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Kebijakan Cookie ini menjelaskan apa itu cookie dan teknologi pelacakan lainnya, bagaimana 

Brunswick Corporation, dan setiap perusahaan afiliasi atau anak perusahaan, (“Brunswick,” “kami,” 

atau “kami”) menggunakannya, dan hak persetujuan apa yang ada.  

 

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara kami menggunakan, menyimpan, dan menjaga keamanan 

data pribadi Anda, lihat Kebijakan Privasi kami dan Ketentuan Penggunaan kami, yang dimaksudkan 

untuk dibaca bersama dengan Kebijakan Cookie ini.  

 

Kebijakan Cookie ini berlaku untuk cookie, dan teknologi pelacakan lainnya pada setiap Brunswick 

—termasuk perusahaan afiliasi atau anak perusahaan—situs web atau aplikasi (secara bersama-sama 

disebut “situs”). Dengan melanjutkan penjelajahan atau menggunakan situs-situs kami, Anda setuju 

bahwa kami dapat menyimpan, dan mengakses cookie dan teknologi pelacakan lainnya seperti yang 

dijelaskan dalam Kebijakan Cookie ini. 
 

 

Apa yang dimaksud dengan cookie dan teknologi pelacakan lainnya? 

Cookie adalah file teks kecil yang ditempatkan situs web pada perangkat Anda saat Anda 

melakukan penelusuran. Cookie ini diproses dan disimpan oleh peramban web Anda. Dengan 

sendirinya, cookie tidak berbahaya dan berfungsi sangat penting bagi situs web. Cookie dapat 

dengan mudah dilihat dan dihapus. 

Teknologi pelacakan lainnya meliputi web beacon, piksel, clear gif, dan teknologi serupa 

lainnya. Ini bekerja serupa dengan cookie dan menempatkan file data kecil pada perangkat Anda 

untuk memantau aktivitas situs web Anda. Pemantauan ini digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang cara Anda menggunakan situs kami dan memungkinkan situs kami mengenali 

perangkat Anda secara terpisah dari perangkat pengguna lain situs tersebut.  

Informasi yang diberikan di dalam kebijakan ini tentang cookie juga berlaku bagi teknologi 

Pelacakan lainnya ini.  

Anda dapat menemukan lebih banyak informasi di www.allaboutcookies.org dan 

www.youronlinechoices.eu. 

 

Apa jenis cookie dan teknologi pelacakan lainnya yang digunakan Brunswick? 

Secara umum, ada tiga cara berbeda untuk menjelaskan cookie: 1. Asal; 2. Durasi; dan 3. Tujuan.  

Cara terbaik bagi Anda untuk menggunakan hak Anda tentang cookie adalah dengan deskriptor 

Tujuan. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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JENIS COOKIE 

ASLI Cookie pihak pertama Cookie pihak pertama adalah cookie milik Brunswick dan yang 

ditempatkan Brunswick pada perangkat Anda.  

Brunswick menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya 

untuk mengenali Anda dan minat Anda, untuk mengingat 

preferensi Anda, dan untuk melacak penggunaan Anda pada Situs 

kami. Kami juga menggunakan cookie dan teknologi pelacakan 

lainnya untuk mengendalikan akses ke konten tertentu pada situs 

kami, melindungi situs, dan untuk memproses setiap permintaan 

yang Anda ajukan kepada kami. 

Cookie pihak ketiga Cookie pihak ketiga adalah cookie yang ditempatkan oleh pihak 

lain pada perangkat Anda melalui situs kami, berdasarkan 

perjanjian dengan kami. 

Untuk mengelola situs kami dan untuk tujuan riset, Brunswick 

juga menjalin kontrak dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk 

melacak dan menganalisa penggunaan statistik dan informasi 

volume dari para pengguna situs kami. Cookie membantu kami 

meningkatkan pengalaman pengguna, mengelola konten pada situs 

kami, dan menganalisa cara pengguna bernavigasi dan 

memanfaatkan situs. Cookie tersebut juga dapat berkaitan dengan 

pengiklan pihak ketiga dan situs media sosial, yang dapat 

menggunakan cookie untuk melacak dan membuat profil minat 

online Anda dan memungkinkan Anda berbagi konten dengan 

jaringan Anda. 

DURASI 

(lamanya 

waktu 

mereka 

tetap 

berada di 

perangkat 

Anda) 

Cookie Persisten Cookie persisten tetap ada di komputer pribadi atau perangkat 

seluler Anda saat Anda offline dan tetap ada hingga kedaluwarsa 

dan secara otomatis dihapus. Tanggal kedaluwarsa ditentukan oleh 

manajer cookie dan dapat berkisar dari beberapa menit hingga 

beberapa tahun. Cookie dirancang untuk kedaluwarsa tidak 

lebih dari jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi 

tujuan pembuatannya. 

Kami menggunakan cookie persisten untuk meningkatkan 

pengalaman Anda dalam menggunakan situs. Ini termasuk 

merekam penerimaan Anda atas Kebijakan Cookie kami, merekam 

pilihan persetujuan Anda dalam banner cookie, yang pertama kali 
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muncul saat Anda membuka situs. 

Cookie Sesi Cookie sesi dihapus segera setelah Anda menutup peramban web.  

Kami menggunakan cookie sesi untuk mengumpulkan dan 

menyimpan data sementara saat Anda mengunjungi situs. 

TUJUAN Cookie yang Sangat 

Diperlukan  
Cookie ini biasanya hanya diatur sebagai tanggapan atas 

tindakan yang Anda lakukan yang sama dengan permintaan 

layanan, seperti mengatur preferensi privasi Anda, masuk, atau 

mengisi formulir. Cookie ini membantu mengautentikasi 

pengguna dan mencegah penggunaan akun pengguna secara 

curang. Tanpa cookie ini, layanan yang Anda minta tidak dapat 

disediakan. 

Cookie ini diperlukan agar situs web berfungsi dan tidak 

dapat ditolak pada situs kami. Meskipun Anda dapat 

mengatur peramban untuk memblokir atau memperingatkan 

Anda tentang cookie ini, beberapa bagian situs tidak akan 

berfungsi tanpa cookie ini. Cookie ini tidak menyimpan 

informasi pengidentifikasi jati diri apa pun. 

Cookie 

Preferensi/Fungsionalitas 
Cookie ini memungkinkan kami menyediakan fungsionalitas 

dan personalisasi yang ditingkatkan dengan memungkinkan 

situs mengingat pilihan yang telah Anda buat sebelumnya, 

seperti bahasa yang Anda sukai, atau nama pengguna dan kata 

sandi Anda, sehingga Anda dapat masuk secara otomatis. 

Cookie ini dapat berupa cookie pihak pertama atau ketiga.  

Jika Anda menolak cookie ini, semua layanan mungkin tidak 

berfungsi dengan baik. 
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Bagaimana cara menggunakan hak saya terkait penggunaan cookie? 

Anda memiliki beberapa opsi untuk mengatur preferensi persetujuan Anda untuk cookie. 

Cookie Statistik/Kinerja Cookie ini memungkinkan kami menghitung kunjungan dan 

sumber lalu lintas sehingga kami dapat mengukur dan 

meningkatkan kinerja situs kami. Cookie ini membantu kami 

memahami halaman mana yang paling populer dan paling tidak 

populer serta mempelajari cara pengunjung menjelajahi situs. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi situs web dan 

meningkatkan kinerjanya. Cookie tersebut biasanya disediakan 

oleh platform analisis pihak pertama dan/atau pihak ketiga.  

Apabila Anda menolak cookie ini, kami tidak dapat 

mempertimbangkan pembaruan berdasarkan cara dan waktu 

Anda mengalami serta menavigasi situs dan tautan kami. Anda 

tidak dapat diidentifikasi dengan informasi ini karena 

semua informasi tersebut dikumpulkan dan, dengan 

demikian, dianonimkan. 

Cookie Pemasaran Cookie ini melacak aktivitas online Anda di situs web atau di 

beberapa situs web untuk membantu pengiklan memberikan 

iklan yang lebih relevan atau membatasi berapa kali Anda 

melihat iklan. Cookie ini dapat membagikan informasi tersebut 

dengan organisasi internal atau eksternal atau pengiklan 

lainnya. Ini adalah cookie tetap dan dapat berupa cookie pihak 

pertama atau ketiga.  

Jika Anda menolak cookie ini, Anda akan mengalami iklan 

yang kurang dipersonalisasi dan lebih acak. 

 

Cookie Media Sosial Cookie ini diatur oleh berbagai layanan media sosial yang telah 

kami tambahkan ke situs agar Anda dapat membagikan konten 

kami dengan teman dan jaringan Anda. Mereka dapat melacak 

peramban Anda di situs lain dan membangun profil minat 

Anda. Cookie tersebut dapat berupa cookie pihak pertama 

dan/atau ketiga. 

 Jika Anda menolak cookie ini, kami tidak akan dapat melayani 

produk dan iklan kami untuk Anda dan Anda mungkin tidak 

dapat memanfaatkan kemungkinan berbagi media sosial. 
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Anda dapat menghentikan pengunduhan cookie ke perangkat Anda dengan memilih pengaturan 

yang sesuai pada peramban Anda. Sebagian besar peramban web akan memberi tahu Anda cara 

untuk berhenti menerima cookie baru, cara agar diberi tahu ketika Anda menerima cookie baru, 

dan cara menonaktifkan cookie yang sudah ada. Anda dapat mencari tahu cara melakukan hal ini 

untuk peramban Anda dengan mengeklik “bantuan” pada menu peramban Anda atau dengan 

mengunjungi www.allaboutcookies.org. Tapi harap ingat, bahwa tanpa cookie Anda mungkin 

tidak dapat mengakses atau mengambil manfaat seutuhnya dari semua fitur situs kami.  

 

Sebagian besar peramban mengizinkan pengguna menggunakan “mode pribadi” ketika cookie 

akan dihapus setelah kunjungan Anda ke situs web. Harap baca bagian bantuan pada peramban 

Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengaktivasi “mode pribadi.” Anda tetap 

dapat mengunjungi situs web kami jika peramban Anda dalam “mode pribadi”; tetapi, 

pengalaman pengguna mungkin tidak optimal dan beberapa utilitas mungkin tidak berfungsi. 

 

Jika Anda ingin menghapus cookie yang disimpan sebelumnya, Anda dapat secara manual 

menghapus cookie ini setiap saat. Tetapi, tindakan itu tidak akan mencegah situs menempatkan cookie 

lagi pada perangkat Anda kecuali dan hingga Anda menyesuaikan pengaturan peramban Anda seperti 

yang dijelaskan di atas. Silakan kunjungi halaman bantuan peramban Anda untuk informasi 

tambahan. 

Anda dapat mempersonalisasi preferensi cookie Anda (kecuali untuk cookie yang sangat diperlukan, 

yang diperlukan untuk kinerja situs) di situs kami dengan mengeklik banner “pengaturan cookie” 

yang muncul di situs saat cookie dibuka. Anda selalu dapat mengakses preferensi cookie Anda dengan 

menggulir ke bagian bawah situs kami dan mengeklik tautan Jangan Jual/ Jangan Bagikan Data Saya.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

