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يفسر هذا اإلشعار كيفية استخدام شركة كارجيل بصفتها وحدة التحكم في البيانات للمعلومات الشخصية الخاصة بك في سياق  

 األعمال إذا: 

دين أو كنت تمثل  •  مؤسسة تندرج في فئة الموردين؛كنت أحد المور ِّ

 كنت أحد العمالء أو كنت تمثل مؤسسة تندرج في فئة العمالء؛ أو  •

 مستخدمو الويب.  •

 تشير الشركة إلى هذه المعلومات باسم ’’معلومات األعمال‘‘.

 عليك المطبقة  كاليفورنيا خصوصية  سياسة لمراجعة  هنا النقر فالرجاء ، كاليفورنيا في مقيًما كنت إذا.

( في الواليات المتحدة األمريكية وفروعها  Cargill, Incorporated’’شركة كارجيل‘‘ تعني شركة كارجيل انكوربتيد )

والشركات التابعة لها حول العالم. يمكن العثور على قائمة شركات كارجيل على  

https://www.cargill.com/page/worldwideد أو المتعا د‘‘ يراد به البائع أو المور ِّ قد الفرعي أو الشريك الحالي  . ’’المور ِّ

أو المحتمل لشركة كارجيل. ’’العميل‘‘ يعني أحد العمالء، أو العميل المحتمل أو المستهدف لشركة كارجيل. ’’مستخدم الويب‘‘ يعني 

رج شركة  مستخدم موقع شركة كارجيل على اإلنترنت. ’’مزود خدمة الطرف الثالث‘‘ يعني بائعًا أو مورًدا تابعًا لطرف ثالث من خا

كارجيل الذي يجوز له الوصول إلى "معلومات األعمال" لتقديم الخدمات لشركة كارجيل. ’’المعلومات الشخصية‘‘ تعني المعلومات  

المتعلقة بالشخص الطبيعي المعروف أو القابل للتعرف عليه والتي تعالجها شركة كارجيل أو التي تتم معالجتها نيابةً عنها بواسطة  

 ائية.الوسائل التلق

 . ما نوع معلومات األعمال التي تجمعها شركة كارجيل؟ 1

يعتمد نوع معلومات األعمال التي تجمعها شركة كارجيل وتستخدمها على سياق األعمال المحدد وعلى الغرض الذي تم جمع هذه  

 المعلومات من أجله. وقد تشمل معلومات األعمال ما يلي: 

ى الوظيفي والنوع وعنوان العمل وأرقام الهاتف وعنوان البريد  تفاصيل االتصال )مثل اسم الفرد والمسم •

 اإللكتروني وأرقام الفاكس وما إلى ذلك(؛

تفاصيل الخبرة المرتبطة بمجال العمل و/أو المؤهالت األكاديمية أو المهنية )على سبيل المثال إذا كنت تعمل   •

 لدى أحد البائعين(؛

)على سبيل المثال، في حالة تسجيل معلومات األعمال في قاعدة  تفاصيل عملك واالهتمامات واآلراء األخرى   •

 بيانات إدارة عالقات العمالء(؛

بالنسبة لمستخدمي الويب، المعلومات المتعلقة باستخدامك لموقع ويب شركة كارجيل بما في ذلك محتوى   •

والمسارات التي  IP استمارات الويب والمساهمات المضافة إلى أي منتديات للمناقشة وسجل التصفح وعناوين

 تستخدمها عبر موقع ويب شركة كارجيل؛ 

تفاصيل بطاقة االئتمان والجدارة االئتمانية والمعلومات األخرى المتعلقة باألمور المالية مثل رقم حسابك البنكي  •

 والمعلومات األخرى المتعلقة بالدفع ذات الصلة التي يتم جمعها في إطار دعم إحدى المعامالت التجارية؛

 صور كاميرات المراقبة التليفزيونية ومعلومات الزيارة لزائري مواقع شركة كارجيل.  •
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 . فيم ستستخدم شركة كارجيل معلومات األعمال الخاصة بك؟ 2

 بشكٍل عام، ال تستخدم شركة كارجيل معلومات األعمال إال في غرض أو أكثر من األغراض المتعلقة باألعمال الموضحة أدناه: 

 التفاوض وإبرام العقود مع العمالء وتنفيذها )بما في ذلك تقديم الخدمات واالستشارات المالية(؛  •

 إدارة حسابات شركة كارجيل وسجالتها،  •

 اإلعالنات والتسويق والعالقات العامة )بما في ذلك التسويق المباشر(؛  •

 أبحاث السوق وتحليل   •

دين  •  وتنفيذها؛ التفاوض وإبرام العقود مع المور ِّ

 التواصل مع األفراد الذين يندرجون في فئة العمالء أو الموردين أو مستخدمي الويب، أو من يمثلهم؛  •

 تشغيل موقع ويب شركة كارجيل، بما في ذلك استخدام البرمجيات التحليلية؛ •

 دعم أنشطة المسؤولية االجتماعية لشركة كارجيل؛  •

 لويب واألصول األخرى الخاصة بها؛تيسير األمن في مواقع شركة كارجيل ومواقع ا •

 تسهيل سالمتك أو  سالمة  اآلخرين ؛  •

االمتثال للقانون واللوائح التنظيمية و عمليات تقييم التحكم الداخلي و التدقيق )بما في ذلك التي تتم بواسطة   •

 مقدمي خدمة التدقيق الداخلي والخارجي لشركة كارجيل(؛ 

 إدارة الديون؛ و/أو  •

رة القانونية، بما في ذلك اإلجراءات القانونية والدعاوى القضائية وكذلك ما يتعلق بعملية  الحصول على االستشا •

 البيع أو الشراء أو دمج األعمال. 

نقوم بمعالجة معلومات األعمال لألغراض السابقة عند االقتضاء ولمصالح األعمال المشروعة واألطراف الثالثة التي نتعامل معها.  

نب ضرورية محددة من معالجتنا لالمتثال للقانون أو استناداً لموافقتكم أو أي أسس قانونية أخرى متاحة  نقوم أيضاً بإجراء جوا

 للمعالجة.  

 . مبادئ خصوصية البيانات لشركة كارجيل 3

 تراعي شركة كارجيل المبادئ التالية فيما يتعلق بمعلومات األعمال: 

 تعالج الشركة معلومات األعمال بشكٍل عادل وقانوني؛ •

تعالج الشركة معلومات األعمال لغرض قانوني محدد وال تعالجها بطريقة ال تتوافق مع ذلك الغرض دون   •

 معرفتك و/أو موافقتك؛

تستخدم الشركة معلومات األعمال التي تتميز بأنها مالئمة ومناسبة وغير مبالغ فيها للغرض الذي تتم معالجتها  •

 من أجله؛ 

 ا لزم األمر يتم تحديثها باستمرار؛تحتفظ الشركة بمعلومات دقيقة وإذ •

ال تحتفظ الشركة بمعلومات األعمال في شكٍل يسمح بالتعرف عليها في مدة تتجاوز الحاجة إليها للغرض الذي   •

 تم تجميعها من أجله؛ 

ح   • تحمي الشركة المعلومات من الحاالت العرضية للتلف أو الفقد أو التبديل أو الكشف أو الوصول غير المصرَّ

 باستخدام اإلجراءات الفنية والتنظيمية المناسبة؛ بهما،



 تعالج الشركة معلومات األعمال وفقًا لحقوق األفراد؛  •

 . إلى من يتم الكشف عن معلومات األعمال الخاصة بك؟ 4

 )أ( داخل شركة كارجيل 

تقيد شركة كارجيل الوصول إلى معلومات األعمال على األفراد العاملين بالشركة الذين لديهم "حاجة إلى معرفة" تلك المعلومات.  

باعتبار شركة كارجيل شركة عالمية تمارس األعمال عبر الحدود الوطنية وتشارك خدمات وموارد معينة، يوجد الكثير من المواقف  

للمعرفة‘‘ إلى نقل المعلومات الخاصة بك إلى شركة كارجيل في دولة أخرى، بما في ذلك الدول التي قد ال  تتطلب فيها هذه ’’الحاجة 

توفر أي حماية قانونية للمعلومات الشخصية. على الرغم من ذلك، فإن غرض سياسة خصوصية البيانات لمعلومات األعمال لشركة  

ي كل دولة حيث تمارس شركة كارجيل أعمالها بموجب ما تم الموافقة  كارجيل هو ضمان حماية معلومات األعمال الخاصة بك ف

 المختصة باعتبارها ’قواعد تجارية ملزمة‘. المحلية البيانات هيئة خصوصية عليه مع 

 )ب( خارج شركة كارجيل 

كة كارجيل  تشارك شركة كارجيل معلومات األعمال مع مزودي خدمة الطرف الثالث المصرح لهم. عند القيام بذلك، تفرض شر

االلتزامات التعاقدية المناسبة المتعلقة بمعلومات األعمال على مزودي خدمة الطرف الثالث. لن تكشف شركة كارجيل عن معلومات  

 األعمال الخاصة بك ألطراف ثالثة غير تابعة لشركة كارجيل، إال في حالة: 

 عندما يتطلب القانون القيام بذلك؛  •

 ة مقدم من الشرطة أو إحدى وكاالت إنفاذ القانون األخرى؛ االستجابة لطلب قانوني للمساعد •

 لحماية المصالح الحيوية للفرد أو لسالمته؛ •

لمحاولة الحصول على استشارة قانونية من المحامين الخارجيين لشركة كارجيل أو فيما يتصل بدعوى قضائية   •

 ضد أحد األطراف الثالثة؛ 

 الشراء أو دمج األعمال؛ أو إذا كان الكشف يتعلق بعملية البيع أو  •

 إشراك مدققي الحسابات الخارجيين للتحقق من صحة الحسابات المالية لشركة كارجيل.  •

عند القيام بذلك، قد يتم نقل معلومات األعمال الخاصة بك إلى دول أخرى ال توفر نفس مستوى الحماية القانونية المقدم بدولتك.  

 الوقائية المناسبة لحماية معلومات عملك.  ومع ذلك، من ممارستنا تطبيق اإلجراءات 

 

 ممارسة الحقوق 5

 ( مستخدمو الويب، العمالء وممثلو العمالء 1)

إذا كنت تود الحصول على نسخة من معلومات األعمال الخاصة بك أو تود إجراء تحديث أو تصحيح أو تقديم طلب إلى شركة  

عبر وسائط إعالمية معينة، يرجى التواصل مع شركة كارجيل. على   كارجيل للتوقف عن إرسال مواد تسويقية لك بشكل عام أو

الرغم من ذلك، يرجى مالحظة أننا قد نستمر في إرسال اتصاالت غير تسويقية )مثل الخدمات المتعلقة بالمراسالت( وأننا سنحتفظ  

 بتسجيل لطلبك وكذلك معلومات االتصال الخاصة بك لضمان احترام طلبك.

شكلة متعلقة بكيفية استخدام شركة كارجيل لمعلومات األعمال الخاصة بك، فيجب عليك، كخطوة أولى، إبالغ  إذا كان لديك أي م

 شركة كارجيل التي تقوم بتنفيذ أعمالك التجارية معها بهذه المشكلة كتابياً.

يمكن تصعيد الشكوى إلى مكتب  وإذا لم يتم حل الشكوى المقدمة خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ تقديمها إلى شركة كارجيل، ف

وبعد التحقيق في المشكلة التي تم تصعيدها، سيرسل مكتب الخصوصية العام رًدا كتابيًا إليك    هذا النموذج باستخدام الخصوصية العام 

 يقترح أن يتم اتخاذه. خالل فترة زمنية معقولة يحدد فيه النتائج باإلضافة إلى تفاصيل أي إجراء تصحيحي 
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يحق لك في بعض الحاالت تقديم طلب محو معلومات األعمال الخاصة بك أو تقييد استخدامها، أو االعتراض على استخدامها، أو  

تلقيها في شكل قابل للنقل أو تحويلها إلى أي مؤسسة أخرى. إذا كنت ترغب بممارسة أي من تلك الحقوق، فيرجى االتصال بشركة  

 كارجيل. 

ولم يتم حلها بالكامل  أو المملكة المتحدة  إذا كانت مشكلتك تتعلق بمعلومات األعمال الخاضعة لقوانين المنطقة االقتصادية األوروبية 

من قبل مكتب الخصوصية العام فيحق لك تقديم مشكلتك إلى هيئة خصوصية البيانات المحلية أو أمام المحاكم المختصة في دولتك  

 المطالبة بالتعويض من شركة كارجيل مقابل أي فقد أو تلف تعرضت له.  حيث يمكنك 

دون وَمن يمثلونهم 2)  ( المور ِّ

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من أي معلومات أعمال خاصة بك أو إذا كنت ترغب في تحديثها أو تصحيحها، فيرجى  

 االتصال بشركة كارجيل. 

بكيفية استخدام شركة كارجيل لمعلومات األعمال الخاصة بك، فيجب عليك، كخطوة أولى، إبالغ  إذا كان لديك أي مشكلة متعلقة 

 شركة كارجيل التي تقوم بتنفيذ أعمالك التجارية معها بهذه المشكلة كتابياً.

لشكوى إلى مكتب  وإذا لم يتم حل الشكوى المقدمة خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ تقديمها إلى شركة كارجيل، فيمكن تصعيد ا

وبعد التحقيق في المشكلة التي تم تصعيدها، سيرسل مكتب الخصوصية العام رًدا كتابيًا إليك    هذا النموذج باستخدام الخصوصية العام 

 اتخاذه.  خالل فترة زمنية معقولة يحدد فيه النتائج باإلضافة إلى تفاصيل أي إجراء تصحيحي يقترح أن يتم

 . االحتفاظ بمعلومات األعمال الخاصة بك 6

بناًء على األغراض التي نقوم من أجلها بمعالجة معلومات األعمال الخاصة بك، قد نقوم باالحتفاظ بمعلومات األعمال الخاصة بك  

ن فترات التقادم إلقامة الدعاوى  إذا كان ذلك ضرورياً لتلك األغراض، وبوجه خاص لحماية أنفسنا في حالة المطالبة القانونية. تتباي 

سنوات من    6هي  في المملكة المتحدةباختالف الواليات القضائية، فعلى سبيل المثال، فترة التقادم المطبقة لمعظم الدعاوى التعاقدية 

   . للعقد الخرق المزعوم 

 االتصال بشركة كارجيل 

حقوقك فيما  إذا كنت ترغب في الوصول إلى  أو إذا كانت لديك أي استفسارات عن هذا اإلشعار أو ممارسات الخصوصية لدينا، 

أو تحديثها أو تصحيحها أو ممارستها بأي طريقة أخرى بما في ذلك سحب موافقتك، يرجى  يتعلق بمعلومات األعمال الخاصة بك 

 :  ، فيرجى استخدام هذا النموذجهناالنقر 

 أو

 

 أو أرسل لنا خطابًا على: 
 

Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 

Office Center 
15407 McGinty Road West 

Wayzata 
MN 55391-2399 

USA 
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