
Ticari Bilgiler Bildirimi 

English | 简体中文 | български | Magyar | Romana | Português | Français | Türkçe | 

ภาษาไทย | Nederlands | Norsk | русский | Indonesia | Deutsch | Español | Українська | 

Italiano | Polski | 日本語 | 한국어 | Việt | 繁體中文 | Malayu | العربية  

Aralık 2022 tarihinde güncellendi   

Bu Bildirimde, şunlardan biriyseniz Cargill’in bir veri kontrolörü olarak iş bağlamında Kişisel 

Bilgilerinizi nasıl kullanacağı açıklanmaktadır: 

• Tedarikçi veya Tedarikçi olan bir kuruluşun temsilcisi; 

• Müşteri veya Müşteri olan bir kuruluşun temsilcisi; veya 

• Web Kullanıcıları. 

Buna “Ticari Bilgiler” diyoruz. 

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, sizin için geçerli olan Kaliforniya Gizlilik Politikasını incelemek için 

lütfen buraya tıklayın. 

“Cargill”, ABD’deki Cargill, Incorporated ve dünya genelinde ona bağlı olan kuruluşlar ve onun yan 

kuruluşları anlamına gelmektedir. Cargill şirketlerinin bir listesi için bkz. 

https://www.cargill.com/page/worldwide. “Tedarikçi”, Cargill ile çalışan mevcut veya muhtemel bir satıcı, 

tedarikçi, alt yüklenici veya iş ortağı anlamına gelmektedir. “Müşteri”, Cargill’in müşterisi, muhtemel 

müşterisi veya hedef müşterisi anlamına gelmektedir. “Web Kullanıcısı”, Cargill internet web sitesinin 

kullanıcısı anlamına gelmektedir. “Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı”, Cargill’e hizmet sağlarken Ticari 

Bilgilere erişebilen, Cargill dışındaki üçüncü taraf bir satıcı veya tedarikçi anlamına gelmektedir. “Kişisel 

Bilgiler”, Cargill tarafından veya Cargill adına otomatik araçlarla işlenen, kimliği belirlenmiş veya 

belirlenebilen gerçek kişilerle ilgili bilgiler anlamına gelmektedir. 

1. Cargill hangi Ticari Bilgileri toplar? 

Cargill’in toplayıp kullandığı Ticari Bilgiler türü, söz konusu işin bağlamına ve bilgilerin hangi amaçla 

toplandığına bağlıdır. Bu bilgiler arasında şunlar sayılabilir: 

• iletişim bilgileri (örneğin, adınız, iş unvanınız, cinsiyetiniz, iş adresiniz, telefon numaralarınız, 

e-posta adresiniz, faks numaralarınız vb.); 

• ilgili deneyiminizin ve/veya akademik ve profesyonel niteliklerinizin ayrıntıları (örneğin, bir 

satıcı için çalışıyorsanız); 

• işiniz ve diğer ilgileriniz ve görüşlerinizle ilgili ayrıntılar (örneğin, Müşteri İlişkileri Yönetimi 

veritabanında bilgilerin nerede tutulduğu); 

• Web Kullanıcıları için, web formlarının içeriği, tartışma forumlarına yapılan katkılar ve tarama 

geçmişi, IP adresleri ve Cargill web sitesinde izlediğiniz yol gibi Cargill web sitesini kullanımınızla 

ilgili bilgiler; 
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• kredi kartı bilgileri, kredi değerliliği ve finansla ilgili diğer bilgiler (örneğin, banka hesap 

numaranız ve işle ilgili bir işlemde destekleyici olarak toplanan ödemeyle ilgili diğer ilgili 

bilgiler); 

• Cargill tesislerine gelen ziyaretçilerin CCTV görüntüleri ve ziyaret bilgileri. 

2. Cargill, Ticari Bilgilerinizle ne yapar? 

Genel olarak Cargill, Ticari Bilgileri yalnızca aşağıdaki işle ilgili amaçlardan biri veya birkaçı için 

kullanır: 

• Müşterilerle sözleşme görüşmeleri yapma, bunları sonuca bağlama ve sözleşme gereklerini 

yerine getirme (finansal hizmetlerin ve tavsiyelerin sağlanması dahil); 

• Cargill hesaplarının ve kayıtlarının yönetilmesi; 

• Reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler (doğrudan pazarlama dahil); 

• Pazar Araştırması ve analizi; 

• Tedarikçilerle sözleşme görüşmeleri yapma, bunları sonuca bağlama ve sözleşme gereklerini 

yerine getirme; 

• Müşteri, Tedarikçi veya Web Kullanıcısı olan veya bunları temsil eden Kişilerle iletişim kurma; 

• Analiz yazılımlarının kullanımı dahil olmak üzere Cargill web sitesini işletme; 

• Cargill’in kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerini destekleme; 

• Cargill tesislerinin, web sitelerinin ve Cargill’in diğer varlıklarının güvenliğini sağlama; 

• Sizin veya başkalarının güvenliğini kolaylaştırmak; 

• Yasalara ve mevzuata uygunluk ve iç kontrol değerlendirmeleri ve denetimleri (Cargill’in iç ve 

dış denetim hizmeti sağlayıcıları tarafından yürütüldüğü durumlar dahil); 

• Borç yönetimi; ve/veya 

• Yasal muameleler ve davalar ve şirket satışı, satın alınması veya birleşmesi konusu dahil 

olmak üzere yasal tavsiye alma. 

Ticari Bilgileri kendi ve etkileşimde olduğumuz üçüncü tarafların meşru ticari çıkarları için gerektiği 

olduğu ölçüde yukarıdaki amaçlarla işleriz. İşlememizin bazı yönleri yasalara uymamız için de 

gereklidir veya izninize ya da işlemeye ilişkin mevcut diğer yasal dayanaklara dayanmaktadır.  



3. Cargill veri gizliliği prensipleri 

Cargill, Ticari Bilgiler konusunda aşağıdaki ilkelere uyar: 

• Bu bilgileri dürüstçe ve yasalara uygun bir şekilde işleriz; 

• Bu bilgileri belirli ve makul bir iş amacıyla işleriz ve sizin bilginiz ve/veya izniniz olmadan bu 

amaca uygun olmayan bir şekilde işlemeyiz; 

• İşlenme amacı bakımından yeterli ve ilgili olan ve aşırı olmayan Ticari Bilgileri kullanırız; 

• Bilgilerin doğru ve, gerektiği ölçüde, güncel olmasını sağlarız; 

• Bu bilgileri, toplanma amacının gerektirdiğinden daha uzun bir süre boyunca kimlik tespitine 

olanak sağlamayacak bir şekilde saklarız; 

• Bu bilgilerin, gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alarak, yanlışlıkla veya yasalara aykırı 

bir şekilde yok edilmesine ya da yanlışlıkla kaybedilmesine, değiştirilmesine, yetkisiz bir 

şekilde ifşa edilmesine veya bunlara erişilmesine karşı koruruz; 

• Bu bilgileri Bireyin haklarına uygun olarak işleriz; 

4. Ticari Bilgileriniz kime ifşa edilir? 

(a) Cargill içinde 

Cargill, Ticari Bilgilere erişimi şirkette bu bilgileri “bilmesi gereken” kişilerle sınırlar. Ulusal sınırların 

ötesinde ve belirli paylaşılan hizmetler ve kaynaklarla iş yapan global bir şirket olarak, bu “bilmesi 

gerekenlerin” bilgilerinizin, Kişisel Bilgiler için herhangi bir koruma sağlamayan ülkeler dahil olmak üzere 

başka bir ülkedeki Cargill’e aktarılmasına ihtiyaç duyduğu pek çok durum vardır. Bununla birlikte, Cargill 

Veri Gizliliği İlkesinin amacı, Cargill’in iş yaptığı her ülkede Ticari Bilgileriniz için koruma sağlamak ve 

bunun temelinde ilgili yerel Data Privacy Authority’den  “Bağlayıcı Şirket Kuralları” olarak onay almaktır. 

(b) Cargill dışında 

Cargill Ticari Bilgileri yetkili Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarla paylaşır. Bunu yaptığı durumlarda, 

Cargill söz konusu Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarını Ticari Bilgilere ilişkin uygun sözleşme 

yükümlülüklerine tabi kılar. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları dışında, Cargill Ticari Bilgilerinizi Cargill 

dışındaki üçüncü taraflara yalnızca şu durumlarda ifşa eder: 

• yasa gerektirdiğinde; 

• polis veya diğer emniyet teşkilatı tarafından yasal bir yardım talebine cevaben; 

• bireyin hayati çıkarlarını veya güvenliğini korumak için; 

• Cargill’in kendi bünyesinde çalışmayan avukatlarından veya üçüncü bir tarafla olan bir 

davayla bağlantılı olarak yasal tavsiye almak için; 

• bir şirketin satışı, satın alınması veya birleşmesiyle bağlantılı olarak; ya da 

• Cargill’in mali hesaplarının doğrulanması için dış denetçilerin görevlendirilmesi. 



Böyle yapıldığında, Ticari Bilgileriniz bulunduğunuz ülkeyle aynı düzeyde yasal koruma sağlamayan 

diğer ülkelere aktarılabilir. Ancak, Ticari Bilgilerinizi korumak için uygun önlemleri almak bizim için 

standart bir uygulamadır.  

5. Haklarınızı kullanma 

(i) Web Kullanıcıları, Müşteriler ve Müşterileri temsil edenler 

Ticari Bilgilerinizden herhangi birinin kopyasını istiyorsanız veya bilgileri güncellemek ya da 

düzeltmek istiyorsanız veya artık Cargill’in genel olarak ya da belirli bir medya aracılığıyla size 

pazarlama materyalleri göndermemesini istiyorsanız lütfen Cargill’e başvurun. Ancak, size pazarlama 

dışı iletişimler göndermeye devam edebileceğimizi (hizmetle ilgili iletişimler gibi) ve isteğinizin 

karşılanmasını sağlamak için isteğinizin bir kaydının yanı sıra iletişim bilgilerinizi de saklayacağımızı 

lütfen unutmayın. 

Cargill’in Ticari Bilgilerinizi nasıl kullandığına dair herhangi bir endişeniz varsa, öncelikle bu konuyu 

yazılı olarak, iş yaptığınız Cargill işletmesine bildirmeniz gerekir. 

Şikayetiniz Cargill’e ulaştıktan sonra makul bir süre içinde çözüme kavuşturulmazsa söz konusu 

durum, bu form kullanılarak Global Privacy Office’e bildirilebilir. Global Privacy Office’e bildirilen 

durum araştırıldıktan sonra bu birim size makul bir süre içinde, ulaştığı sonuçlarla birlikte önerdiği 

düzeltici işlemin (varsa) ayrıntılarını içeren yazılı bir cevap gönderir. 

Bazı durumlarda, Ticari Bilgilerinizin silinmesini veya kullanımının kısıtlanmasını isteme, 

kullanılmasına itiraz etme, taşınabilir bir biçimde almayı ya da başka bir kuruluşa gönderilmesini 

isteme hakkına sahipsiniz. Bu haklardan birini uygulamak isterseniz lütfen Cargill’e başvurun. 

Endişeniz AEA ya da Birleşik Krallık yasalarına tabi Ticari Bilgilerle ilgiliyse ve Global Privacy Office 

tarafından tam olarak çözülmediyse, endişenizi ilgili Data Privacy Authority’ye bildirme veya yaşadığınız 

kayıp ya da hasar için Cargill’den tazminat isteyebileceğiniz ülkedeki mahkemelere taşıma hakkına 

sahip olursunuz.  

(ii) Tedarikçiler ve Tedarikçileri temsil edenler 

Ticari Bilgilerinizden herhangi birinin kopyasını istiyorsanız veya bilgileri güncellemek ya da 

düzeltmek istiyorsanız lütfen Cargill’e başvurun. 

Cargill’in Ticari Bilgilerinizi nasıl kullandığına dair herhangi bir endişeniz varsa, öncelikle bu konuyu 

yazılı olarak, iş yaptığınız Cargill işletmesine bildirmeniz gerekir. 

Şikayetiniz Cargill’e ulaştıktan sonra makul bir süre içinde çözüme kavuşturulmazsa söz konusu 

durum, bu form kullanılarak Global Privacy Office’e bildirilebilir. Global Privacy Office’e bildirilen 

durum araştırıldıktan sonra bu birim size makul bir süre içinde, ulaştığı sonuçlarla birlikte önerdiği 

düzeltici işlemin (varsa) ayrıntılarını içeren yazılı bir cevap gönderir. 

6. Ticari Bilgilerinizin Saklanması 

Ticari Bilgilerinizi işleme amaçlarına bağlı olarak, bu amaçlar için gerekli olduğu sürece ve özellikle 

yasal bir talep durumunda kendimizi savunmak için saklayabiliriz. Talepte bulunmaya ilişkin sınırlama 
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süreleri yetki bölgesine göre farklılık gösterir; örneğin, Birleşik Krallık’ta sözleşme kaynaklı çoğu talep 

için geçerli sınırlama süresi sözleşmenin ihlal edildiği iddiasından itibaren 6 yıldır. 

Cargill’e Başvurma 

Bu Bildirim veya gizlilik uygulamalarımız hakkında sorunuz varsa ya da izninizi geri çekme de dahil 

olmak üzere, Ticari Bilgilerinize erişmek, bunları güncellemek, düzeltmek ya da Ticari Bilgilerinizle 

ilgili haklarınızı başka şekilde kullanmak isterseniz lütfen bu formdan yararlanın, 

 

veya 

 
Şu adresten bize yazın: 

Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata 
MN 55391-2399 
USA 
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