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Chính sách Cookie này giải thích cookie và các công nghệ theo dõi khác là gì, Brunswick 
Corporation và bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con nào, cách (“Brunswick”, “chúng tôi”, 
“của chúng tôi” hoặc “chúng ta”) sử dụng chúng và có những quyền đồng ý nào.  
 

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và đảm bảo an toàn cho dữ liệu 
cá nhân của bạn, hãy xem Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của chúng 
tôi, được thiết kế để đọc cùng với Chính sách Cookie này.  
 

Chính sách Cookie này áp dụng cho cookie và các công nghệ theo dõi khác trên bất kỳ 
trang web hoặc ứng dụng Brunswick nào — bao gồm trang web hoặc ứng dụng của công ty 
con hoặc chi nhánh — (gọi chung là “các trang web”). Bằng cách tiếp tục duyệt hoặc sử 
dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu trữ và truy cập cookie 
và các công nghệ theo dõi khác theo mô tả trong Chính sách Cookie này. 
 

 

Cookie và các công nghệ theo dõi khác là gì? 

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà các trang web đặt trên thiết bị của bạn khi bạn đang 
duyệt web. Chúng được trình duyệt web của bạn xử lý và lưu trữ. Bản thân cookie là vô 
hại và phục vụ các chức năng quan trọng cho các trang web. Cookie có thể dễ dàng 
xem và xóa. 

Các công nghệ theo dõi khác bao gồm web tập tin chỉ báo web, pixel, clear gif và các 
công nghệ tương tự khác. Những công nghệ này hoạt động tương tự như cookie và đặt 
các tệp dữ liệu nhỏ trên thiết bị của bạn để theo dõi hoạt động trang web của bạn. Việc 
giám sát này được sử dụng để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng các trang web 
của chúng tôi và cho phép các trang web của chúng tôi nhận ra thiết bị của bạn riêng 
biệt với những người dùng khác của các trang web.  

Thông tin trong chính sách này về cookie cũng áp dụng cho các công nghệ theo dõi 
khác này.  

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại www.allaboutcookies.org và 
www.youronlinechoices.eu. 

 

Brunswick sử dụng những loại cookie và công nghệ theo dõi nào khác? 

Nói chung, có ba cách khác nhau để mô tả cookie: 1. Nguồn gốc; 2. Thời gian; và 3. Mục 
đích.  

Cách tốt nhất để bạn thực hiện các quyền của mình về cookie là sử dụng mô tả Mục đích. 

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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CÁC LOẠI COOKIE 

NGUỒN 
GỐC 

Cookie 
của bên 
thứ nhất 

“Cookie bên thứ nhất” là các cookie thuộc về Brunswick và được 
Brunswick đặt trên thiết bị của bạn.  

Brunswick sử dụng Cookie và Các công nghệ theo dõi khác để xác định 
bạn và sở thích của bạn, ghi nhớ tùy chọn của bạn và theo dõi việc bạn 
sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie và 
Các công nghệ theo dõi khác để kiểm soát việc truy cập vào một số nội 
dung nhất định trên Trang web của chúng tôi, bảo vệ Trang web và xử lý 
mọi yêu cầu mà bạn thực hiện đối với chúng tôi. 

Cookie 
của bên 
thứ ba 

Cookie bên thứ ba là các cookie mà bên khác đặt trên thiết bị của bạn 
thông qua trang web của chúng tôi, dựa trên thỏa thuận với chúng tôi. 

Để quản trị trang web của chúng tôi và nhằm mục đích nghiên cứu, 
Brunswick cũng có hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba 
để theo dõi và phân tích việc sử dụng theo thống kê và thông tin về số 
lượng từ người dùng trang web của chúng tôi. Những cookie này giúp 
chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng, quản lý nội dung trên trang 
web của chúng tôi cũng như phân tích cách người dùng điều hướng và 
sử dụng các trang web. Những cookie này cũng có thể liên quan đến 
các nhà quảng cáo bên thứ ba và các trang mạng xã hội, có thể sử dụng 
cookie để theo dõi và tạo hồ sơ về sở thích trực tuyến của bạn và cho 
phép bạn chia sẻ nội dung với mạng của mình. 

THỜI 
GIAN 
(khoảng 
thời gian 
cookie vẫn 
còn trên 
thiết bị của 
bạn) 

Cookie 
Dài hạn 

Cookie dài hạn vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của 
bạn khi bạn ngoại tuyến và duy trì cho đến khi chúng hết hạn và tự động 
bị xóa. Ngày hết hạn được xác định bởi trình quản lý cookie và có thể 
trong khoảng từ vài phút đến vài năm. Các cookie được thiết kế để hết 
hạn không muộn hơn khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành 
mục đích mà nó được tạo ra. 

Chúng tôi sử dụng cookie dài hạn để cải thiện trải nghiệm sử dụng trang 
web của bạn. Điều này bao gồm ghi lại việc bạn chấp nhận Chính sách 
Cookie của chúng tôi, ghi lại các lựa chọn chấp thuận của bạn trong biểu 
ngữ cookie, lần đầu tiên xuất hiện khi bạn mở các trang web. 
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Cookie 
Theo 
phiên 

Cookie theo phiên sẽ bị xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt web.  

Chúng tôi sử dụng cookie theo phiên để thu thập và lưu trữ dữ liệu tạm 
thời trong khi bạn đang truy cập một trang web. 

MỤC ĐÍCH Cookie 
Thực sự 
Cần thiết  

Những cookie này thường chỉ được thiết lập để đáp ứng các hành 
động do bạn thực hiện, tương đương với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn 
như cài đặt tùy chọn quyền riêng tư của bạn, đăng nhập hoặc điền 
vào biểu mẫu. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc 
sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có những cookie 
này, các dịch vụ mà bạn yêu cầu sẽ không thể được cung cấp. 

Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động và không 
thể bị từ chối trên các trang web của chúng tôi. Mặc dù bạn có 
thể cài đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc cảnh báo bạn về 
những cookie này, một số phần của trang web sẽ không hoạt động 
nếu không có những cookie này. Những cookie này không lưu trữ 
bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. 

Cookie 
Tùy 
chọn/ 
Chức 
năng 

Những cookie này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn chức năng 
nâng cao và cá nhân hóa bằng cách cho phép một trang web ghi nhớ 
các lựa chọn bạn đã thực hiện trong quá khứ, như ngôn ngữ bạn 
thích hoặc tên người dùng và mật khẩu của bạn là gì, vì vậy bạn có 
thể tự động đăng nhập. Những cookie này có thể là cookie của bên 
thứ nhất hoặc bên thứ ba.  

Nếu bạn từ chối các cookie này, tất cả các dịch vụ có thể không hoạt 
động đúng cách. 

Cookie 
Thống 
kê/Hiệu 
suất 

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn 
lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu 
suất của trang web của mình. Chúng giúp chúng tôi hiểu những trang 
nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và tìm hiểu cách khách truy cập 
di chuyển trên trang web. Mục đích của chúng là cải thiện các chức 
năng của trang web và tăng cường hiệu suất của trang web. Các 
cookie này thường được cung cấp bởi các nền tảng phân tích của 
bên thứ nhất và/hoặc bên thứ ba.  

Nếu bạn từ chối các cookie này, chúng tôi không thể xem xét các cập 
nhật dựa trên cách thức và thời điểm bạn đã trải nghiệm và điều 
hướng thông qua trang web và các liên kết của chúng tôi. Bạn 
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Tôi thực hiện các quyền của mình liên quan đến việc sử dụng cookie như thế 
nào? 

Bạn có một số tùy chọn để đặt lựa chọn chấp thuận cho cookie. 
 

Bạn có thể dừng việc tải xuống cookie trên thiết bị của mình bằng cách chọn cài đặt 
thích hợp trên trình duyệt. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách dừng chấp 
nhận cookie mới, cách để được thông báo khi nhận cookie mới và cách vô hiệu hóa 
cookie hiện có. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện điều này cho trình duyệt cụ thể của 
mình bằng cách nhấp vào “trợ giúp” trên menu của trình duyệt hoặc truy cập 

không thể được nhận dạng với thông tin này vì tất cả đều được 
tổng hợp và, do đó, ẩn danh. 

Cookie 
Tiếp thị 

Những cookie này theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn trên một 
trang web hoặc trên một số trang web để giúp các nhà quảng cáo 
cung cấp quảng cáo phù hợp hơn hoặc để giới hạn số lần bạn xem 
quảng cáo. Những cookie này có thể chia sẻ thông tin đó với các tổ 
chức hoặc nhà quảng cáo nội bộ hoặc bên ngoài khác. Đây là những 
cookie dài hạn và có thể là cookie của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba.  

Nếu bạn từ chối những cookie này, bạn sẽ trải nghiệm quảng cáo ít 
được cá nhân hóa và mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn. 

 

Cookie 
Truyền 
thông Xã 
hội 

Những cookie này được thiết lập bởi một loạt các dịch vụ truyền 
thông xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang web để cho phép bạn 
chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và mạng của bạn. Chúng 
có thể theo dõi trình duyệt của bạn trên các trang web khác và xây 
dựng hồ sơ về sở thích của bạn. Những cookie đó có thể là cookie 
của bên thứ nhất và/hoặc bên thứ ba. 

 Nếu bạn từ chối những cookie này, chúng tôi sẽ ít có khả năng cung 
cấp các sản phẩm và quảng cáo của chúng tôi cho bạn hơn và bạn 
có thể không tận dụng được khả năng chia sẻ trên mạng xã hội. 
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www.allaboutcookies.org. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không có cookie, bạn có thể 
không truy cập được hoặc tận dụng tối đa tất cả tính năng trên trang web của chúng tôi.  
 

Hầu hết mọi trình duyệt cho phép người dùng sử dụng “chế độ riêng tư” có chức năng 
xóa cookie sau khi bạn truy cập trang web. Vui lòng đọc phần trợ giúp của trình duyệt 
để tìm hiểu thêm về cách kích hoạt “chế độ riêng tư”. Bạn vẫn có thể truy cập trang web 
của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn ở “chế độ riêng tư”; tuy nhiên, trải nghiệm người 
dùng có thể không ở mức tối ưu và một số tiện ích có thể không hoạt động. 
 

Nếu bạn muốn xóa các cookie được lưu trữ trước đây, bạn có thể xóa thủ công những 
cookie đó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn trang web đặt các Cookie 
khác trên thiết bị của bạn, trừ khi và cho tới khi bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt theo mô tả 
ở trên. Vui lòng truy cập các trang trợ giúp trên trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin. 

Bạn có thể cá nhân hóa các tùy chọn cookie của mình (ngoại trừ các cookie thực sự cần 
thiết để đảm bảo hiệu suất trang web) trên các trang web của chúng tôi bằng cách nhấp vào 
biểu ngữ “cài đặt cookie” xuất hiện trên trang web khi mở trang. Bạn luôn có thể truy cập tùy 
chọn cookie của mình bằng cách cuộn xuống cuối bất kỳ trang web nào của chúng tôi và 
nhấp vào liên kết Không Bán/Không Chia sẻ Dữ liệu của Tôi.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

