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Esta Política de cookies explica o que são cookies e outras tecnologias de rastreamento, como a 

Brunswick Corporation e qualquer empresa afiliada ou subsidiária (“Brunswick”, “nós”, “nos” ou 

“nosso”) os usa e quais direitos de consentimento existem.  

 

Para obter mais informações sobre como usamos, armazenamos e mantemos seus dados pessoais 

seguros, consulte nossa Política de privacidade e nossos Termos de uso, que devem ser lidos 

juntamente com esta Política de cookies.  

 

Esta Política de cookies aplica-se a cookies e outras tecnologias de rastreamento em qualquer site ou 

aplicativo da Brunswick, incluindo empresas afiliadas ou subsidiárias (coletivamente, os “sites”). Ao 

continuar a navegar ou usar nossos sites, você concorda que podemos armazenar e acessar cookies e 

outras tecnologias de rastreamento, conforme descrito nesta Política de cookies. 
 

 

O que são cookies e outras tecnologias de rastreamento? 

Cookies são pequenos arquivos de texto que os sites colocam em seu dispositivo enquanto você 

navega. Eles são processados e armazenados pelo seu navegador web. Por si só, os cookies são 

inofensivos e servem a funções cruciais para os sites. Os cookies podem ser visualizados e 

excluídos facilmente. 

Outras tecnologias de rastreamento incluem web beacons, pixels, clear gifs e outras tecnologias 

semelhantes. Eles funcionam de forma semelhante aos cookies e colocam pequenos arquivos de 

dados em seus dispositivos para monitorar sua atividade no site. Esse monitoramento é usado 

para coletar informações sobre como você usa nossos sites e permite que nossos sites 

reconheçam seu dispositivo separadamente daqueles de outros usuários dos sites.  

As informações sobre cookies contidas nesta política também se aplicam a outras tecnologias de 

rastreamento.  

Há mais informações disponíveis em www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu. 

 

Quais tipos de cookies e outras tecnologias de rastreamento a Brunswick usa? 

Em geral, há três maneiras diferentes de descrever cookies: 1. Origem; 2. Duração; e 3. Finalidade.  

A melhor maneira de exercer seus direitos sobre cookies é com o descritor da Finalidade. 

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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TIPOS DE COOKIES 

ORIGEM Cookies próprios “Cookies próprios” são cookies que pertencem à Brunswick 

e que a Brunswick coloca em seu dispositivo.  

A Brunswick usa cookies e outras tecnologias de 

rastreamento para identificar você e seus interesses, lembrar 

suas preferências e rastrear o uso que você faz dos nossos 

sites. Também usamos cookies e outras tecnologias de 

rastreamento para controlar o acesso a determinados 

conteúdos em nossos sites, proteger os sites e processar 

quaisquer pedidos que você nos faça. 

Cookies de terceiros “Cookies de terceiros” são cookies que outra parte coloca no 

seu dispositivo através de nossos sites com base em um 

acordo feito conosco. 

Para administrar nossos sites e para fins de pesquisa, a 

Brunswick contratou prestadores de serviços terceirizados 

para rastrear e analisar informações estatísticas de uso e 

volume dos usuários do nosso site. Esses cookies nos ajudam 

a melhorar a experiência do usuário, gerenciar o conteúdo de 

nossos sites e analisar como os usuários navegam e utilizam 

os sites. Esses cookies também podem pertencer a 

anunciantes terceirizados e sites de mídia social, que podem 

usar cookies para rastrear e criar um perfil dos seus interesses 

on-line e permitir que você compartilhe conteúdo com suas 

redes. 

DURAÇÃO 

(durante quanto 

tempo eles 

permanecem 

no seu 

dispositivo) 

Cookies persistentes Cookies persistentes permanecem em seu computador 

pessoal ou dispositivo móvel quando você fica off-line e 

continuam nele até que expirem e sejam excluídos 

automaticamente. A data de validade é definida pelo 

gerenciador de cookies e pode variar de alguns minutos a 

vários anos. Os cookies são projetados para expirar assim 

que transcorrer o período necessário para cumprir a 

finalidade para a qual foram criados. 

Nós usamos cookies persistentes para melhorar sua 

experiência de uso dos nossos sites. Isso inclui registrar sua 

aceitação da nossa Política de cookies e registrar suas 
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seleções de consentimento no banner de cookies que é 

exibido na primeira vez que você abre os sites. 

Cookies de sessão Os cookies de sessão são excluídos assim que você fecha o 

navegador web.  

Usamos cookies de sessão para coletar e armazenar dados 

temporários enquanto você visita um site. 

FINALIDADE Cookies estritamente 

necessários  
Geralmente, esses cookies são instalados apenas em 

resposta a ações realizadas por você que equivalem a uma 

solicitação de serviços, como definir suas preferências de 

privacidade, fazer login ou preencher formulários. Eles 

ajudam a autenticar usuários e evitar o uso fraudulento de 

contas de usuários. Sem esses cookies, os serviços que 

você solicita não podem ser fornecidos. 

Esses cookies são necessários para que o site funcione 

e não podem ser recusados em nossos sites. Embora 

você possa configurar seu navegador para bloquear ou 

alertá-lo sobre esses cookies, algumas partes do site não 

funcionarão sem eles. Esses cookies não armazenam 

nenhuma informação de identificação pessoal. 

Cookies de 

preferências/funcionalidade 
Esses cookies nos permitem fornecer funcionalidade e 

personalização aprimoradas a você, permitindo que um 

site se lembre das escolhas que você fez no passado, 

como qual idioma você prefere ou qual é seu nome de 

usuário e senha para que você possa fazer login 

automaticamente. Esses cookies podem ser cookies 

próprios ou de terceiros.  

Se você recusar esses cookies, todos os serviços podem 

não funcionar corretamente. 
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Como faço para exercer meus direitos em relação ao uso de cookies? 

Você tem várias opções para definir suas preferências de consentimento para cookies. 

Cookies de 

estatísticas/desempenho 
Esses cookies nos permitem contar visitas e fontes de 

tráfego para que possamos medir e melhorar o 

desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a entender 

quais páginas são mais e menos populares e a aprender 

como os visitantes navegam pelo site. Seu objetivo é 

melhorar as funções do site e seu desempenho. Esses 

cookies normalmente são fornecidos por plataformas 

analíticas próprias e/ou de terceiros.  

Se você recusar esses cookies, não poderemos considerar 

atualizações com base em como e quando você usou e 

navegou pelo nosso site e links. Você não pode ser 

identificado com essas informações porque elas são 

todas agregadas e, portanto, anonimizadas. 

Cookies de marketing Esses cookies rastreiam sua atividade on-line em um site 

ou em vários sites para ajudar anunciantes a fornecer 

publicidade mais relevante ou limitar quantas vezes você 

vê um anúncio. Esses cookies podem compartilhar essas 

informações com outras organizações internas ou externas 

ou anunciantes. Eles são cookies persistentes e podem ser 

cookies próprios ou de terceiros.  

Se recusar esses cookies, você verá publicidade menos 

personalizada e mais randomizada. 

 

Cookies de mídias sociais Esses cookies são instalados por uma série de serviços de 

mídia social que adicionamos ao site para permitir que 

você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e 

redes. Eles podem rastrear seu navegador em outros sites 

e criar um perfil dos seus interesses. Esses cookies podem 

ser cookies próprios e/ou de terceiros. 

 Se você recusar esses cookies, seremos menos capazes de 

fornecer nossos produtos e anúncios a você, e você pode 

não ser capaz de utilizar as possibilidades de 

compartilhamento de mídia social. 
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Você pode impedir que sejam feitos downloads de cookies no seu dispositivo, selecionando as 

configurações adequadas no seu navegador. A maioria dos navegadores o informará sobre como 

parar de aceitar novos cookies, como ser notificado quando receber um novo cookie e como 

desabilitar cookies existentes. Para descobrir como fazer isso no seu navegador, clique em 

“ajuda” no menu do navegador ou acesse www.allaboutcookies.org. No entanto, observe que 

sem cookies você pode não conseguir acessar ou aproveitar todos os recursos de nossos sites.  

 

A maioria dos navegadores permite que os usuários usem um “modo privado” com o qual os 

cookies são excluídos após a visita ao site. Leia a seção de ajuda de seu navegador para saber 

mais sobre como ativar o “modo privado”. Você ainda pode visitar nossos sites se o seu 

navegador estiver em “modo privado”; no entanto, a experiência de usuário pode não ser a ideal 

e alguns serviços podem não funcionar. 

 

Se quiser remover os cookies armazenados anteriormente, você pode excluí-los manualmente a 

qualquer momento. No entanto, isso não impedirá que os sites coloquem mais cookies em seu 

dispositivo, a menos e até que você ajuste a configuração do navegador, conforme descrito acima. 

Acesse as páginas de ajuda do seu navegador para obter informações adicionais. 

Você pode personalizar suas preferências de cookies (exceto cookies estritamente necessários, que são 

necessários para o funcionamento do site) em nossos sites clicando no banner de “preferências de 

cookies” que aparece no site quando ele é aberto. Você sempre pode acessar suas preferências de 

cookies indo até a parte inferior de qualquer um dos nossos sites e clicando no link “Não vender/não 

compartilhar meus dados”.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

