ide.
A Kalifornia állambeli fogyasztókat megillető egyéb jogok gyakorlása. Amennyiben a
Személyes adataihoz fűződő fent részletezett egyéb jogai gyakorlásának lehetőségét kéri,
nem különböztetjük meg hátrányosan azzal, hogy más árakat, termékeket vagy
szolgáltatásokat kínálunk Önnek, vagy hogy más szintű vagy minőségű terméket vagy
szolgáltatást biztosítunk Önnek csak azért, mert a fenti kérést tette. Ha kérdése van, tekintse
meg az alábbi „Kapcsolat” szakaszt, vagy kattintson ide, illetve hívja díjmentes 1-800-2274455 számunkat az említett jogai gyakorlásával kapcsolatban.
Ha Ön Kalifornia állambeli fogyasztó, és a jelen szakaszban ismertetett módon kívánja
gyakorolni jogait, előfordulhat, hogy meg kell adnia bizonyos adatokat – például a nevét és
az e-mail-címét –, hogy meggyőződhessünk személyazonosságáról. Az Ön által a jogai
gyakorlásával kapcsolatban megadott adatokat a személyazonossága ellenőrzésén kívül
semmilyen más célra nem használjuk fel.

Lehetősége van arra is, hogy meghatalmazottat jelöljön ki, hogy Önt képviselve gyakorolja az Ön
jogait. Ha Ön megbízottként kíván benyújtani Kalifornia állam valamelyik lakosa nevében kérelmet,
akkor az alábbiakban ismertetett módon vegye fel a kapcsolatot a Cargill vállalattal, és mellékelje azt
a meghatalmazását is, amely szerint az adott, Kalifornia állambeli fogyasztó bízta meg, hogy nevében
kérelmet nyújtson be.
Nemzetközi továbbítás
A Cargill egy globális szervezet, mely számos országban folytat üzleti tevékenységet, ezért a jelen
Adatvédelmi szabályzatban rögzített célok megvalósítása érdekében Személyes adatait
országhatáron túl is továbbíthatjuk. Központi székhelyünk az Amerikai Egyesült Államokban, a
Minnesota állambeli Wayzatában található. Internetes kiszolgálóink és adatbázisaink az Amerikai
Egyesült Államokban és más országban találhatók, a kiszolgálókon és adatbázisokban tárolt
információkhoz pedig az egyéb országokban dolgozó munkatársaink (vagy szolgáltatóink
munkatársai) is hozzá tudnak férni, amennyiben jogosultak a „minimálisan szükséges ismeretek”
megszerzésére. Az egyes országok eltérő adatvédelmi törvényekkel és követelményekkel
rendelkeznek, néhányuk pedig – köztük az Amerikai Egyesült Államok is – más országoknál kisebb

mértékű jogi védelmet biztosít a Személyes adatok számára. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
függetlenül attól, hogy hol gyűjtik össze, használják fel, adják át vagy tárolják az Ön Személyes
adatait, amennyiben a Webhelyeinken keresztül gyűjtik azokat össze, akkor a jelen Adatvédelmi
szabályzatnak, illetve azon adatvédelmi nyilatkozatoknak vagy kattintásos megállapodásoknak
megfelelően dolgozzák fel őket, amelyek Önre vonatkoznak.
Az EGT-ből és az EK-ból származó Személyes adatokra való tekintettel bevezettük a „Kötelező erejű
vállalati szabályok” néven ismert jogi mechanizmust, hogy megfelelő védelmet biztosítson az EGTből és az EK-ból származó Személyes adatok számára, amikor azokat másik Cargill-vállalatnak
továbbítják. Az üzleti adatokra vonatkozó Kötelező erejű vállalati szabályaink összegzése itt található.
Az EGT-ből, az EK-ból és más országokból származó Személyes adatok vonatkozásában a Cargill
gyakorlata annak megkövetelése, hogy a szolgáltatók megfelelő megoldásokat alkalmazzanak az
EGT-ből vagy az EK-ból továbbított személyes adatok megfelelő biztonságának biztosításához, ahol
ez alkalmazható.
ENNEK A WEBHELYNEK A HASZNÁLATÁVAL ÖN BELEEGYEZÉSÉT ADJA SZEMÉLYES ADATAINAK
ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ, FELHASZNÁLÁSÁHOZ, VALAMINT ÁTADÁSÁHOZ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON
BELÜL, ILLETVE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA, VALAMINT A VILÁG ÖSSZES ORSZÁGÁBA IRÁNYULÓAN.
AHOL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ALAPJÁN JOGA VAN HOZZÁ – ÍGY PÉLDÁUL AZ EGT, AZ EK VAGY
MÁS ORSZÁGOK TERÜLETÉN –, OTT VELÜNK KAPCSOLATBA LÉPVE BÁRMIKOR VISSZAVONHATJA
HOZZÁJÁRULÁSÁT. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSA ESETÉN
ELŐFORDULHAT, HOGY A JOGSZABÁLYOK MÉGIS KÖTELEZNEK BENNÜNKET ARRA, VAGY LEHETŐVÉ
TESZIK SZÁMUNKRA AZT, HOGY AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK EGY RÉSZÉT VAGY EGÉSZÉT
GYŰJTSÜK, FELHASZNÁLJUK VAGY KÖZZÉTEGYÜK.
Kapcsolat
Ha kérdései vannak a jelen Adatvédelmi szabályzattal vagy adatvédelmi gyakorlatainkkal
kapcsolatban, vagy ha szeretne hozzáférni adataihoz, adatait módosítani vagy helyesbíteni kívánja,
vagy bármilyen más módon gyakorolni szeretné a Személyes adatokkal kapcsolatban Önt megillető
jogait, akkor használja ezt az űrlapot.
vagy
Küldjön levelet a következő címünkre:
Cargill Global Privacy Office
Law Department, MS 24
Office Center
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391-2399
USA

Üzleti információkra vonatkozó értesítés
Hogyan használjuk fel az Önről gyűjtött Személyes adatokat üzleti viszonylatban.

