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O presente aviso explica como a Cargill, na qualidade de controladora de dados, usa as informações 

pessoais a seu respeito em um contexto comercial, caso você seja: 

• um fornecedor ou represente uma organização que é fornecedora; 

• um cliente ou represente uma organização que é cliente; ou 

• um usuário da Web. 
 

Essas informações são identificadas como “Informações comerciais”. 

Se você mora na Califórnia, clique aqui para revisar a Política de Privacidade da Califórnia aplicável a 

você. 

O termo “Cargill” significa a Cargill, Incorporated nos EUA e suas subsidiárias e afiliadas em todo o 

mundo. Você encontra uma lista das filiais da Cargill em https://www.cargill.com/page/worldwide. 

“Fornecedor” é um fornecedor, subcontratado ou parceiro atual ou potencial da Cargill. “Cliente” 

significa um cliente, possível cliente ou cliente-alvo da Cargill. “Usuário da Web” significa um usuário 

do site da Cargill. “Prestador de serviços terceirizado” é um fornecedor terceirizado, externo à 

Cargill, que pode ter acesso a informações comerciais ao prestar serviços à Cargill. “Informações 

pessoais” são as informações relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável, 

processadas por ou em nome da Cargill, por meios automáticos. 

1. Quais Informações comerciais são coletadas pela Cargill? 

O tipo de informações comerciais que a Cargill coleta e utiliza depende do contexto comercial em 

questão e da finalidade para a qual são coletadas. Podendo incluir: 

• detalhes de contato (como seu nome, cargo, gênero, endereço comercial, números de 

telefone, endereço de e-mail, números de fax e outros); 

• detalhes relevantes de sua experiência e/ou qualificações acadêmicas e profissionais (por 

exemplo, se você é empregado de um fornecedor); 

• detalhes de sua empresa e de outros interesses e opiniões (por exemplo, onde as 

informações forem retidas em um banco de dados de Gerenciamento do Relacionamento 

com o Cliente); 

• para os usuários da Web, as informações relacionadas ao seu uso do site da Cargill, incluindo 

o conteúdo dos formulários da Web, as contribuições nos fóruns de discussão e histórico de 

pesquisa, endereços de IP e sua trajetória no site da Cargill; 
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• dados de cartão de crédito, risco de crédito e outras informações de cunho financeiro, como 

o número da conta bancária e outras informações relevantes relacionadas a pagamentos, 

coletadas para as transações comerciais de um indivíduo; 

• As imagens de circuito interno de TV e informações de acesso dos visitantes às instalações 

da Cargill. 

2. O que a Cargill fará com suas informações comerciais? 

Em termos gerais, a Cargill utiliza somente as informações comerciais para uma ou mais das 

finalidades de negócios abaixo: 

• Negociar, concluir e executar contratos junto a clientes (incluindo o fornecimento de 

serviços e consultoria financeira); 

• Gerenciar contas e registros da Cargill; 

• Anúncios, marketing e relações públicas (incluindo marketing direto); 

• Pesquisa de mercado e análise; 

• Negociar, concluir e executar contratos junto a fornecedores; 

• Comunicar-se com os indivíduos que são ou representam clientes, fornecedores ou usuários 

da Web; 

• Operar o site da Cargill, incluindo o uso do software de análise; 

• Apoiar as atividades de responsabilidade social corporativa da Cargill; 

• Facilitar a segurança das instalações, sites e outros ativos da Cargill; 

• para facilitar a sua segurança ou de outras pessoas; 

• Avaliações e auditorias de conformidade jurídica e normativa e de controle interno 

(incluindo onde houver condução por parte dos prestadores de serviço de auditoria interna 

e externa); 

• Administração de débito; e/ou 

• Obtenção de consultoria jurídica, incluindo para os fins de processos e ações judiciais, e 

também relacionada à venda, compra ou fusão de uma empresa. 

Processamos as informações comerciais para os fins supracitados, conforme o necessário aos nossos 

interesses comerciais legítimos e de terceiros com quem interagimos. Alguns aspectos do 

processamento são também necessários para que estejamos em conformidade com a legislação ou 

de acordo com sua permissão, ou por outros motivos legais para o processamento. 

3. Princípios de privacidade de dados da Cargill 

A Cargill cumpre com os princípios a seguir em relação às informações comerciais: 



• Processamos os dados de forma justa e de acordo com a lei; 

• Processamos os dados para uma finalidade comercial legítima e específica e não de maneira 

incompatível com a referida finalidade sem seu conhecimento e/ou sua permissão; 

• As informações comerciais terão adequação e relevância e não deverão ser usadas para 

nada além da finalidade para a qual serão processadas; 

• Mantemos os dados precisos e, conforme necessário, atualizados; 

• Mantemos esses dados de tal forma que possam ser identificados apenas pelo tempo 

necessário e de acordo com o propósito para o qual foram coletados; 

• Nós os protegemos contra destruição ou perda, alteração, divulgação ou acesso não 

autorizado, usando medidas técnicas e organizacionais apropriadas; 

• As informações são processadas em conformidade com os direitos individuais. 

 

4. Para quem as suas informações comerciais são divulgadas? 

(a) Na Cargill 

A Cargill restringe o acesso às informações comerciais a pessoas na empresa que tenham a 

“necessidade de ciência” dessas informações. Na qualidade de empresa global, atuando em diversos 

países e de posse de determinados serviços e recursos compartilhados, há diversas situações em que 

a “necessidade de ciência” requer que as informações sejam transferidas para a Cargill em outros 

países, incluindo os que ofereçam nenhuma ou pouca proteção jurídica às informações pessoais. No 

entanto, a finalidade da Privacidade de dados da Cargill, referente à Política de informações 

comerciais é garantir a proteção para as suas informações comerciais em todos os países onde a 

Cargill atua, com base na aprovação da autoridade relevante de privacidade de dados como 

“Códigos de Conduta”. 

(b) Fora da Cargill 

A Cargill compartilha as informações comerciais com prestadores de serviços terceirizados 

autorizados. Onde houver esse compartilhamento, a Cargill imporá obrigações contratuais 

apropriadas, referentes às informações comerciais em trânsito nos prestadores de serviços 

terceirizados. Além dos prestadores de serviços terceirizados, a Cargill só divulgará suas informações 

comerciais a terceiros fora da Cargill: 

• ao ser exigida por lei a proceder desta forma; 

• em resposta a uma petição legal solicitando assistência, por parte da polícia ou outro órgão 

de cumprimento da legislação; 

• para a proteção dos interesses vitais ou da segurança de uma pessoa; 

• para buscar consultoria jurídica de advogados externos à Cargill ou se estiver vinculada a 

terceiros, de acordo com a lei; 



• se estiver vinculada à venda, compra ou fusão de uma empresa; ou 

• para a participação de auditores externos a fim de conferir as contas financeiras da Cargill. 

Ao fazer isso, suas Informações comerciais poderão ser transferidas para outros países que não 

oferecem o mesmo nível de proteção jurídica do seu país. No entanto, a aplicação de defesas 

apropriadas para proteger suas Informações comerciais faz parte da nossa conduta. 

5. Exercício de seus direitos 

(i) Usuários da Web, clientes e aqueles que representam clientes 

Caso deseje uma cópia de suas informações comerciais, queira atualizá-las/corrigi-las ou almeje 

solicitar que a Cargill pare de enviar materiais de marketing, tanto de forma geral quanto por um 

meio em particular, entre em contato com a Cargill. No entanto, observe que poderemos continuar 

enviando a você comunicados não relacionados a marketing (como os comunicados relacionados aos 

serviços) e que manteremos um registro de sua solicitação, além dos seus dados de contato, a fim de 

garantir que sua solicitação será respeitada. 

Caso tenha alguma preocupação sobre a forma de uso das suas informações comerciais por parte da 

Cargill, como primeiro passo, você deve levar essa preocupação, por escrito, à filial da Cargill com a 

qual você mantém relações comerciais. 

Se a sua reclamação não for solucionada em um prazo razoável em relação à comunicação à Cargill, 

ela poderá ser encaminhada à Diretoria Global de Privacidade de Dados através deste formulário. 

Após investigar uma questão encaminhada, a Diretoria Global de Privacidade de Dados responderá 

por escrito e em um prazo razoável, informando as conclusões sobre o assunto, juntamente com 

detalhes para a execução da medida corretiva proposta. 

Em algumas circunstâncias, você terá o direito de solicitar o apagamento de suas informações 

comerciais ou a restrição do uso das mesmas, a objeção quanto ao uso, o recebimento em formato 

portátil ou a transmissão à outra organização. Caso deseje exercer qualquer um desses direitos, entre 

em contato com a Cargill. 

Se a sua preocupação for relacionada às informações comerciais sujeitas à legislação do EEE ou do 

Reino Unido e não tenha sido solucionada pela Diretoria Global de Privacidade de Dados, você tem o 

direito de apresentar sua reclamação à Autoridade de privacidade de dados local ou perante os 

tribunais de seu país, onde você poderá requerer uma indenização da Cargill por eventuais perdas 

ou danos sofridos.  

(ii) Fornecedores e representantes de fornecedores 

Caso deseje uma cópia das informações comerciais ou deseje atualizá-las ou corrigi-las entre em 

contato com a Cargill. 

Caso tenha alguma preocupação sobre a forma de uso das suas informações comerciais por parte da 

Cargill, como primeiro passo, você deve levar essa preocupação, por escrito, à filial da Cargill com a 

qual você mantém relações comerciais. 

Se a sua reclamação não for solucionada em um prazo razoável em relação à comunicação à Cargill, 

ela poderá ser encaminhada à Diretoria Global de Privacidade de Dados através deste formulário. 
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Após investigar uma questão encaminhada, a Diretoria Global de Privacidade de Dados responderá 

por escrito e em um prazo razoável, informando as conclusões sobre o assunto, juntamente com 

detalhes para a execução da medida corretiva proposta. 

6. Retenção de suas informações comerciais 

Dependendo da finalidade do processamento de suas informações comerciais, poderemos mantê-las 

pelo tempo necessário para a referida finalidade e, especialmente, para nos resguardar em caso de 

uma reivindicação jurídica. Os períodos de limitação para apresentar reivindicações variam 

conforme as jurisdições; por exemplo, o período aplicável das limitações para as reivindicações 

contratuais no Reino Unido é de seis anos a partir da suposta violação do contrato. 

Entre em contato com a Cargill 

Se você tiver dúvidas sobre este Aviso ou sobre nossas práticas de privacidade, ou se deseja acessar, 

atualizar, corrigir ou exercer seus direitos em relação às suas informações comerciais, incluindo 

remover seu consentimento, utilize este formulário, 

 
ou 
 
Escreva para nós: 
Diretoria Global de Privacidade de Dados da Cargill 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata 
MN 55391-2399 

USA 
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