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Настоящото съобщение разяснява как Cargill, като администратор на данни, използва личната 

информация за Вас в бизнес контекст, ако сте: 

• доставчик или представлявате организация, която е доставчик; 

• клиент или представлявате организация, която е клиент; или 

• сте уеб потребители. 

Ние наричаме това „Търговска информация.“ 

Ако сте жител на Калифорния, моля, щракнете тук, за да прегледате приложимата за Вас 

Политика за поверителност на Калифорния. 

„Cargill“ означава Cargill, компания, регистрирана в САЩ, и нейните дъщерни и свързани 

дружества по света. Списък с компаниите на Cargill можете да намерите на 

https://www.cargill.com/page/worldwide. „Доставчик“ означава настоящ или бъдещ търговец, 

доставчик, подизпълнител или партньор на Cargill. „Клиент“ означава клиент, потенциален 

клиент или целеви клиент на Cargill. „Уеб потребител“ означава потребител на уебсайта на 

Cargill в интернет. „Трето лице, предоставящо услуги“ означава трето лице продавач или 

доставчик извън Cargill, който може да има достъп до търговската информация при 

предоставянето на услуги на Cargill. „Лична информация“ означава информация, отнасяща се 

до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, която се обработва от Cargill или 

от негово име с автоматични средства. 

1. Каква търговска информация се събира от Cargill? 

Видът търговска информация, която Cargill събира и използва, зависи от конкретния бизнес 

контекст и целта, за която тя се събира. Тя може да включва: 

• данни за контакт (като Вашето име, длъжност, пол, служебен адрес, телефони, имейл 

адрес, факс номера и др.); 

• информация за Вашия професионален опит и/или академично образование 

и професионална квалификация (напр. ако сте наети от доставчик); 

• информация за Вашите бизнес и други интереси и възгледи (напр. когато 

информацията се съхранява в база данни на системата за взаимоотношения 

с клиентите); 

• за уеб потребители – информация, отнасяща се до използването от Ваша страна на 

уебсайта на Cargill, в т.ч. съдържанието на уеб формуляри, участие в дискусионни 

форуми и хронология на преглеждането, IP адреси и Вашия път в уебсайта на Cargill; 
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• данни за кредитни карти, кредитоспособност и друга финансова информация, като 

например номер на банкова сметка и друга съответна информация във връзка 

с плащанията, събирана за извършване на търговска операция; 

• видеозаписи и информация за посещението от външни посетители на обектите на 

Cargill. 

2. За какво Cargill ще използва Вашата търговска информация? 

По принцип Cargill използва търговската информация само за една или повече от следните 

цели във връзка с дейността: 

• водене на преговори, сключване и изпълнение на договори с клиенти (включително 

предоставяне на финансови услуги и консултации); 

• водене на отчетната документация на Cargill; 

• реклама, маркетинг и връзки с обществеността (включително директен маркетинг); 

• проучване на пазара и анализ; 

• водене на преговори, сключване и изпълнение на договори с доставчици; 

• контакти с лица, които представляват или са самите клиенти, доставчици или уеб 

потребители; 

• обслужване на уебсайта на Cargill, включително използването на аналитичен софтуер; 

• подпомагане на дейностите на Cargill за корпоративна социална отговорност; 

• повишаване на сигурността на обектите, уебсайтовете и другите активи на Cargill; 

• Улесняване на безопасността на Вас или другите; 

• правно и регулаторно съответствие и оценявания и одити на вътрешен контрол (в т.ч. 

когато се извършват от доставчици на услуги на Cargill по вътрешен и външен одит); 

• администриране на задълженията; и/или 

• получаване на правни консултации, включително за съдебни дела и спорове, както 

и във връзка с продажбата, купуването или сливането на дейност. 

Ние обработваме търговската информация за горепосочените цели, както се изисква за 

законните ни бизнес интереси, както и тези на трети страни, с които взаимодействаме. 

Определени аспекти от процеса ни на обработване също са необходими, за да сме 

в съответствие със законодателството, или са такива, които се основават на съгласие от Ваша 

страна или на други налични правни основания за обработване.  

3. Принципи за поверителност на информацията на Cargill 

Cargill спазва следните принципи по отношение на търговската информация: 

• ние работим с нея по коректен и законен начин; 

• ние обработваме информацията за специфична легитимна бизнес цел и не по начин, 

който не съответства на тази цел без Вашето знание и/или съгласие; 



• ние си служим с търговска информация, която е подходяща, съответстваща и не 

е прекомерна за целта, за която се обработва; 

• ние я поддържаме в точен, и когато необходимо, актуален вид; 

• ние я водим по начин, който позволява идентификация за не по-дълго, отколкото 

е необходимо за целите, за които тя се събира; 

• ние предпазваме информацията от неволно или неправомерно унищожаване или 

случайно изгубване, изменение, неразрешено разкриване или достъп, като си служим 

с подходящите технически и организационни мерки; 

• ние я обработваме в съответствие с правата на личността. 

4. На кого се разкрива Вашата търговска информация? 

(a) В рамките на Cargill 

Cargill ограничава достъпа до търговската информация до хора от компанията, които 

е необходимо да имат достъп до тази информация по силата на служебните си задължения. 

Като международна компания, която осъществява дейност отвъд националните граници и с 

определени съвместни услуги и ресурси, има много ситуации, при които тази необходимост от 

достъп изисква Вашата информация да се предаде на Cargill в друга страна, включително 

в държави, които е възможно да не осигуряват правна защита на личната информация. 

Въпреки това целта на политиката за поверителност на данни за търговска информация на 

Cargill е да гарантира защитата на Вашата търговска информация във всяка държава, в която 

Cargill извършва търговска дейност, въз основа на одобрени „задължителни корпоративни 

правила“ от страна на съответните местни органи за защита на информацията. 

(б) Извън Cargill 

Cargill споделя търговска информация с оторизирани доставчици на услуги на трети страни. 

В такива случаи Cargill налага на тези доставчици на услуги на трети страни съответните 

договорни задължения във връзка с търговската информация.  

Освен със своите доставчици на услуги на трети страни Cargill ще разкрие Вашата търговска 

информация на трети страни извън Cargill само в следните случаи: 

• когато това се изисква по закон; 

• в отговор на правомерно искане за съдействие от полицията или друг съдебен 

изпълнителен орган; 

• за защита на жизнените интереси на дадено лице или безопасност; 

• при искане на правна консултация от външни адвокати на Cargill или във връзка със 

спорове с трето лице; 

• във връзка с продажбата, купуването или сливането на дейност; или 

• за ангажиране на външни одитори за заверка на финансовите отчети на Cargill. 

В такива случаи Вашата търговска информация може да бъде прехвърлена в други държави, 

които не предоставят същото ниво на правна защита, както във Вашата държава. Нашата 



практика обаче е да прилагаме съответните предпазни мерки за защита на Вашата търговска 

информация.  

5. Упражняване на Вашите права 

(i) Уеб потребители, клиенти и Вие, които представлявате клиенти 

Ако искате да получите копие от Вашите търговска информация или желаете да 

я актуализирате или коригирате, или имате намерение да поискате от Cargill да не Ви изпраща 

повече рекламни материали изобщо или чрез конкретна медия, свържете се с Cargill. Имайте 

предвид обаче, че можем да продължим да Ви изпращаме нерекламни съобщения (като 

например съобщения, свързани с услуги) и че ще съхраняваме досие с Вашето искане, както 

и Вашите подробни данни за контакт, за да сме сигурни, че искането Ви ще бъде изпълнено. 

Ако имате притеснения относно това как Cargill използва Вашата търговска информация, като 

първа стъпка Вие трябва да повдигнете въпроса писмено пред подразделението на Cargill, 

с което извършвате дейност. 

Ако Вашето оплакване не бъде решено в разумен срок след подаването му до Cargill, то може 

да бъде придвижено по-нагоре до Международната служба за защита на информацията чрез 

този формуляр. След като проучи така повдигнатия въпрос, Международната служба за защита 

на информацията ще Ви отговори писмено в разумен срок, като представи своите заключения 

заедно с подробности за коригиращите действия, които предлага да бъдат предприети. 

В някои случаи имате право да изискате заличаване на Вашата търговска информация или 

ограничаване на нейното използване, да възразите срещу нейното използване, да я получите 

в преносим формат или да бъде предадена на друга организация. Ако желаете да упражните 

някое от тези права, моля, свържете се с Cargill. 

В случай че Вашият въпрос се отнася за търговска информация, която е обект на 

законодателството на ЕИП или Обединеното кралство и не е разрешен цялостно от Централния 

отдел за защита на личните данни, можете да подадете оплакване до местния орган за защита 

на личните данни или пред съд във Вашата държава, където можете да търсите обезщетение 

от Cargill за нанесени вреди.  

(ii) Доставчици и Вие, които представлявате доставчици 

Ако искате да получите копие от Вашата търговска информация или искате да я актуализирате 

или коригирате, свържете се с Cargill. 

Ако имате притеснения относно това как Cargill използва Вашата търговска информация, като 

първа стъпка Вие трябва да повдигнете въпроса писмено пред подразделението на Cargill, 

с което извършвате дейност. 

Ако Вашето оплакване не бъде решено в разумен срок след подаването му до Cargill, то може 

да бъде придвижено по-нагоре до Международната служба за защита на информацията чрез 

този формуляр. След като проучи така повдигнатия въпрос, Международната служба за защита 

на информацията ще Ви отговори писмено в разумен срок, като представи своите заключения 

заедно с подробности за коригиращите действия, които предлага да бъдат предприети. 

  



6. Запазване на търговската информация 

В зависимост от целите, за които обработваме Вашата търговска информация, можем да 

съхраняваме търговската Ви информация толкова време, колкото е необходимо за тези цели, 

и по-специално да се защитим в случай на правен иск. Давността за внасяне на искове варира 

при различните юрисдикции: например приложимата давност за повечето договорни искове 

в Обединеното кралство е шест години от предполагаемото нарушение на договора. 

Свържете се с Cargill 

Ако имате въпроси относно това съобщение или нашите практики за поверителност или ако 

искате да получите достъп, да актуализирате, коригирате или по друг начин да упражните 

правата си по отношение на Вашата търговска информация, включително да оттеглите 

съгласието си, използвайте този формуляр. 

Или 

Пишете ни на адрес: 
Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
САЩ 
 


