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Política de privacidade da Brunswick  

  

Última atualização: 22 de março de 2022 

Esta Política de privacidade se aplica às informações coletadas pela Brunswick Corporation, às empresas afiliadas ou subsidiárias (“Brunswick”, “nós” ou “nos/conosco”), 

off-line ou on-line, inclusive, sem limitação, todos os sites ou aplicativos que publicarem um link para esta Política de privacidade (coletivamente, “Sites”). A Brunswick 

trabalha arduamente para proteger e preservar as suas informações pessoais e outros dados coletados e mantidos por nós. Esta Política de privacidade é para ajudar você a 

entender quais informações coletamos, o motivo pelo qual as coletamos e como você pode atualizar, gerenciar e/ou solicitar a exclusão das suas informações. Esta Política de 

privacidade também estabelece determinadas obrigações e responsabilidades que você poderá ter em relação às suas informações. Leia esta Política de privacidade com 

atenção. Ao continuar a interagir com nossos sites ou interagir de outra forma conosco, você reconhece que leu e entendeu os termos descritos nesta Política de privacidade. 

Para candidatos a emprego na Brunswick, consulte o nosso Aviso de privacidade do candidato a emprego. Esta Política de privacidade está incorporada e é parte integral dos 

Termos de uso. 

 

O que são 

“informações 

pessoais”? 

 

Para os objetivos desta Política de privacidade, os termos informações pessoais, “informações pessoalmente identificáveis” e “PII” são usados de 

forma intercambiável e referem-se a qualquer informação que, isoladamente ou em conjunto com outros dados, possam ser usadas para identificar 

uma determinada pessoa, membro familiar ou dispositivo, e que estejam sujeitas ou protegidas de outra forma por leis, estatutos ou regulações que 

regem a privacidade ou segurança dos dados. Exemplos de informações pessoais disponíveis na seção “O que é coletado pela Brunswick?” abaixo.  

 

 

Como a Brunswick 

coleta minhas 

informações 

pessoais?  

 

A Brunswick coleta e processa as informações pessoais para objetivos de negócios legítimos. Coletamos suas informações pessoais, por exemplo, 

ao você: 

• Navegar em nossos sites; 

• Usar nossos aplicativos; 

• Comprar um produto ou inscreva-se em uma lista de endereçamento; 

• Tornar-se membro do(s) nosso(s) clube(s) ou reservar um barco; 

• Registrar seu produto para obter serviços de garantia por meio de um revendedor; 

• Enviar uma reivindicação de garantia por meio da Brunswick ou de um revendedor; 

• Relatar problemas de produtos/serviços e/ou preencher pesquisas de cliente; 

• Fornecer informações da conta ou fornecer suas informações de contato;  

• Participar de pesquisas ou concursos; 

• Fornecer informações para autenticar seu acesso por meio dos Sites, como nome de usuário e/ou senhas; e/ou  

• Corresponder conosco diretamente.  

 

A Brunswick também coleta informações a seu respeito de outras fontes, inclusive de organizações com as quais realizamos atividades conjuntas 

de marketing, de fontes publicamente disponíveis (p. ex., sites de mídia social) e de outras referências que você nos fornecer. Podemos combinar 

essas informações com dados fornecidos por você. Isso nos ajuda a atualizar, expandir e analisar nossos registros, identificar novos clientes e criar 

publicidade personalizada para fornecer serviços que possam ser do seu interesse. 

 

https://www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice
https://www.brunswick.com/terms-of-use
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O que é coletado pela 

Brunswick? 

 

 

A Brunswick coleta e processa as informações pessoais dos clientes para objetivos de negócios legítimos. Os tipos de informações pessoais que 

coletamos e/ou compartilhamos dependem do produto e/ou serviço que você possui conosco. Estas informações podem incluir: 

• Seu nome e informações de contato; 

• Suas informações de renda e emprego;  

• Seu histórico de compras e transações anteriores; 

• Identificadores, como nome real, apelido, endereço postal, identificador pessoal exclusivo, identificador on-line, endereço de IP, 

endereço de e-mail, nome da conta, número de previdência social, número da carteira de habilitação, número do passaporte, número da 

conta financeira ou outros identificadores semelhantes; 

• Informações pessoais, como idade, data de nascimento, nome dos filhos, número de filhos, idade ou sexo dos filhos, número de telefone 

ou sua situação de crédito, receita ou passivo patrimonial e classificações protegidas nos termos das leis da Califórnia ou leis federais, 

como sua origem racial ou religião; 

• Informações de negócios, inclusive registros de ativos pessoais, produtos ou serviços adquiridos, obtidos ou considerados, ou outros 

históricos ou tendências de compra ou consumo; 

• Internet ou outras informações de atividade de rede eletrônica, inclusive, sem limitação, histórico de navegação, histórico de pesquisa e 

informações relacionadas à sua interação com nosso site; 

• Dados de geolocalização exatos; 

• Informações de áudio, eletrônicas, visuais ou similares; 

• Informações profissionais ou relacionadas ao emprego;  

• Informações sobre educação; e 

• Inferências extraídas das categorias de informações acima e refletindo suas preferências, características, tendências psicológicas, 

predisposições, comportamento, atitudes, inteligência, habilidades ou aptidões. 

 

Não coletamos informações pessoais sobre suas atividades on-line ao longo do tempo e em sites de terceiros ou serviços on-line quando você usa 

nossos Sites. No entanto, trataremos um “sinal de não rastrear” transmitido a partir do seu navegador de internet como uma solicitação para 

desativar a “venda” de suas informações na medida em que possamos associar seu navegador a qualquer outra informação sobre você nos limites 

exigidos por lei.  

 

 

Por que a Brunswick 

coleta minhas 

informações 

pessoais? 

 

Além dos casos em que você consentiu com nosso uso ou processamento de suas informações, a Brunswick pode usá-las para:  

• Atender a uma solicitação feita por você; 

• Cumprir uma obrigação judicial que se aplique à Brunswick nos termos da legislação da Califórnia, União Europeia (UE) ou Estado 

Membro da UE, ou outra legislação aplicável; 

• Assegurar que nossos Sites estejam funcionando corretamente;  

• Gerenciar necessidades diárias de negócios, como administração e aprimoramento dos Sites ou interesses legítimos da Brunswick como 

fabricante multinacional de produtos marítimos, para, por exemplo, proteger nossos negócios e entender melhor nossos clientes;  

• Analisar o desempenho e o funcionamento dos Sites;  

• Evitar fraudes, aplicar os Termos de uso dos Sites, estar em conformidade com todas as legislações aplicáveis e obrigações de relatórios 

corporativos e aplicar os contratos da Brunswick; 

• Analisar como você usa os Sites e executar outras pesquisas de mercado;  
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• Fornecer e comunicar com você sobre nossos produtos e serviços, inclusive administração de garantias aplicáveis e avisos de recall; 

• Fornecer anúncios baseados nos seus interesses;  

• Fornecer informações sobre opções financeiras para a compra de nossos produtos, criar análises e relatórios internos; e 

combinar com qualquer informação que coletarmos de ou sobre você e usarmos da maneira descrita acima. 

 

Preservamos informações pessoais somente para objetivos de negócios, legais ou fiscais legítimos. Se qualquer um desses objetivos não se 

aplicar mais, destruiremos, desidentificaremos, agregaremos ou anonimizaremos as informações de acordo com nossas políticas e protocolos 

internos e conforme permitido pela legislação aplicável.  

 

 

Com quem a 

Brunswick 

compartilha minhas 

informações 

pessoais? 

 

A Brunswick não vende com fins lucrativos as informações que você nos fornecer; no entanto, as informações são compartilhadas com terceiros. 

A Brunswick compartilha suas informações pessoais internamente e externamente, inclusive com:  

- Os departamentos da Brunswick responsáveis pelo processamento dos dados (consulte a lista de marcas comuns da Brunswick 

www.brunswick.com/our-brands);  

- Parceiros de negócios vinculados por acordos de proteção de dados ou proteções de privacidade semelhantes, como revendedores e 

distribuidores; e/ou  

- Processadores terceiros e provedores de serviço similares vinculados por contratos de processamento de dados ou proteções de 

privacidade semelhantes.  
 

Adicionalmente, podemos divulgar informações sobre você a terceiros nas seguintes circunstâncias:  

• Se formos obrigados a fazê-lo por lei ou processo legal;  

• Para as autoridades policiais ou outros funcionários públicos;  

• Quando acreditarmos que a divulgação é necessária ou adequada para evitar danos físicos ou perdas financeiras, ou em relação a uma 

investigação de atividade ilícita suspeita ou real;  

• Se necessário para proteger os interesses vitais de uma pessoa;  

• Para aplicar nossos Termos de uso;  

• Para proteger nossas propriedades, serviços e direitos;  

• Para evitar fraudes contra a Brunswick, nossas afiliadas, parceiros de negócios ou revendedores autorizados;  

• Para apoiar funções de auditoria, conformidade e governança corporativa;  

• Para estar em conformidade com todas as legislações aplicáveis; ou 
• em relação a uma fusão, consolidação ou reestruturação corporativa, a venda de substancialmente todas as nossas ações e/ou ativos, ou 

outra alteração corporativa, inclusive, sem limitação, durante o andamento de qualquer processo de devida diligência. 

 

 

INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS AUTOMATICAMENTE  

Nós coletamos determinadas informações por meios automatizados quando você visita nossos Sites, como quantos usuários visitaram nossos Sites e as páginas acessadas. Ao 

coletar essas informações, aprendemos a melhor maneira de personalizar nossos Sites para nossos visitantes. Nós coletamos essas informações por vários meios, como 

“cookies” e “web beacons”. Além disso, podemos coletar endereços IP, conforme explicado abaixo. Para mais informações sobre o uso de cookies, consulte nossa Política de 

cookies. 

https://www.brunswick.com/our-brands
https://www.brunswick.com/cookie-policy
https://www.brunswick.com/cookie-policy
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Cookies. Conforme descrito em nossa Política de cookies, como muitas empresas, usamos “cookies” em alguns de nossos Sites. Os cookies são pedaços de código colocados 

em seus dispositivos quando você visita determinados sites. Nós usamos cookies para nos informar, por exemplo, se você já nos visitou antes, ou se é um novo visitante, e 

para nos ajudar a identificar recursos dos Sites nos quais você possa ter um maior interesse. Os cookies podem aprimorar sua experiência on-line, salvando suas preferências 

enquanto você visita um site específico. 

A maioria dos navegadores da internet o informará sobre como parar de aceitar novos cookies, como ser notificado quando receber um novo cookie e como desabilitar cookies 

existentes. No entanto, observe que sem cookies você pode não aproveitar todos os recursos e funcionalidades dos Sites. 

Web beacons. Conforme descrito em nossa Política de cookies, algumas páginas do nosso site contêm “web beacons” (também conhecidos como internet tags, pixel tags e 

GIFs transparentes). Esses web beacons permitem que terceiros obtenham informações, como o endereço IP do computador que fez o download da página na qual o beacon 

aparece; o URL da página na qual o beacon aparece; o horário em que a página que contém o beacon foi visualizada; o tipo de navegador usado para visualizar a página; e as 

informações em cookies definidas pelo terceiro. 

TRANSFERÊNCIAS DE DADOS ENTRE FRONTEIRAS 

A sede da Brunswick está localizada nos EUA e é obrigada a transferir e processar as informações pessoais dentro dos EUA, para estar em conformidade com a legislação 

nacional e facilitar os nossos interesses comerciais legítimos. Para transferir dados do Espaço Econômico Europeu (EEE), Suíça e Reino Unido para outros países, como os 

EUA, estamos em conformidade com as estruturas jurídicas que estabelecem um nível equivalente de proteção com a legislação da UE e outras leis estrangeiras aplicáveis. 

Ao usar os Sites ou nos fornecer suas informações pessoais, você está transferindo suas informações pessoais para nós nos EUA. Esteja ciente de que (i) os EUA podem não 

ter o mesmo nível de proteção das informações pessoais que o seu país, estado ou jurisdição de residência ou nacionalidade, (ii) as autoridades da UE determinaram que, em 

algumas circunstâncias, os EUA não fornecem um nível adequado de proteção para informações pessoais e (iii) quando transferidas para os EUA, suas informações pessoais 

poderão ser acessadas por autoridades e funcionários públicos dos EUA ou disponibilizadas de outra forma a eles de acordo com os procedimentos judiciais e/ou 

administrativos, decretos e exigências e/ou outras leis, estatutos e regulamentos nacionais em vigor dos EUA. Além disso, nós e nossos provedores de serviços terceiros, 

transferimos as informações pessoais que coletamos nos Sites para outros países em que fazemos negócios, e os mesmos avisos e isenções de responsabilidade a respeito da 

adequação da proteção de dados dispostos neste instrumento também se aplicam a esses países. Para obter mais informações sobre como a Brunswick responde a solicitações 

e exigências de autoridades governamentais em relação ao acesso às informações pessoais sob nossa custódia ou controle, consulte “Divulgações governamentais da 

Brunswick.” 

• Cláusulas contratuais padrão e contratos de processamento/proteção de dados. Quando adequado, a Brunswick criou e celebrou Contratos de Processamento ou 

Proteção de Dados com partes relevantes (fornecedores com os quais compartilhamos informações pessoais, por exemplo) para assegurar a transferência adequada de 

suas informações. No EEE, esses contratos incorporam cláusulas contratuais padrão (standard contractual clauses, “SCCs”), as quais foram aprovadas pela Comissão 

Europeia como um meio adequado de proteção ao transferir dados para fora do EEE.  

A Brunswick, assim como suas afiliadas, divisões e subsidiárias contam com essas SCCs para transferências de dados. 

COMO PROTEGEMOS SUAS INFORMAÇÕES 

Nós nos esforçamos para proteger suas informações pessoais contra acesso, alteração, divulgação ou destruição não autorizados. Sendo assim, mantemos proteções 

administrativas, técnicas e físicas para a proteção contra perda, uso indevido ou acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição das informações que você fornecer 

ao visitar ou usar os Sites. No entanto, nenhum sistema de informação ou programa pode ser totalmente seguro, portanto, não podemos garantir a segurança absoluta das suas 

informações pessoais. Além disso, não somos responsáveis pela segurança das informações que você transmite aos Sites por meio de redes que não controlamos, inclusive a 

internet e redes sem fio, e você, por meio deste, compreende e reconhece essa questão e concorda em nos fornecer quaisquer informações pessoais ou outros dados por sua 

própria conta e risco.  

https://www.brunswick.com/Govt_Disclosures
https://www.brunswick.com/Govt_Disclosures
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SUAS OBRIGAÇÕES 

A segurança de suas informações pessoais também depende de você. A partir do momento em que você receber (ou ao você escolher) um nome de usuário e senha para acessar 

nossos Sites, você é responsável por manter a segurança e confidencialidade dessas credenciais e não revelá-las a outras pessoas. Você precisa entrar em contato conosco 

imediatamente caso tenha motivos para acreditar que houve risco de revelação do seu nome de usuário ou senha de nossos Sites. Você reconhece e concorda que podemos 

entrar em contato com você por e-mail ou outros meio de comunicação eletrônica no caso de sermos legalmente obrigados a notificá-lo sobre um evento ou incidente de 

segurança de dados relacionado às suas informações pessoais 

Você tem permissão e declara e garante à Brunswick que fornecerá à Brunswick apenas informações pessoais precisas, confiáveis e relevantes para a nossa relação com você 

e na medida em que a divulgação não viole os regulamentos, normas ou leis de proteção de dados aplicáveis nem infrinja os direitos ou privilégios de privacidade de dados de 

um indivíduo. Se você fornecer à Brunswick informações pessoais a respeito de terceiros, você declara expressamente à Brunswick que, além das declarações e garantias 

anteriores, você tem plenos poderes e direito de fornecer, e consente, se necessário, com o fornecimento das informações pessoais do terceiro para a Brunswick. 

 

SEUS DIREITOS ÀS SUAS INFORMAÇÕES 

Você poderá, dependendo da sua jurisdição de residência ou onde a Brunswick realiza suas atividades comerciais, ter determinados direitos e privilégios de privacidade de 

dados em relação às informações pessoais que coletamos e preservamos a seu respeito, inclusive o direito de solicitar acesso ou exclusão dessas informações pessoais. Antes 

de responder a qualquer solicitação de privacidade de dados, a Brunswick tomará as medidas cabíveis para verificar a identidade do solicitante e a autenticidade da solicitação. 

Não cobramos nenhuma taxa para processar ou responder à sua solicitação de privacidade de dados, a menos que seja excessiva, repetitiva, manifestamente infundada ou 

estivermos autorizados por lei. Se determinarmos que a solicitação justifica uma taxa, informaremos o motivo da decisão e forneceremos uma estimativa de custo antes de 

concluir sua solicitação. Se preferir, você poderá autorizar um representante a enviar a solicitação de privacidade de dados em seu nome, embora essas solicitações de terceiros 

também estejam sujeitas aos processos de verificação e autenticação de identidade descritos neste instrumento. De modo geral, os direitos de privacidade de dados não são 

absolutos e a Brunswick terá de negar, de maneira total ou parcial, sua solicitação.  

• Europa. Se você for residente da UE, Suíça ou Reino Unido, você tem o direito de solicitar acesso às informações pessoais que coletamos sobre você com o objetivo de 

analisar, modificar ou solicitar a exclusão das informações. Você também tem o direito de solicitar uma cópia das informações que coletamos sobre você. Em determinadas 

situações, você também pode solicitar que restrinjamos o processamento ou que paremos de processar suas informações. Se você quiser fazer uma solicitação para acessar, 

analisar ou corrigir as informações pessoais que coletamos sobre você, entre em contato conosco pelo e-mail privacy@brunswick.com ou preencha o formulário localizado 

aqui.  

 

• Nevada. Se você for residente de Nevada, você tem o direito de solicitar que suas informações pessoais não sejam vendidas a terceiros com fins lucrativos e de restringir 

ou cessar a transferência de suas informações a terceiros em algumas situações. A Brunswick não vende suas informações pessoais a terceiros para nossos fins lucrativos. 

Se você quiser fazer uma solicitação para acessar, analisar ou corrigir as informações pessoais que coletamos sobre você, entre em contato conosco pelo e-mail 

privacy@brunswick.com ou preencha o formulário localizado aqui. 

 

• Califórnia. Direitos de acesso de residentes da Califórnia: caso seja residente da Califórnia, você tem os direitos descritos abaixo em relação às suas informações pessoais: 

Acesso a categorias específicas e gerais de informações pessoais e portabilidade de dados: você tem o direito de solicitar a divulgação de determinadas informações 

sobre a nossa coleta e uso de suas informações pessoais nos últimos 12 meses. Depois que recebermos e confirmarmos sua solicitação de informações pessoais, 

divulgaremos a você, com base na sua solicitação: 

• As categorias ou informações pessoais específicas que coletamos sobre você; 

• As categorias de fontes para as informações pessoais que coletamos sobre você; 

• Nosso objetivo de negócios ou comercial para coletar ou vender essas informações pessoais; 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
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• As categorias de terceiros com quem compartilhamos essas informações pessoais; e 

• Se vendermos ou divulgarmos suas informações pessoais para objetivos de negócios, duas listas em separado identificando: (a) as categorias de suas 

informações pessoais coletadas e vendidas e as categorias de terceiros para os quais os dados foram vendidos; e (b) as categorias de suas informações 

pessoais que foram divulgadas para objetivos de negócios. 

Não obstante o disposto acima, não divulgaremos nenhuma das seguintes informações em resposta a uma solicitação de acesso: seu número de previdência social, 

número da carteira de habilitação ou outro número de identificação emitido pelo governo, número da conta financeira, qualquer número de identificação de saúde ou 

médica, senha de conta ou perguntas ou respostas de segurança em resposta a uma solicitação de conhecimento. Você pode enviar somente duas destas solicitações 

de informações pessoais em um período de 12 meses. 

Solicitação de exclusão: Você tem o direito de solicitar que excluamos todas ou parte das informações pessoais que coletamos e preservamos, observadas algumas 

exceções. Após recebermos e confirmarmos sua solicitação de informações pessoais e verificarmos sua identidade por meio do nosso processo de verificação em 

duas etapas, excluiremos suas informações pessoais na medida determinada por lei e a menos que sejamos autorizados ou obrigados por lei a reter suas informações 

pessoais. Podemos negar sua solicitação de exclusão se for necessário reter as informações para que nós ou nossos provedores de serviços possamos: 

• Concluir a transação para a qual coletamos as informações pessoais, fornecer uma mercadoria ou serviço que você solicitou, executar ações razoavelmente 

esperadas no contexto de nosso relacionamento de negócios contínuo com você ou executar de outra forma nosso contrato com você; 

• Detectar incidentes de segurança, proteger contra atividades maliciosas, enganosas, fraudulentas ou ilícitas ou processar os responsáveis por essas 

atividades; 

• Depurar produtos para identificar e reparar erros que prejudicam a funcionalidade pretendida existente; 

• Exercer a liberdade de expressão, assegurar o direito de outros consumidores de exercer seus direitos de liberdade de expressão ou exercer outro direito 

disposto na legislação; 

• Estar em conformidade com a Seção 1546 e seguintes do Código Penal da Califórnia (Lei de Privacidade de Comunicações Eletrônicas da Califórnia); 

• Envolver-se em pesquisas científicas, históricas ou estatísticas públicas ou revisadas por pares, no interesse público que atendam a todas as outras leis de 

ética e privacidade aplicáveis, quando a exclusão das informações provavelmente tornar impossível ou prejudicar seriamente a realização da pesquisa, se 

você tiver fornecido previamente o consentimento informado; 

• Permitir somente usos internos que estejam razoavelmente alinhados com as expectativas do consumidor com base no seu relacionamento conosco; 

• Estar em conformidade com uma obrigação legal; ou 

• Fazer outros usos internos e legítimos dessas informações que sejam compatíveis com o contexto em que você as forneceu. 

Não venda minhas informações pessoais: não vendemos suas informações pessoais a terceiros com fins lucrativos; no entanto, as informações são compartilhadas 

conforme descrito nesta Política de privacidade. Se você deseja optar por não participar desta troca ou não for contatado para objetivos de marketing, clique aqui e 

preencha a “Solicitação de exclusão”. Você também pode clicar no botão “Não venda minhas informações pessoais” na parte inferior da página principal de cada 

site, que o levará ao mesmo formulário da web. Nossos Sites e serviços não são direcionados a menores de 16 (dezesseis) anos de idade e não coletamos ou vendemos 

informações pessoais desses menores.  

Exercendo seus direitos nos termos da CCPA 

Para exercer seus direitos nos termos da CCPA [California Consumer Privacy Act] descritos acima, envie-nos uma solicitação de informações pessoais verificável: 

• Ligando para 855-283-1103 ou 847-735-4002; 

• Preenchendo um formulário de solicitação on-line no www.brunswick.com/DSAR; ou 

• Enviando um e-mail para privacy@brunswick.com. 

https://www.brunswick.com/DSAR
https://www.brunswick.com/DSAR
mailto:privacy@brunswick.com
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Somente você ou uma pessoa registrada no Secretário de Estado da Califórnia que você autorizar a atuar em seu nome pode enviar uma solicitação de informações 

pessoais. Você também pode fazer uma solicitação de informações pessoais em nome de seu filho menor de idade.  

A solicitação de informações pessoais confirmável precisa: 

• Descrever a sua solicitação com detalhes suficientes que nos permitam entender, avaliar e atendê-la adequadamente; e 

• Fornecer informações suficientes que nos permitam conferir suficientemente se você é a pessoa cujas informações pessoais coletamos ou o representante 

autorizado dessa pessoa.  

o Com relação a solicitações de indivíduos de quem possamos ter coletado informações, contamos com um provedor de serviços para verificação da sua 

identidade. Para verificar sua identidade, nosso provedor de serviços poderá requerer uma cópia do passaporte válido, da carteira de habilitação ou carteira 

de identidade emitida pelo governo, juntamente com seu endereço de correspondência atual e informações de contato.  

o Com relação ao representante autorizado, requeremos uma cópia do registro de representante da Secretaria de Estado da Califórnia, uma procuração válida, 

documento de nomeação jurídica ou autorização assinada pelo indivíduo que o representante esteja representando, demonstrando a capacidade do 

representante de atuar em nome dessa pessoa. Assim que recebermos a solicitação de informações pessoais do representante autorizado, a menos que o 

representante tenha uma procuração emitida de acordo com as seções 4000 a 4465 do Código de Sucessões da Califórnia, poderemos entrar em contato com 

a pessoa a quem a solicitação esteja relacionada para, dentre outras coisas, verificar sua identidade, confirmar a capacidade do representante de atuar em 

nome da pessoa e, se for o caso, atender à solicitação de informações ou fornecer as informações solicitadas nos termos da solicitação de informações 

pessoais. 

o Com relação a solicitação relacionada a uma família, todos os membros da família devem enviar a solicitação e cada um deve fornecer informações 

suficientes para que possamos verificar as respectivas identidades. Contamos com um provedor de serviços para verificação da identidade de cada membro 

da família. Cada membro da família será requerido a fornecer ao nosso provedor de serviços uma cópia do passaporte válido, carteira de habilitação ou 

carteira de identidade emitida pelo governo (ou para menores de 13 anos, uma autorização assinada pelos pais do menor) de cada membro da família, 

juntamente com o respectivo endereço de correspondência e as respectivas informações de contato. Poderemos negar o pedido de uma família se não 

pudermos confirmar que os solicitantes fazem parte da mesma família.  
Se não pudermos confirmar uma solicitação para excluir, trataremos em vez disso essa solicitação como uma solicitação para desativar a venda de suas informações. 

Nós nos esforçamos para responder a uma solicitação de informações pessoais dentro de 45 dias após o recebimento e confirmaremos o recebimento da sua solicitação 

para saber ou excluir dentro de 10 dias após o recebimento. Se requerermos mais tempo (até 90 dias), informaremos o motivo e o período de extensão por escrito. 

Entregaremos nossa resposta por escrito por correio ou eletronicamente. Se fornecido eletronicamente, selecionaremos um formato para fornecer suas informações 

pessoais em um formato portátil e facilmente utilizável. A resposta que fornecermos também explicará os motivos pelos quais não podemos atender a uma solicitação, 

se aplicável.  

Não discriminação 

A menos que permitido ou determinado por lei, se você exercer algum dos seus direitos de acordo com o art. 1798.100 e seguintes do Código Civil da Califórnia, a 

Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (seus “Direitos nos termos da CCPA”), não vamos: 

• Negar mercadorias ou serviços a você; 

• Cobrar de você preços ou taxas diferentes para mercadorias ou serviços, inclusive concedendo descontos ou outros benefícios ou impondo penalidades; 

• Fornecer a você um nível ou qualidade diferente de mercadorias ou serviços; ou 

• Sugerir que você possa receber um preço ou taxa diferente para mercadorias ou serviços, ou um nível ou qualidade diferente de mercadorias ou serviços. 

No entanto, se você exercer um ou mais dos seus direitos nos termos da CCPA, reservamo-nos o direito de cobrar um preço ou uma taxa diferente de outros 

consumidores ou oferecer um nível ou qualidade diferente de produtos ou serviços. Nestes casos, não ofereceremos incentivos financeiros para a coleta, uso, 

compartilhamento e/ou venda contínua de suas informações pessoais. Para mais informações sobre a CCPA, consulte: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa. 

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
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• Outras jurisdições. Se você for residente de uma jurisdição (p. ex., cidade, estado, província, país) não indicada acima, considere que a Brunswick se esforça ao máximo 

para cumprir todas as leis de privacidade aplicáveis. Se você deseja exercer os direitos de privacidade concedidos a você pela sua jurisdição, entre em contato conosco 

pelo privacy@brunswick.com ou preencha o formulário disponível aqui. 

 

MARKETING POR E-MAIL E SEUS DIREITOS 

Você tem o direito de optar por não receber nossas comunicações de marketing por e-mail. De modo geral, as comunicações de marketing por e-mail que você recebe de nós 

disponibilizarão a opção de “cancelar a inscrição” e não receber mais as comunicações de marketing por e-mail. Você também pode cancelar a inscrição desse marketing por 

e-mail entrando em contato conosco conforme a seção “Como entrar em contato conosco” abaixo. Você concorda em notificar a Brunswick, imediatamente e por escrito, caso 

você deixe de possuir, licenciar ou usar um e-mail o qual você tenha se cadastrado para receber nosso marketing por e-mail. 

RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES 

A Brunswick preserva todas as informações pessoais pela duração da relação comercial em questão e pela duração de qualquer garantia aplicável e prazo limite estatutário 

nos termos de um contrato ou das leis locais. Essa retenção é realizada de acordo com as políticas e cronogramas de gerenciamento de informações da Brunswick, assim como 

o período fiscal requerido e outras leis e regulações aplicáveis; e enquanto for necessário para que você possa apresentar uma reivindicação contra nós e que a Brunswick 

possa se defender dessas reivindicações judiciais. No entanto, podemos ter de preservar informações pessoais por períodos mais longos se forem relevantes para uma 

reivindicação ou investigação em andamento.  

LINKS PARA OUTROS SITES E CONTAS DE REDES SOCIAIS 

Nossos Sites podem fornecer links a outros sites para sua conveniência e informações. Esses sites podem operar de forma independente de nossos sites. Os sites vinculados 

aos nossos Sites podem ter seus próprios avisos ou políticas de privacidade, que recomendamos que você analise ao visitar quaisquer sites vinculados. Na medida em que os 

sites vinculados que você visitar não fazem parte deste site, não seremos responsáveis pelo conteúdo deles, pelo uso dos sites ou pelas práticas de privacidade de qualquer um 

desses sites. 

Alguns dos Sites permitem que você acesse e associe suas contas de redes sociais, inclusive, sem limitação, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram e Pinterest, 

com a Brunswick.  

Ao usar essa funcionalidade, você concede à Brunswick permissão para acessar todos os elementos de suas informações de perfil de rede social que você disponibilizou para 

serem compartilhados, e usá-los de acordo com os termos de uso da rede social e com esta Política de privacidade. Consulte as configurações de privacidade de sua conta de 

rede social para obter informações sobre quais dados são compartilhados conosco e com outros aplicativos conectados, e para gerenciar os dados que são compartilhados por 

meio de sua conta, inclusive informações sobre suas atividades ao usar nossos sites.  

Se você quiser desconectar uma conta de mídia social da Brunswick, consulte as configurações dessa conta de mídia social e o provedor dela.  

ANÚNCIOS DE TERCEIROS 

Terceiros, inclusive anunciantes, coletarão informações, potencialmente incluindo informações pessoais, sobre suas atividades ao longo do tempo e em diferentes sites quando 

você usar os Sites. Esses terceiros fornecem à Brunswick coleta de dados, relatórios, medição de resposta de anúncios, informações analíticas e assistência na entrega de 

mensagens de marketing e anúncios relevantes. 

A coleta de suas informações pessoais por terceiros não é regida por esta Política de privacidade. Consulte as políticas de privacidade desses terceiros para determinar como 

eles coletam e usam suas informações pessoais.  

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
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Muitos anunciantes, alguns navegadores da internet e dispositivos móveis permitem que você desabilite a publicidade de terceiros. Informações e recursos para desabilitar a 

publicidade com base em interesses estão disponíveis na Digital Advertising Alliance em http://www.aboutads.info/choices/. Você também pode desabilitar o rastreamento e 

o recebimento de anúncios direcionados em seu dispositivo móvel por algumas empresas de publicidade móvel, e por outras entidades semelhantes, fazendo o download do 

aplicativo App Choices em www.aboutads.info/appchoices. Observe que desabilitar esses mecanismos não o impede de receber publicidade. Você continuará a receber 

anúncios genéricos ao visitar os Sites e outros sites on-line. 

ACESSIBILIDADE DO SITE 

Para questões relacionadas à acessibilidade do site, consulte a Política de acessibilidade do site. 

PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS  

Nossos Sites são voltados para o público geral e não são direcionados a crianças menores de 16 anos. Se obtivermos conhecimento real de que qualquer informação que 

coletamos foi fornecida por uma criança menor de 16 anos, excluiremos imediatamente essa informação.  

EVENTOS ON-LINE E VIDEOCONFERÊNCIAS 

A Brunswick hospeda e usa plataformas de videoconferência para facilitar conferências, reuniões, eventos de treinamento e outros programas. Frequentemente usamos 

plataformas on-line que pertencem e são administradas por provedores de serviços terceiros (p. ex., Zoom, Cisco, Microsoft). Esteja ciente de que nossas videoconferências 

podem gravar o conteúdo, sessões, conversas e discussões, e esses registros podem ser armazenados ou preservados por nós e nossos provedores de serviços terceiros. Ao 

participar desses eventos e videoconferências, você consente com a coleta e retenção das informações fornecidas, assim como consente com a gravação dessas atividades. 

COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO 

Se você tiver dúvidas ou comentários sobre esta Política de privacidade, entre em contato com: 

Brunswick Corporation 

Attn: Law Department 

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500  

Mettawa, IL 60045 

Fone: 855-283-1103 ou 847-735-4002 

e-mail: privacy@brunswick.com 

Se você desejar atualizar suas informações de contato ou preferências, remover suas informações de nossas listas de e-mails ou não receber mais e-mails de marketing 

resultantes de informações coletadas por meio de cartões de registro de produtos ou outras fontes, poderá fazer isso ao: 

• Ajustar as configurações em uma conta que você criou por meio dos Sites;  

• Cancelar o cadastro por meio dos links contidos nos nossos e-mails; ou 

• Preencher um formulário de solicitação on-line no www.brunswick.com/DSAR. 

ATUALIZAÇÕES À NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esta Política de privacidade pode ser atualizada periodicamente. Nós podemos modificar esta Política de privacidade a qualquer momento, a nosso critério exclusivo. Se 

fizermos alterações materiais a esta Política de privacidade, que aumentem nossos direitos de usar as informações pessoais coletadas anteriormente sobre você, obteremos seu 

consentimento por meio de um e-mail para seu endereço de e-mail registrado, ou por publicação destacada em nossos sites. Se tivermos a intenção de continuar a processar 

suas informações pessoais com um objetivo diferente do qual foram coletadas, antes do processamento posterior, a Brunswick fornecerá a você informações sobre esse outro 

objetivo e informações adicionais necessárias para assegurar o processamento justo e transparente. 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
https://www.brunswick.com/accessibility
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