
 

 

 

 

Data ini ditujukan untuk kalangan internal Brunswick. 

Kebijakan Privasi Brunswick  

  

Terakhir diperbarui: 22 Maret 2022 

Kebijakan Privasi ini berlaku untuk informasi yang dikumpulkan oleh Brunswick Corporation, setiap perusahaan afiliasi atau anak perusahaannya (“Brunswick”, “kami”), 

secara offline dan online, termasuk namun tidak terbatas pada semua situs web atau aplikasi yang memasang tautan ke Kebijakan Privasi ini (secara bersama-sama disebut 

“Situs-situs”). Brunswick bekerja keras untuk melindungi dan menjaga informasi pribadi Anda serta data lain yang kami kumpulkan dan simpan. Kebijakan Privasi ini 

ditujukan untuk membantu Anda memahami informasi yang kami kumpulkan, alasan kami mengumpulkannya, serta cara Anda dapat memperbarui, mengelola, dan/atau 

meminta penghapusan informasi tersebut kepada kami. Kebijakan Privasi ini juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang dapat Anda miliki sehubungan 

dengan informasi Anda. Bacalah Kebijakan Privasi ini dengan saksama. Dengan terus berinteraksi dengan situs kami atau terlibat dengan kami, Anda menyatakan bahwa 

Anda telah membaca dan memahami ketentuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini. Bagi perseorangan yang melamar pekerjaan di Brunswick, harap baca 

Pemberitahuan Privasi Kandidat Pekerjaan kami. Kebijakan Privasi ini digabungkan ke dalam, dan merupakan bagian integral dari Ketentuan Penggunaan. 

 

Apa yang dimaksud 

dengan “informasi 

pribadi”?  

 

Untuk tujuan Kebijakan Privasi ini, istilah informasi pribadi, “informasi pengidentifikasi pribadi” (personally identifiable information atau PII), 

dan “PII” digunakan secara bergantian dan mengacu pada setiap informasi yang, baik sendiri maupun bersama dengan data lain, dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi individu, rumah tangga, atau perangkat tertentu, dan yang tunduk pada, atau dengan cara lain diberikan perlindungan 

berdasarkan hukum, undang-undang, atau peraturan yang mengatur privasi atau keamanan data. Contoh informasi pribadi tersedia di bagian “Apa 

yang dikumpulkan Brunswick?” di bawah.  

 

 

Bagaimana 

Brunswick 

mengumpulkan 

informasi pribadi 

saya?  

 

Brunswick mengumpulkan dan memproses informasi pribadi untuk tujuan bisnis yang sah. Kami mengumpulkan informasi pribadi Anda, sebagai 

contoh, saat Anda: 

• Menelusuri situs web kami; 

• Menggunakan aplikasi kami; 

• Membeli produk atau mendaftar dalam milis; 

• Menjadi anggota klub(-klub) kami atau memesan perahu; 

• Mendaftarkan produk Anda untuk layanan garansi melalui dealer; 

• Mengirimkan klaim garansi ke Brunswick atau dealer; 

• Melaporkan masalah produk/layanan dan/atau mengisi survei pelanggan; 

• Memberikan informasi akun atau memberi kami informasi kontak Anda;  

• Berpartisipasi dalam survei atau kontes; 

• Memberikan informasi untuk mengautentikasi akses Anda ke Situs, seperti nama pengguna dan/atau kata sandi; dan/atau  

• Berkorespondensi dengan kami secara langsung.  

 

Brunswick juga mengumpulkan informasi tentang Anda dari sumber lain, termasuk dari organisasi tempat kami terlibat dalam kegiatan pemasaran 

bersama, dari sumber yang tersedia untuk umum (misalnya situs web media sosial), dan referensi yang Anda berikan kepada kami. Kami dapat 

menggabungkan informasi ini dengan data yang Anda berikan. Hal tersebut membantu kami memperbarui, memperluas, dan menganalisis catatan 

kami, mengidentifikasi pelanggan baru, serta membuat iklan yang lebih disesuaikan untuk menyediakan layanan yang dapat menarik bagi Anda. 

 

https://www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice
https://www.brunswick.com/terms-of-use
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Apa saja yang 

dikumpulkan 

Brunswick? 

 

 

Brunswick mengumpulkan dan memproses informasi pribadi pelanggan untuk tujuan bisnis yang sah. Jenis informasi pribadi yang kami 

kumpulkan dan/atau bagikan tergantung pada produk dan/atau layanan yang Anda miliki dari kami. Informasi ini dapat meliputi: 

• Nama dan informasi kontak Anda; 

• Penghasilan dan informasi pekerjaan Anda;  

• Riwayat pembelian dan transaksi Anda sebelumnya; 

• Pengenal, seperti nama asli, alias, alamat pos, tanda pengenal pribadi unik, tanda pengenal online, alamat IP, alamat email, nama akun, 

nomor jaminan sosial, nomor surat izin mengemudi, nomor paspor, nomor rekening keuangan, atau tanda pengenal serupa lainnya; 

• Informasi pribadi, seperti usia Anda, tanggal lahir, nama anak, jumlah anak, usia atau jenis kelamin anak, nomor telepon, kelayakan 

kredit Anda, atau pendapatan atau tanggung jawab aset, serta klasifikasi yang dilindungi oleh hukum California atau federal, seperti ras 

atau agama Anda; 

• Informasi komersial, termasuk catatan properti pribadi, produk, atau layanan yang dibeli, diperoleh, maupun sedang dipertimbangkan, 

atau riwayat pembelian maupun konsumsi atau kecenderungan lain; 

• Informasi aktivitas Internet atau jaringan elektronik lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada riwayat penelusuran, riwayat 

pencarian, dan informasi terkait interaksi Anda dengan situs web kami; 

• Data geolokasi yang akurat; 

• Informasi audio, elektronik, visual, atau informasi serupa; 

• Informasi profesi atau yang berkaitan dengan pekerjaan;  

• Informasi pendidikan; dan 

• Kesimpulan yang ditarik dari kategori informasi di atas dan mencerminkan preferensi, karakteristik, tren psikologi, predisposisi, 

perilaku, sikap, kecerdasan, kemampuan, atau bakat Anda. 

 

Kami tidak mengumpulkan informasi pribadi tentang aktivitas online Anda sepanjang waktu dan pada seluruh situs web atau layanan online 

pihak ketiga saat Anda menggunakan Situs kami. Namun demikian, kami akan memperlakukan “sinyal dilarang melacak” yang dikirimkan dari 

peramban web Anda sebagai permintaan untuk tidak “menjual” informasi Anda sejauh kami dapat menghubungkan peramban Anda dengan 

informasi lain tentang Anda dan sejauh yang disyaratkan oleh undang-undang.  

 

 

Mengapa Brunswick 

mengumpulkan 

informasi pribadi 

saya? 

 

Selain hal yang telah Anda setujui atas penggunaan atau pemrosesan informasi Anda oleh kami, Brunswick dapat menggunakan informasi Anda 

untuk:  

• Memenuhi permintaan yang Anda buat; 

• Mematuhi kewajiban hukum yang berlaku untuk Brunswick berdasarkan hukum California, Uni Eropa (UE) atau Negara Anggota UE, 

atau hukum lain yang berlaku; 

• Memastikan Situs kami berfungsi sebagaimana mestinya;  

• Mengelola keperluan bisnis rutin, seperti administrasi dan peningkatan Situs atau kepentingan sah Brunswick sebagai produsen produk 

laut multinasional untuk, contohnya, melindungi bisnis kami dan memahami pelanggan kami dengan lebih baik;  

• Menganalisis kinerja dan fungsi Situs;  

• Mencegah penipuan, untuk melaksanakan Ketentuan Penggunaan Situs, untuk mematuhi semua undang-undang dan kewajiban 

pelaporan perusahaan yang berlaku, serta untuk melaksanakan perjanjian Brunswick; 

• Menganalisis cara Anda menggunakan Situs dan melakukan riset pasar lainnya;  
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• Memberi dan menyampaikan kepada Anda tentang produk dan layanan kami, termasuk menerapkan garansi yang sesuai dan 

pemberitahuan penarikan; 

• Memberikan iklan kepada Anda didasarkan pada minat Anda;  

• Memberikan informasi kepada Anda tentang opsi finansial atas pembelian produk kami, membuat analitik dan laporan internal; dan 

menggabungkan informasi apa pun yang kami kumpulkan dari atau tentang Anda serta menggunakannya dengan cara sebagaimana 

disebutkan di atas. 

 

Kami mengumpulkan informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis, hukum, atau perpajakan yang sah. Jika segala tujuan di atas tidak berlaku lagi, 

kami akan memusnahkan, menghilangkan identifikasi, menyatukan dalam bentuk agregat, atau menjadikan anonim informasi tersebut sesuai 

dengan kebijakan dan protokol internal kami, serta sebagaimana diizinkan hukum yang berlaku.  

 

 

Kepada siapa 

Brunswick 

membagikan 

informasi pribadi 

saya? 

 

Brunswick tidak menjual informasi yang Anda berikan kepada kami demi mendapatkan keuntungan. Namun demikian, informasi tersebut 

dibagikan kepada pihak ketiga. Brunswick membagikan informasi pribadi Anda secara internal maupun eksternal, termasuk kepada:  

- Secara internal di dalam Brunswick dan kepada departemen yang bertanggung jawab untuk memproses data (lihat daftar merek umum 

Brunswick www.brunswick.com/our-brands);  

- Mitra bisnis yang terikat perjanjian perlindungan data atau perlindungan privasi serupa, seperti dealer dan distributor; dan/atau  

- Pemroses pihak ketiga dan penyedia layanan serupa yang terikat perjanjian pemrosesan data atau perlindungan privasi serupa.  
 

Selain itu, kami dapat mengungkapkan informasi tentang Anda kepada pihak ketiga berdasarkan keadaan berikut:  

• Jika kami diwajibkan melakukannya oleh hukum atau proses hukum;  

• Kepada aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah lainnya;  

• Saat kami meyakini pengungkapan diharuskan atau diperlukan untuk mencegah bahaya fisik atau kerugian finansial, atau sehubungan 

dengan penyelidikan dugaan kegiatan atau aktivitas ilegal dan/atau tidak etis aktual;  

• Jika diperlukan untuk melindungi kepentingan krusial pihak tersebut;  

• Untuk melaksanakan Ketentuan Penggunaan kami;  

• Untuk melindungi properti, layanan, dan hak hukum kami;  

• Untuk mencegah penipuan terhadap Brunswick, afiliasi, mitra bisnis, atau dealer resmi kami;  

• Untuk mendukung fungsi audit, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan;  

• Untuk mematuhi setiap dan semua undang-undang yang berlaku; atau 
• Terkait merger perusahaan, konsolidasi, atau restrukturisasi, penjualan saham dan/atau aset kami dalam jumlah besar, atau perubahan 

perusahaan lainnya, termasuk namun tidak terbatas selama proses uji tuntas. 

 

 

INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN SECARA OTOMATIS  

Kami mengumpulkan informasi tertentu secara otomatis saat Anda mengunjungi Situs kami, seperti jumlah pengguna yang mengunjungi Situs kami dan laman yang diakses. 

Dengan mengumpulkan informasi ini, kami mempelajari cara terbaik untuk menyesuaikan Situs kami bagi pengunjung. Kami mengumpulkan informasi ini melalui berbagai 

cara seperti “cookie” dan “web beacon.” Selain itu, kami dapat mengumpulkan alamat IP, sebagaimana dijelaskan di bawah. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya 

mengenai penggunaan cookie kami, harap baca Kebijakan Cookie kami yang terpisah. 

https://www.brunswick.com/our-brands
https://www.brunswick.com/cookie-policy
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Cookie. Sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Cookie kami yang terpisah, seperti banyak perusahaan, kami menggunakan “cookie” pada beberapa Situs kami. Cookie 

adalah bagian dari kode yang ditempatkan pada perangkat Anda saat Anda mengunjungi situs web tertentu. Kami menggunakan cookie untuk memberi tahu kami, contohnya, 

jika Anda pernah mengunjungi kami sebelumnya atau jika Anda adalah pengunjung baru, serta untuk membantu kami mengidentifikasi fitur Situs yang mungkin paling 

menarik bagi Anda. Cookie dapat meningkatkan pengalaman online Anda dengan menyimpan preferensi Anda saat mengunjungi situs web tertentu. 

Sebagian besar peramban web akan memberi tahu Anda cara untuk berhenti menerima cookie baru, cara agar diberi tahu saat Anda menerima cookie baru, dan cara 

menonaktifkan cookie yang sudah ada. Namun demikian, harap diperhatikan bahwa tanpa cookie, Anda mungkin tidak dapat mengambil manfaat penuh dari semua fitur dan 

fungsionalitas Situs. 

Web Beacon. Sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Cookie kami yang terpisah, beberapa laman pada situs web kami memuat “web beacon” (juga dikenal sebagai penanda 

Internet, penanda piksel, dan GIF jernih). Web beacon ini membuat pihak ketiga dapat memperoleh informasi seperti alamat IP dari komputer yang mengunduh laman tempat 

beacon muncul; URL laman tempat beacon muncul; waktu laman yang memuat beacon muncul; jenis peramban yang digunakan untuk melihat laman; dan informasi dalam 

cookie yang diatur oleh pihak ketiga. 

PENGALIHAN DATA LINTAS NEGARA 

Brunswick memiliki kantor pusat di Amerika Serikat dan diharuskan untuk mengalihkan informasi pribadi ke, dan memproses informasi pribadi di dalam, Amerika Serikat 

untuk mematuhi hukum dalam negeri dan mempermudah kepentingan bisnis kami yang sah. Untuk mengalihkan data dari Wilayah Ekonomi Eropa (European Economic Area 

atau EEA), Swiss, dan Inggris Raya ke negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, kami mematuhi kerangka hukum yang menetapkan tingkat perlindungan yang setara 

dengan UE dan hukum luar negeri lainnya yang berlaku. Dengan menggunakan Situs atau memberikan informasi pribadi Anda kepada kami, Anda mengalihkan informasi 

pribadi Anda kepada kami di Amerika Serikat. Perlu diketahui bahwa (i) Amerika Serikat mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan informasi pribadi yang sama 

seperti di negara, negara bagian, atau yurisdiksi tempat tinggal atau kebangsaan Anda, (ii) otoritas UE telah menetapkan bahwa, dalam beberapa keadaan, Amerika Serikat 

tidak memberikan tingkat perlindungan yang memadai untuk informasi pribadi, dan (iii) saat dialihkan ke Amerika Serikat, informasi pribadi Anda dapat diakses oleh, atau 

disediakan untuk, otoritas dan pejabat Amerika Serikat sesuai dengan perintah, keputusan, dan tuntutan yudisial dan/atau administratif, dan/atau hukum, undang-undang, dan 

peraturan, yang berlaku di Amerika Serikat. Selain itu, kami, dan penyedia layanan pihak ketiga kami, mengalihkan informasi pribadi yang kami kumpulkan di Situs ke negara 

pihak ketiga lainnya tempat kami menjalankan bisnis dan peringatan serta penafian yang sama tentang kecukupan perlindungan data yang ditetapkan dalam ketentuan ini juga 

berlaku untuk negara pihak ketiga tersebut. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang cara Brunswick menanggapi permintaan dan tuntutan dari otoritas pemerintah 

sehubungan dengan mengakses informasi pribadi dalam pengawasan atau pengendalian kami, harap baca “Pengungkapan Brunswick dan Pemerintah.” 

• Klausul Kontrak Standar & Perjanjian Pemrosesan/Perlindungan Data. Apabila diperlukan, Brunswick telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Pemrosesan 

Data atau Perlindungan Data dengan pihak terkait (contohnya, vendor yang menerima informasi pribadi) guna memastikan pengalihan informasi Anda yang tepat. Dalam 

EEA, perjanjian tersebut menggabungkan klausul kontrak standar (standard contractual clauses atau “SCC”), yang telah disetujui oleh Komisi Eropa sebagai sarana 

perlindungan yang memadai saat mengalihkan data di luar EEA.  

Brunswick, serta afiliasi, divisi, dan anak perusahaannya mengandalkan pada SCC ini untuk pengalihan data. 

CARA KAMI MELINDUNGI INFORMASI ANDA 

Kami berupaya keras untuk melindungi Anda dari akses, perubahan, pengungkapan, atau pemusnahan tanpa izin. Oleh karena itu, kami memelihara pengamanan administratif, 

teknis, dan fisik untuk melindungi terhadap kehilangan, penyalahgunaan, atau akses, pengungkapan, perubahan, atau pemusnahan tanpa izin atas informasi yang Anda berikan 

saat mengunjungi atau menggunakan Situs. Namun demikian, tidak ada sistem atau program informasi yang dapat sepenuhnya aman, sehingga kami tidak dapat menjamin 

keamanan mutlak dari informasi pribadi Anda. Selain itu, kami tidak bertanggung jawab atas keamanan informasi yang Anda kirimkan ke Situs melalui jaringan yang tidak 

https://www.brunswick.com/Govt_Disclosures
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kami kendalikan, termasuk Internet dan jaringan nirkabel, dan Anda dengan ini memahami dan mengakui hal yang sama dan menyetujui bahwa Anda memberikan informasi 

pribadi atau data lain dengan risiko Anda sendiri kepada kami.  

KEWAJIBAN ANDA 

Keselamatan dan keamanan informasi pribadi Anda juga bergantung pada Anda. Apabila kami telah memberikan (atau apabila Anda telah memilih) nama pengguna dan kata 

sandi untuk mengakses Situs kami, Anda bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kredensial tersebut serta tidak mengungkapkannya kepada pihak lain. 

Anda harus segera menghubungi kami jika Anda memiliki alasan untuk meyakini bahwa nama pengguna atau kata sandi Anda ke Situs kami telah disusupi. Anda mengakui 

dan menyetujui bahwa kami dapat menghubungi Anda melalui email atau komunikasi elektronik lainnya apabila kami diwajibkan secara hukum untuk memberi tahu Anda 

tentang insiden atau peristiwa keamanan data yang terkait dengan informasi pribadi Anda. 

Anda diizinkan, serta dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Brunswick, untuk hanya memberikan informasi pribadi kepada Brunswick jika informasi pribadi tersebut 

bersifat akurat, dapat diandalkan, dan relevan terhadap hubungan kami dengan Anda dan hanya sejauh pengungkapan tersebut tidak akan melanggar hukum, undang-undang, 

atau peraturan perlindungan data yang berlaku atau melanggar hak atau hak istimewa privasi data individu. Jika Anda memberikan informasi pribadi kepada Brunswick tentang 

pihak ketiga, Anda dengan ini secara tegas menyatakan kepada Brunswick bahwa, selain pernyataan dan jaminan sebelumnya, Anda memiliki hak dan wewenang penuh, dan 

menyetujui jika perlu, untuk memberikan informasi pribadi tentang pihak ketiga kepada Brunswick. 

 

HAK ANDA ATAS INFORMASI ANDA 

Anda dapat, bergantung pada yurisdiksi tempat tinggal Anda atau apabila Brunswick melakukan kegiatan bisnis, memiliki hak dan hak istimewa privasi data tertentu 

sehubungan dengan informasi pribadi yang kami kumpulkan dan simpan tentang Anda, termasuk hak untuk meminta akses ke, atau penghapusan, informasi pribadi tersebut. 

Sebelum menanggapi permintaan privasi data, Brunswick akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi identitas pemohon dan keaslian permohonan. 

Kami tidak mengenakan biaya atas pemrosesan atau tanggapan terhadap permintaan privasi data Anda, kecuali jika permintaan tersebut berlebihan, berulang, atau tidak 

memiliki dasar yang jelas atau kami diizinkan melakukannya oleh hukum. Jika kami menentukan bahwa permintaan tersebut dikenakan biaya, kami akan memberitahukan 

alasan keputusan kami dan memberikan estimasi biaya kepada Anda sebelum menyelesaikan permintaan Anda. Jika diinginkan, Anda dapat mengizinkan agen pihak ketiga 

untuk mengirimkan permintaan privasi data atas nama Anda, meskipun permintaan pihak ketiga tersebut juga tunduk pada proses verifikasi dan autentikasi identitas yang 

dijelaskan dalam ketentuan ini. Secara umum, hak privasi data tidak bersifat mutlak, dan Brunswick mungkin perlu menolak, seluruhnya atau sebagian, permintaan Anda.  

• Eropa. Jika Anda adalah penduduk EEA, Swiss, atau Inggris Raya, Anda berhak untuk meminta akses ke informasi pribadi yang telah kami kumpulkan tentang Anda 

untuk tujuan peninjauan, perubahan, atau permintaan penghapusan informasi. Anda juga berhak untuk meminta salinan informasi yang kami kumpulkan tentang Anda. 

Dalam beberapa situasi, Anda juga dapat meminta kami membatasi atau berhenti memproses atau membagikan informasi Anda. Jika Anda ingin mengajukan permintaan 

untuk mengakses, meninjau, atau memperbaiki informasi pribadi yang telah kami kumpulkan tentang Anda, harap hubungi kami di privacy@brunswick.com atau harap 

isi formulir yang dapat ditemukan di sini.  

 

• Nevada. Jika Anda adalah penduduk Nevada, Anda berhak untuk meminta kami tidak menjual informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga untuk mendapatkan 

keuntungan, dan membatasi atau berhenti mengalihkan informasi kepada pihak ketiga dalam beberapa situasi. Brunswick tidak menjual informasi pribadi Anda kepada 

pihak ketiga demi keuntungan kami. Jika Anda ingin mengajukan permintaan untuk membatasi pembagian informasi Anda, harap hubungi kami di 

privacy@brunswick.com atau harap isi formulir yang dapat ditemukan di sini. 

 

• California. Hak Akses Penduduk California: Jika Anda adalah penduduk California, Anda memiliki hak yang dijabarkan di bawah terkait informasi pribadi: 

Akses ke Kategori Khusus dan Kategori Umum dari Informasi Pribadi dan Portabilitas Data: Anda berhak meminta kami mengungkapkan informasi tertentu 

mengenai pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi kepada Anda selama 12 bulan terakhir. Setelah kami menerima dan mengonfirmasi permintaan informasi 

pribadi Anda, kami akan mengungkapkannya kepada Anda, didasarkan pada permintaan Anda: 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
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• Kategori atau bagian informasi pribadi tertentu yang kami kumpulkan mengenai Anda; 

• Kategori sumber informasi pribadi yang kami kumpulkan mengenai Anda; 

• Tujuan bisnis atau komersial kami untuk mengumpulkan atau menjual informasi pribadi tersebut; 

• Kategori pihak ketiga yang menerima informasi pribadi tersebut; dan 

• Jika kami menjual atau mengungkapkan informasi pribadi Anda untuk tujuan bisnis, dua daftar terpisah yang mengidentifikasi: (a) kategori informasi 

pribadi Anda yang dikumpulkan dan dijual, dan kategori pihak ketiga yang menerima data; dan (b) kategori informasi pribadi Anda yang diungkapkan 

untuk tujuan bisnis. 

Namun demikian, Brunswick tidak akan mengungkapkan segala informasi berikut sebagai tanggapan atas permintaan akses: nomor jaminan sosial, nomor surat izin 

mengemudi atau nomor identitas lain Anda yang diterbitkan oleh pemerintah, nomor rekening keuangan, nomor identifikasi kesehatan atau medis, kata sandi akun, 

atau permintaan atau jawaban keamanan sebagai tanggapan atas permintaan untuk mengetahui informasi. Anda hanya dapat mengirimkan dua permintaan informasi 

pribadi selama periode 12 bulan. 

Permintaan Penghapusan: Anda berhak untuk meminta kami menghapus sebagian atau seluruh informasi pribadi yang dikumpulkan dari Anda dan disimpan, sesuai 

dengan pengecualian tertentu. Setelah kami menerima dan mengonfirmasi permintaan informasi pribadi Anda serta memverifikasi identitas Anda melalui proses 

verifikasi dua tingkat, kami akan menghapus informasi pribadi Anda sejauh diwajibkan oleh hukum dan kecuali jika diizinkan atau diwajibkan oleh hukum untuk 

menyimpan informasi pribadi Anda. Kami dapat menolak permintaan penghapusan Anda jika informasi tersebut diperlukan oleh kami atau penyedia layanan kami 

untuk: 

• Menyelesaikan transaksi terkait pengumpulan informasi pribadi yang kami lakukan, menyediakan barang atau layanan yang Anda minta, mengambil 

tindakan wajar yang diharapkan dalam hal hubungan bisnis berkelanjutan kami dengan Anda, atau melaksanakan kontrak dengan Anda; 

• Mendeteksi insiden keamanan, melindungi terhadap aktivitas berbahaya, menipu, curang, atau ilegal, atau mengajukan tuntutan terhadap pihak yang 

bertanggung jawab atas kegiatan tersebut; 

• Melakukan debug pada produk untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mengganggu fungsionalitas yang dimaksud yang sudah ada; 

• Menggunakan kebebasan berpendapat, memastikan hak konsumen lain untuk menggunakan hak kebebasan berpendapat mereka, atau menggunakan hak 

lain yang ditetapkan oleh hukum; 

• Mematuhi KUHP California Bagian 1546 et seq. (Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik California); 

• Terlibat dalam riset ilmiah, sejarah, atau statistik publik atau penilaian sejawat demi kepentingan publik yang menaati semua undang-undang etika dan 

privasi lain yang berlaku, apabila penghapusan informasi berpotensi tidak memungkinkan atau sangat mengganggu pencapaian riset, jika Anda telah 

memberikan surat persetujuan sebelumnya; 

• Memungkinkan penggunaan internal sepenuhnya yang secara wajar selaras dengan harapan konsumen didasarkan pada hubungan Anda dengan kami; 

• Mematuhi kewajiban hukum; atau 

• Memanfaatkan informasi tersebut secara internal dan berdasarkan hukum yang sesuai dengan konteks yang Anda tentukan. 

Jangan Menjual Informasi Pribadi Saya: Kami tidak menjual informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga demi mendapatkan keuntungan; namun demikian, informasi 

tersebut dibagikan sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini. Apabila Anda ingin menolak pertukaran ini, atau tidak ingin dihubungi untuk tujuan 

pemasaran, harap klik di sini dan isi “Permintaan Penolakan”. Anda juga dapat mengeklik tombol “Jangan Menjual Informasi Pribadi Saya” di bagian bawah laman 

utama setiap Situs yang akan mengarahkan Anda ke formulir web yang sama. Situs dan layanan kami tidak ditujukan bagi anak-anak di bawah usia enam belas (16) 

tahun dan kami tidak mengumpulkan atau menjual informasi pribadi mengenai perseorangan tersebut.  

Menggunakan Hak CCPA Anda 

Untuk menggunakan hak CCPA yang dijelaskan di atas, harap kirimkan permintaan informasi pribadi yang dapat diverifikasi kepada kami dengan: 

https://www.brunswick.com/DSAR
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• Menghubungi kami di 855-283-1103 atau 847-735-4002; 

• Mengisi formulir permintaan online di www.brunswick.com/DSAR; atau 

• Mengirimkan email kepada kami di privacy@brunswick.com. 

Pengiriman permintaan informasi pribadi hanya dapat dilakukan oleh Anda atau pihak yang terdaftar di Sekretaris Negara Bagian California yang mendapatkan izin 

dari Anda untuk bertindak atas nama Anda. Anda juga dapat melakukan permintaan informasi pribadi atas nama anak Anda yang masih di bawah umur.  

Permintaan informasi pribadi yang dapat diverifikasi harus: 

• Menjelaskan permintaan Anda dengan informasi memadai sehingga membuat kami dapat memahami, mengevaluasi, dan menanggapi permintaan tersebut 

sebagaimana mestinya; dan 

• Memberikan informasi yang memadai sehingga membuat kami dapat secara wajar memverifikasi bahwa Anda adalah pemilik informasi pribadi yang kami 

kumpulkan, atau perwakilan resminya.  

o Untuk permintaan informasi perseorangan yang mungkin telah kami kumpulkan informasinya, kami mengandalkan pada penyedia layanan untuk 

memverifikasi identitas Anda. Untuk memverifikasi identitas Anda, penyedia layanan kami dapat memerlukan salinan paspor yang masih berlaku, Surat 

Izin Mengemudi, atau kartu identitas yang diterbitkan oleh pemerintah, bersama dengan alamat surat dan informasi kontak Anda saat ini.  

o Untuk perwakilan resmi, kami memerlukan salinan pendaftaran agen di Sekretaris Negara Bagian California, surat kuasa yang sah, dokumen penunjukan 

pengadilan atau otorisasi yang ditandatangani dari perseorangan yang atas namanya agen bertindak yang menunjukkan kemampuan agen untuk bertindak 

atas nama perseorangan tersebut. Setelah kami menerima permintaan informasi pribadi dari agen resmi, kecuali jika agen tersebut memiliki surat kuasa yang 

diterbitkan sesuai dengan KUHP California Bagian 4000 hingga 4465, kami dapat menghubungi pihak yang terkait dengan permintaan tersebut untuk, antara 

lain, memverifikasi identitas mereka, mengonfirmasi kapasitas agen untuk bertindak atas nama pihak tersebut, dan jika berlaku, menanggapi atau 

menyampaikan informasi yang diminta sesuai dengan permintaan informasi pribadi. 

o Untuk permintaan yang terkait dengan rumah tangga, semua anggota rumah tangga harus mengajukan permintaan, dan setiap anggota harus memberikan 

informasi yang memadai bagi kami untuk memverifikasi identitas mereka. Kami mengandalkan pada penyedia layanan untuk memverifikasi identitas setiap 

anggota rumah tangga. Setiap anggota rumah tangga akan diminta untuk memberikan kepada penyedia layanan kami, salinan paspor yang masih berlaku 

dari setiap anggota rumah tangga, Surat Izin Mengemudi, atau kartu identitas yang diterbitkan oleh pemerintah (atau untuk anak yang masih di bawah usia 

13 tahun, persetujuan yang ditandatangani orang tua anak yang masih di bawah umur), bersama dengan alamat surat rumah tangga dan informasi kontak 

Anda. Kami dapat menolak permintaan rumah tangga jika kami tidak dapat memverifikasi bahwa perseorangan(-perseorangan) yang mengajukan permintaan 

tersebut merupakan bagian dari rumah tangga yang sama.  
Jika kami tidak dapat memverifikasi permintaan penghapusan, kami akan memperlakukan permintaan tersebut sebagai permintaan untuk menolak penjualan informasi 

Anda. 

Kami berupaya menanggapi permintaan informasi pribadi dalam waktu 45 hari sejak kami menerimanya, dan kami akan mengonfirmasi penerimaan permintaan 

pengetahuan atau penghapusan Anda dalam waktu 10 hari sejak kami menerimanya. Jika kami memerlukan lebih banyak waktu (hingga 90 hari), kami akan memberi 

tahu alasan atas hal tersebut, dan periode perpanjangan secara tertulis. Kami akan mengirimkan tanggapan tertulis melalui surat atau secara elektronik. Jika dikirimkan 

secara elektronik, kami akan memilih format untuk memberikan informasi pribadi Anda dalam bentuk portabel dan siap digunakan. Tanggapan yang diberikan juga 

akan menjelaskan alasan kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, jika ada.  

Larangan Diskriminasi 

Kecuali jika diizinkan atau diwajibkan oleh hukum, jika Anda menggunakan hak Anda sesuai dengan KUHPerdata California 1798.100 et seq, Undang-Undang 

Privasi Konsumen California (“Hak CCPA”), kami tidak akan: 

• Menolak barang atau layanan Anda; 

https://www.brunswick.com/DSAR
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• Mengenakan biaya atau tarif berbeda untuk barang atau layanan kepada Anda, termasuk melalui pemberian diskon atau manfaat lainnya, atau mengenakan 

denda; 

• Memberikan tingkat atau kualitas barang atau layanan yang berbeda kepada Anda; atau 

• Memberi tahu bahwa Anda dapat menerima harga atau tarif berbeda untuk barang atau layanan, atau tingkat atau kualitas barang atau layanan yang berbeda. 

Namun demikian, jika Anda menggunakan satu Hak CCPA Anda atau lebih, kami berhak mengenakan harga atau tarif berbeda dari konsumen lain kepada Anda, 

atau memberikan tingkat atau kualitas barang atau layanan yang berbeda kepada Anda. Saat ini, kami tidak menawarkan insentif finansial untuk pengumpulan, 

penggunaan, pembagian, dan/atau penjualan informasi pribadi Anda secara berkelanjutan. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang CCPA, harap baca: 

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa. 

 

• Yurisdiksi Lainnya. Jika Anda adalah penduduk yurisdiksi (misalnya kota, negara bagian, provinsi, negara) yang tidak tercantum di atas, harap diperhatikan bahwa 

Brunswick berupaya untuk mematuhi semua undang-undang privasi yang berlaku. Jika Anda ingin menggunakan hak privasi yang diberikan kepada Anda oleh yurisdiksi 

Anda, harap hubungi kami di privacy@brunswick.com atau harap isi formulir yang ada di sini. 

 

PEMASARAN EMAIL DAN HAK ANDA 

Anda berhak memilih untuk menolak komunikasi pemasaran email dari kami. Secara umum, komunikasi pemasaran email yang Anda terima dari kami akan memberikan opsi 

untuk “berhenti berlangganan” dari menerima komunikasi pemasaran email di masa mendatang. Anda juga dapat berhenti berlangganan dari pemasaran email tersebut dengan 

menghubungi kami sesuai dengan bagian “Cara Menghubungi Kami” yang tercantum di bawah. Anda dengan ini menyetujui untuk segera memberi tahu Brunswick, secara 

tertulis, apabila Anda tidak lagi memiliki, melisensikan, atau menggunakan alamat email berlangganan Anda untuk menerima pemasaran email dari kami. 

PENYIMPANAN INFORMASI ANDA 

Brunswick menyimpan semua informasi pribadi selama hubungan bisnis yang relevan dan lama garansi yang berlaku serta periode pembatasan undang-undang sesuai dengan 

kontrak atau berdasarkan undang-undang setempat. Penyimpanan ini dilakukan sesuai dengan kebijakan dan jadwal manajemen informasi Brunswick, serta periode yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan pajak dan lainnya yang berlaku; dan selama diperlukan bagi Anda untuk dapat mengajukan tuntutan terhadap kami dan bagi 

Brunswick untuk dapat membela diri terhadap tuntutan hukum. Namun, kami mungkin perlu menyimpan informasi pribadi untuk periode yang lebih lama jika relevan dengan 

klaim atau investigasi yang sedang berlangsung.  

TAUTAN KE SITUS WEB & AKUN JEJARING SOSIAL LAINNYA 

Situs kami dapat menyediakan tautan ke situs web lain untuk kenyamanan dan informasi Anda. Situs web tersebut dapat beroperasi secara independen dari Situs kami. Situs 

web yang ditautkan dapat memiliki pemberitahuan atau kebijakan privasi mereka sendiri, kami sangat menyarankan agar Anda meninjaunya saat mengunjungi situs web yang 

ditautkan. Sejauh segala situs web yang ditautkan yang Anda kunjungi bukan merupakan bagian dari situs web ini, kami tidak bertanggung jawab atas konten, penggunaan 

situs web tersebut, atau praktik privasi dari setiap situs web tersebut. 

Beberapa Situs kami memungkinkan Anda untuk masuk dan menghubungkan akun jejaring sosial Anda, termasuk namun tidak terbatas pada Twitter, LinkedIn, Facebook, 

YouTube, Instagram, dan Pinterest dengan Brunswick.  

Dengan menggunakan fungsionalitas ini, Anda memberikan izin kepada Brunswick untuk mengakses semua elemen informasi profil jejaring sosial Anda yang telah diatur 

agar tersedia untuk dibagikan dan untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan penggunaan jejaring sosial tersebut serta Kebijakan Privasi ini. Harap baca pengaturan 

privasi pada akun jejaring sosial Anda guna mendapatkan informasi tentang data yang dibagikan kepada kami dan aplikasi lain yang terhubung serta guna mengelola data 

yang dibagikan melalui akun Anda, termasuk informasi tentang kegiatan Anda saat menggunakan situs kami.  

Jika Anda ingin berhenti menghubungkan akun media sosial dari Brunswick, harap baca pengaturan akun media sosial tersebut dan penyedianya.  

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
mailto:privacy@brunswick.com
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IKLAN PIHAK KETIGA 

Pihak ketiga, termasuk pengiklan, akan mengumpulkan informasi, yang dapat meliputi informasi pribadi, tentang kegiatan Anda dari waktu ke waktu, dan di berbagai situs 

web saat Anda menggunakan Situs. Pihak ketiga tersebut memberikan informasi pengumpulan data, pelaporan, pengukuran tanggapan iklan, dan informasi analitik kepada 

Brunswick, serta membantu pengiriman pesan pemasaran dan periklanan terkait. 

Pengumpulan informasi pribadi Anda oleh pihak ketiga tidak diatur oleh Kebijakan Privasi ini. Harap baca kebijakan privasi dari pihak ketiga tersebut untuk menentukan cara 

mereka mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi Anda.  

Banyak pengiklan pihak ketiga dan beberapa peramban web serta perangkat seluler memungkinkan Anda untuk menolak periklanan pihak ketiga. Informasi dan sumber daya 

untuk menolak periklanan berbasis minat tersedia dari Digital Advertising Alliance di http://www.aboutads.info/choices/. Anda juga dapat menolak pelacakan dan penerimaan 

iklan tertarget pada perangkat seluler yang dikirimkan oleh beberapa perusahaan periklanan seluler dan entitas serupa dengan mengunduh aplikasi App Choices di 

www.aboutads.info/appchoices. Harap diperhatikan bahwa menolak fitur tersebut melalui mekanisme tersebut tidak membuat Anda berhenti menerima iklan. Anda akan terus 

menerima iklan umum saat mengunjungi Situs dan tempat lain secara online. 

AKSESIBILITAS SITUS WEB 

Untuk pertanyaan terkait aksesibilitas situs web, harap baca Kebijakan Aksesibilitas Situs Web. 

PRIVASI ANAK-ANAK  

Situs Kami adalah Situs khalayak umum yang tidak ditujukan untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Jika kami memperoleh pengetahuan aktual bahwa setiap informasi yang 

kami kumpulkan diberikan oleh anak di bawah 16 tahun, kami akan segera menghapus informasi tersebut.  

ACARA ONLINE DAN TELEKONFERENSI VIDEO  

Brunswick menyelenggarakan dan menggunakan platform telekonferensi video untuk mempermudah konferensi, rapat, acara pelatihan, dan program lainnya. Kami sering 

kali menggunakan platform online yang dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga (misalnya Zoom, Cisco, Microsoft). Perlu diketahui bahwa telekonferensi 

video kami dapat merekam konten, sesi, percakapan, dan diskusi di dalamnya, serta rekaman tersebut dapat disimpan atau tersimpan oleh kami dan penyedia layanan pihak 

ketiga kami. Dengan berpartisipasi pada acara dan telekonferensi video ini, Anda dengan ini menyetujui pengumpulan dan penyimpanan setiap informasi yang diberikan di 

dalamnya, serta dengan ini menyetujui perekaman kegiatan tersebut. 

CARA MENGHUBUNGI KAMI 

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar tentang Kebijakan Privasi ini, harap hubungi: 

Brunswick Corporation 

Kepada: Departemen Hukum 

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500  

Mettawa, IL 60045 

Telepon: 855-283-1103 atau 847-735-4002 

Email: privacy@brunswick.com 

Jika Anda ingin memperbarui informasi kontak atau preferensi Anda, minta agar informasi Anda dihapus dari milis kami, atau jika Anda tidak lagi bersedia menerima email 

pemasaran dari pengumpulan informasi melalui kartu pendaftaran produk atau sumber lain, Anda dapat melakukannya dengan: 

• Menyesuaikan pengaturan dalam akun yang Anda buat melalui Situs;  

• Berhenti berlangganan melalui tautan yang dicantumkan dalam email dari kami; atau 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
https://www.brunswick.com/accessibility
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• Mengisi formulir permintaan online di www.brunswick.com/DSAR. 

PEMBARUAN PADA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI 

Kebijakan Privasi ini dapat diperbarui secara berkala. Kami dapat mengubah Kebijakan Privasi ini sewaktu-waktu atas kebijakan kami sendiri. Jika kami membuat perubahan 

material terhadap Kebijakan Privasi ini untuk meningkatkan hak kami dalam menggunakan informasi pribadi yang sebelumnya kami kumpulkan tentang Anda, kami akan 

meminta persetujuan Anda melalui email ke alamat email terdaftar Anda atau melalui postingan yang jelas pada situs kami. Jika kami bermaksud memproses informasi pribadi 

Anda lebih lanjut untuk tujuan selain tujuan awal pengumpulan informasi pribadi tersebut, sebelum pemrosesan lebih lanjut, Brunswick akan menyediakan informasi terkait 

tujuan lain tersebut bagi Anda dan dengan informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan pemrosesan secara adil dan transparan. 

https://www.brunswick.com/DSAR

