
 

 

 

 

ขอ้มูลน้ีใชเ้ฉพาะภายใน Brunswick เท่านัน้ 

นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Brunswick 

  

ปรบัปรุงลา่สุด: 22 มนีาคม 2022 

นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีมผีลกับขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมโดย Brunswick Corporation บรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทลูก (“Brunswick” “เรา” หรอื “พวกเรา”) ไม่ว่าดว้ยวธิอีอฟไลน์หรอื
ออนไลน์ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงแต่ จากเว็บไซตห์รอืแอปทัง้หมดทีโ่พสตล์งิกไ์ปยังนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต”์) Brunswick ท างานอย่างเต็มที่

เพือ่ปกป้องและใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณและขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่ราเก็บรวบรวมและดูแลรักษา นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีมีจุดประสงคช์ว่ยใหคุ้ณเขา้ใจว่าเราเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอะไร เพราะเหตุใดเราจงึเก็บรวบรวม และคุณจะสามารถอัปเดต จัดการ และ/หรอืขอใหเ้ราลบขอ้มูลของคุณไดอ้ย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ียังก าหนด
ภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคุณในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มูลของคุณ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีอย่างละเอยีด การมปีฏสัิมพันธก์ับเว็บไซตข์องเราอย่างต่อเน่ือง
หรอืการมสีว่นร่วมกับเราจะถอืว่าคุณรับทราบว่าคุณไดอ้่านและท าความเขา้ใจในเงือ่นไขทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีแลว้ ส าหรับบุคคลทีส่มัครงานกับ 

Brunswick โปรดดูทีป่ระกาศเกีย่วกับความเป็นส่วนตัวของผูส้มัครงาน นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึง่ของเงือ่นไขการใชง้าน 

 

“ขอ้มูลสว่นบุคคล” 
คอือะไร 

 

ส าหรับวัตถุประสงคข์องนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี ค าว่าขอ้มูลสว่นบุคคล “ขอ้มูลสว่นบุคคลทีส่ามารถระบุตัวตนได”้ และ “PII” จะใชแ้ทนกันไดแ้ละ
อา้งองิถงึขอ้มลูใด ๆ ทีส่ามารถใชร้ะบุตัวบุคคลหรอืครัวเรอืนได ้ไม่ว่าจะเพยีงล าพังหรอืร่วมกับขอ้มูลอืน่ ๆ หรอือุปกรณ์ และอยู่ภายใตห้รอืไดรั้บการ
คุม้ครองภายใตก้ฎหมาย บทบัญญัต ิหรอืกฎระเบยีบทีค่วบคุมความเป็นสว่นตัวหรอืความปลอดภัยของขอ้มูล ตัวอย่างของขอ้มูลสว่นบุคคลทีร่ะบุไวใ้น

สว่น “Brunswick เก็บรวบรวมขอ้มูลอะไร” ดา้นล่าง  

 

 

Brunswick เก็บ
รวบรวมขอ้มูลสว่น

บุคคลของฉนั
อยา่งไร 

 

Brunswick จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลเพือ่วัตถุประสงคท์างธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย ตัวอย่างเชน่ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่น
บุคคลของคุณเมือ่คุณด าเนนิการต่อไปน้ี: 

• ท่องเว็บไซตข์องเรา 
• ใชแ้อปของเรา 

• ซือ้ผลติภัณฑห์รอืลงทะเบยีนเพือ่รับจดหมายข่าว 

• เป็นสมาชกิของคลับของเราหรอืจองเรอื 

• ลงทะเบยีนผลติภัณฑข์องคุณเพือ่ใชบ้รกิารการรับประกันผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

• ยืน่เคลมประกันผ่านทาง Brunswick หรอืตัวแทนจ าหน่าย 

• รายงานปัญหาผลติภัณฑ/์บรกิารและ/หรอืท าแบบส ารวจความคดิเห็นจากลูกคา้ 

• ใหข้อ้มลูบัญชหีรอืใหข้อ้มูลตดิต่อของคุณแก่เรา  
• เขา้ร่วมการท าแบบส ารวจหรอืการแข่งขัน 

• ใหข้อ้มลูเพือ่พสิจูน์ตัวตนในการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์เชน่ ชือ่ผูใ้ชแ้ละ/หรอืรหัสผ่าน และ/หรอื  
• ตดิต่อกับเราโดยตรง  

 

Brunswick ยังท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับคุณจากแหล่งอืน่ ๆ ซึง่รวมไปถงึจากองคก์รทีเ่รามสีว่นร่วมในกจิกรรมการตลาดร่วมกัน จาก
แหล่งขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ (เชน่ เว็บไซตส์ือ่สังคมออนไลน์) และขอ้มูลอา้งองิใด ๆ ทีคุ่ณใหไ้วก้ับเรา เราอาจจะรวมขอ้มูลน้ีเขา้กับขอ้มูลที่
คุณไดใ้หไ้ว ้ซึง่จะชว่ยใหเ้ราสามารถอัปเดต ขยาย และวเิคราะหก์ารบันทกึของเรา ระบุลูกคา้ใหม่ได ้รวมไปถงึสามารถจัดท าโฆษณาทีไ่ดรั้บการปรับ

ใหต้รงกับบรกิารทีคุ่ณอาจจะสนใจยิง่ขึน้ 
 

  

https://www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice
https://www.brunswick.com/terms-of-use
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Brunswick เก็บ

รวบรวมขอ้มูล
อะไรบา้ง 

 

Brunswick เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่วัตถุประสงคท์างธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย ประเภทขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บ

รวบรวมและ/หรอืแบ่งปันจะขึน้อยู่กับผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารที่คุณไดรั้บจากเรา ขอ้มูลน้ีอาจรวมไปถงึ: 
• ชือ่และขอ้มูลการตดิต่อของคุณ 

• ขอ้มูลรายไดแ้ละการจา้งงานของคุณ  

• ขอ้มูลการซือ้และการท าธุรกรรมของคุณในอดตี 

• ขอ้มูลการระบุตัวตน เชน่ ชือ่จรงิ นามแฝง ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย ์เลขประจ าตัวประชาชน ขอ้มูลการระบุออนไลน์ ทีอ่ยู่ IP ทีอ่ยู่อเีมล ชือ่บัญช ี

เลขทีป่ระกันสังคม เลขทีใ่บขับขี ่เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีบั่ญชกีารเงนิหรอืขอ้มูลระบุตัวตนอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกัน 

• ขอ้มูลสว่นบุคคล เชน่ อายุ วันเดอืนปีเกดิ ชือ่ของบุตร จ านวนบุตร อายุหรอืเพศของบุตร หมายเลขโทรศัพท ์หรอืความน่าเชือ่ถอืทางเครดติ

ของคุณ รายไดจ้ากสนิทรัพยห์รอืหน้ีสนิ และประเภทขอ้มูลทีไ่ดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นียหรอืรัฐบาลกลาง เชน่ 
เชือ้ชาตหิรอืศาสนา 

• ขอ้มูลเชงิพาณิชย ์ไดแ้ก่ บันทกึทรัพยส์นิสว่นบุคคล ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีซ่ือ้ ไดรั้บ หรอืพจิารณา หรอืประวัตหิรอืแนวโนม้ในการซือ้หรอื

บรโิภคอืน่ ๆ 

• ขอ้มูลอนิเทอรเ์น็ตหรอืกจิกรรมในเครอืข่ายอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ รวมถงึแต่ไม่ไดจ้ ากัดแค่เพยีง ประวัตกิารเรยีกดู ประวัตกิารคน้หา และขอ้มลู
เกีย่วกับการโตต้อบของคุณบนเว็บไซตข์องเรา 

• ขอ้มูลต าแหน่งทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรท์ีแ่ม่นย า 

• ขอ้มูลเสยีง ขอ้มูลอเิลก็ทรอนกิส ์ขอ้มูลภาพ หรอืขอ้มูลทีค่ลา้ยกนั 

• ขอ้มูลเกีย่วกับอาชพีหรอืการจา้งงาน  
• ขอ้มูลการศกึษา และ 

• การอนุมานจากขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ขา้งตน้และทีแ่สดงถงึความชอบ ลักษณะ แนวโนม้ทางจติวทิยา ความโนม้เอยีง พฤตกิรรม ทัศนคต ิ
ความฉลาด ความสามารถ หรอืความถนัด 

 

เราจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเกีย่วกับกจิกรรมออนไลน์ของคุณเมือ่เวลาผ่านไปและจากเว็บไซตบุ์คคลทีส่ามหรอืบรกิารออนไลน์ เมือ่คุณใช ้

เว็บไซตข์องเรา อย่างไรก็ตาม เราจะถอืว่าการสง่ “สัญญาณการหา้มตดิตาม” จากเว็บเบราวเ์ซอรข์องคุณเป็นการขอเลอืกไม่ใหม้กีารขายขอ้มูลของ
คุณในอนาคตในขอบเขตทีเ่ราสามารถเชือ่มโยงเบราวเ์ซอรข์องคณุกับขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกับคุณไดแ้ละตามขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนด  
 

 

ท าไม Brunswick 
จงึเก็บรวบรวมขอ้มูล

สว่นบุคคลของฉนั 

 

นอกเหนือจากกรณีทีคุ่ณยนิยอมใหเ้ราใชห้รอืประมวลผลขอ้มูลของคุณแลว้ Brunswick อาจใชข้อ้มูลของคุณเพือ่จุดประสงคต์่อไปน้ี:  
• ท าตามค าขอของคุณ 

• ปฏบัิตติามภาระผูกพันทางกฎหมายทีม่ผีลบังคับใชก้ับ Brunswick ภายใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นีย สหภาพยุโรป หรอืรัฐสมาชกิ หรอื
กฎหมายทีม่ผีลบังคับใชอ้ืน่ ๆ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเว็บไซตข์องเราท างานอย่างถูกตอ้ง  
• จัดการงานประจ าวันทีม่คีวามจ าเป็นทางธุรกจิ เชน่ การบรหิารและการปรับปรุงเว็บไซต ์หรอืผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายของ 

Brunswick ในฐานะผูผ้ลติขา้มชาตขิองผลติภัณฑท์างทะเล ตัวอย่างเชน่ เพือ่ปกป้องธุรกจิของเราและท าความเขา้ใจลูกคา้ใหล้กึซึง้ขึน้  
• วเิคราะหผ์ลการปฏบัิตงิานและการท างานของเว็บไซต ์ 
• ป้องกันการฉอ้โกง บังคับใชเ้งือ่นไขการใชง้าน ปฏบัิตติามกฎหมายทัง้หมดทีม่ผีลบังคับใชแ้ละพันธะผูกพันในดา้นการรายงานขององคก์ร 

และบังคับใชข้อ้ตกลงของ Brunswick 

• วเิคราะหว่์าคุณใชเ้ว็บไซตอ์ย่างไรและด าเนนิการวจัิยทางการตลาดอืน่ ๆ  

• จัดหาและสือ่สารกับคุณเกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา รวมถงึการดูแลการรับประกันทีเ่กีย่วขอ้งและการประกาศเรยีกคนืสนิคา้ 

• จัดท าโฆษณาใหต้รงกับความสนใจของคุณ  

• ใหข้อ้มลูแกคุ่ณเกีย่วกับตัวเลอืกทางการเงนิส าหรับการซือ้ผลติภณัฑข์องเรา จัดท าการวเิคราะหภ์ายใน และรายงาน และ 
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รวมเขา้ขอ้มูลกับขอ้มูลใด ๆ ทีเ่ราเก็บรวบรวมจากหรอืเกีย่วกับคุณและใชใ้นลักษณะทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ขา้งตน้ 

 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลเพือ่วัตถุประสงคท์างธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายเท่านั้น หากไม่มกีารใชง้านตามวัตถุประสงคเ์หล่าน้ีอกีต่อไป เราจะ
ท าลาย ปกปิด ท าการรวมหรอืปกปิดชือ่ตามนโยบายภายในและระเบยีบการของเรา และตามทีก่ฎหมายทีม่ผีลบังคับใชอ้นุญาต  
 

 

Brunswick แบง่ปัน

ขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ฉนักบัใคร 

 

Brunswick จะไม่ขายขอ้มูลทีคุ่ณมอบใหก้ับเราเพือ่ใหเ้กดิผลก าไร แต่อย่างไรก็ตาม จะมกีารแบ่งปันขอ้มูลดงักล่าวกับบุคคลทีส่าม Brunswick จะ

แบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณกับบุคคลภายในและภายนอก ซึง่รวมไปถงึ:  
- ภายใน Brunswick และหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูล (โปรดดูทีร่ายชือ่แบรนดท์ั่วไปของ Brunswick ที ่

www.brunswick.com/our-brands)  
- พันธมติรทางธุรกจิทีม่พัีนธะผูกพันตามขอ้ตกลงในการปกป้องขอ้มูลหรอืการคุม้ครองความเป็นส่วนตัวทีค่ลา้ยกัน เชน่ ตัวแทนจ าหน่ายและ

ผูจั้ดจ าหน่าย และ/หรอื  
- ผูด้ าเนินการทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามทีม่พัีนธะผูกพันตามขอ้ตกลงในการประมวลผลขอ้มูลหรอืการคุม้ครองความเป็นสว่นตัวทีค่ลา้ยกัน  

 

นอกจากน้ี เรายังอาจเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับคุณต่อบุคคลทีส่ามภายใตส้ถานการณ์ต่อไปน้ี:  
• หากเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายหรอืกระบวนการทางกฎหมาย  

• ต่อหน่วยงานทีม่อี านาจในการบังคับใชก้ฎหมายหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐอืน่ ๆ  
• เมือ่เราเชือ่ว่าการเปิดเผยขอ้มูลมคีวามจ าเป็นหรอืเหมาะสม เพือ่ป้องกันอันตรายต่อร่างกายหรอืการสญูเสยีดา้นการเงนิ หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การสบืสวนกจิกรรมผดิกฎหมายทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืตอ้งสงสัยและ/หรอืขาดจรยิธรรม  
• หากมคีวามจ าเป็นเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ทีส่ าคัญของบุคคล  
• เพือ่บังคับใชเ้งือ่นไขการใชง้านของเรา  

• เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิ บรกิาร และสทิธิต์ามกฎหมายของเรา  
• เพือ่ป้องกันการฉอ้โกงต่อ Brunswick บรษัิทในเครอื พันธมติรทางธุรกจิ หรอืตัวแทนจ าหน่ายที่ไดรั้บอนุญาต  

• เพือ่สนับสนุนสว่นงานการตรวจสอบ การปฏบัิตติามกฎระเบยีบ และการก ากับดูแลองคก์ร  
• เพือ่ปฏบัิตติามกฎหมายใด ๆ และทัง้หมดทีม่ผีลบังคับใช ้หรอื 
• ทีเ่กีย่วขอ้งกับการควบกจิการ การรวมกจิการ หรอืการปรับโครงสรา้ง การขายหุน้และ/หรอืทรัพยส์นิทัง้หมด หรอืการเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

ภายในองคก์ร โดยไม่จ ากัดแค่เพยีง ในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกจิใด ๆ ทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนนิการ 

 

 

ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมโดยอตัโนมตั ิ

เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางอย่างดว้ยวธิกีารอัตโนมัต ิ เมือ่คุณเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา เชน่ จ านวนผูใ้ชท้ีเ่ขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเราและหนา้เว็บทีเ่ปิดดู การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลชว่ยใหเ้ราทราบว่าจะตอ้งปรับแต่งเว็บไซตข์องเราอย่างไรใหเ้หมาะกับผูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุ เราเก็บรวบรวมขอ้มูลน้ีผ่านชอ่งทางทีห่ลากหลาย เชน่ “คุกกี”้ และ “เว็บบี
คอน” นอกจากน้ี เรายังอาจจะเก็บรวบรวมทีอ่ยู่ IP ดังทีไ่ดอ้ธบิายไวด้า้นล่าง ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการใชคุ้กกีข้องเรา กรุณาดูขอ้มูลจากนโยบายคุกกีข้องเราซึง่จะแยก

ต่างหาก 

คุกกี ้ดังทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายคุกกีท้ีแ่ยกต่างหาก เรามกีารใช ้“คุกกี”้ บนเว็บบางไซตข์องเรา เชน่เดยีวกับอกีหลายบรษัิท คุกกีค้อืรหัสจ านวนหนึง่ทีจ่ะถูกเก็บไวบ้นอุปกรณ์ของ
คุณเมือ่คุณเขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์เราใชคุ้กกีเ้พือ่ใหท้ราบถงึขอ้มูล เชน่ คุณเคยเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรามาก่อนหรอืไม่หรอืคุณเป็นเยีย่มชมรายใหม่ และเพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถ

ทราบถงึคุณลักษณะของเว็บไซตท์ีคุ่ณอาจจะใหค้วามสนใจมากทีส่ดุ คุกกีอ้าจจะชว่ยเพิม่ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณใหด้ยีิง่ขึน้ โดยท าการบันทกึการตัง้ค่าของคุณเมือ่คุณ
เขา้เยีย่มชมเว็บไซตใ์ด ๆ 

https://www.brunswick.com/our-brands
https://www.brunswick.com/cookie-policy


 

 

 

 

ขอ้มูลน้ีใชเ้ฉพาะภายใน Brunswick เท่านัน้ 

เว็บเบราว์เซอรส์ว่นมากจะอธบิายวธิใีนการหยุดรับคุกกีใ้หม่ ๆ วธิใีนการรับแจง้เมือ่คุณไดรั้บคุกกีใ้หม่ และวธิใีนการปิดการใชง้านคุกกีท้ีม่อียู่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า หาก

ปราศจากคุกกี ้คุณอาจจะไม่ไดรั้บประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ากคุณลักษณะและการท างานทัง้หมดของเว็บไซต ์

เว็บบคีอนดังทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายคุกกีท้ีแ่ยกต่างหาก บางหนา้บนเว็บไซตข์องเราจะม ี“เว็บบคีอน” (หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่อนิเทอรเ์น็ตแท็ก พกิเซลแท็ก และ GIF แบบโปร่งใส) 
เว็บบคีอนเหล่าน้ีจะอนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามสามารถเก็บขอ้มูลได ้ เชน่ ทีอ่ยู่ IP ของคอมพวิเตอรท์ีเ่ปิดหนา้เว็บทีม่บีคีอน URL ของเพจทีม่บีคีอน เวลาในการดูหนา้เว็บทีม่บีคีอน 

ประเภทของเบราวเ์ซอรท์ีใ่ชเ้พือ่ดูหนา้เว็บ และขอ้มูลในคกุกีท้ีบุ่คคลทีส่ามตัง้ค่าไว ้

การถา่ยโอนขอ้มูลขา้มเขตแดน 

Brunswick มสี านักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมรกิา และจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยังและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลภายในสหรัฐอเมรกิา เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและเพือ่ความสะดวกในดา้นผลประโยชน์ทางธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา ในการถ่ายโอนขอ้มูลจากเขตเศรษฐกจิยุโรป (EEA) สวติเซอรแ์ลนด ์ และสหราช

อาณาจักรไปยังประเทศอืน่ ๆ เชน่ สหรัฐอเมรกิา เราจะปฏบัิตติามกรอบกฎหมายทีไ่ดก้ าหนดระดับการคุม้ครองทีเ่ทยีบเท่ากับกฎหมายของสหภาพยุโรปและกฎหมายต่างประเทศ
อืน่ ๆ ทีม่ผีลบังคับใช ้ การใชง้านเว็บไซตข์องเราหรอืการมอบขอ้มูลสว่นบุคคลใหก้ับเราจะถอืว่าคุณก าลังโอนมอบขอ้มูลสว่นบุคคลใหแ้ก่เราในสหรัฐอเมรกิา โปรดทราบว่า (i) 
สหรัฐอเมรกิาอาจไม่ใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในระดับเดยีวกับในประเทศ รัฐ หรอืเขตอ านาจศาลทีคุ่ณพ านักอาศัยหรอืถือสัญชาต ิ (ii) หน่วยงานของสหภาพยุโรปได ้
พจิารณาว่า ในบางกรณี สหรัฐอเมรกิาไม่ไดใ้หก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในระดับทีเ่พยีงพอ และ (iii) เมือ่ถ่ายโอนไปยังสหรัฐอเมรกิา ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณอาจสามารถ

เขา้ถงึไดโ้ดยหรอืท าใหใ้ชง้านไดโ้ดยเจา้หนา้ทีแ่ละเจา้พนักงานของสหรัฐอเมรกิาตามการพจิารณาคดแีละ/หรอืการบรหิาร ค าส่ัง กฤษฎกีา และขอ้เรยีกรอ้ง และ/หรอืกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์และขอ้บังคับภายในประเทศอืน่ ๆ ทีม่ผีลบังคับใชใ้นสหรัฐอเมรกิา นอกจากน้ี เราและผูใ้หบ้รกิารของเราทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม ไดม้กีารถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บ
รวบรวมบนเว็บไซตไ์ปยังประเทศทีส่ามอืน่ ๆ ทีเ่ราไดด้ าเนินธุรกจิ และค าเตอืนและขอ้จ ากัดความรับผดิชอบเกีย่วกับความเพยีงพอของการปกป้องขอ้มูลเดยีวกันกับทีก่ าหนดไว ้

ในทีน้ี่ยังจะมผีลบังคับใชก้ับประเทศทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามดังกล่าวอกีดว้ย ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิกีารที ่ Brunswick ตอบสนองต่อค าขอและขอ้เรยีกรอ้งจากหน่วยงานของ
รัฐเกีย่วกับการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลทีอ่ยู่ในความดูแลหรอืการควบคุมของเรา โปรดดูที ่“การเปิดเผยขอ้มูลของ Brunswick และรัฐบาล” 

• ขอ้ตกลงเกีย่วกบัขอ้ก าหนดตามสญัญาและการประมวลผล/การปกป้องขอ้มูล Brunswick ไดส้รา้งและท าขอ้ตกลงในการประมวลผลขอ้มูลหรอืขอ้ตกลงในการ

คุม้ครองขอ้มูลกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ตัวอย่างเชน่ ผูข้ายทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคล) เพือ่ท าใหแ้น่ใจว่ามกีารถ่ายโอนขอ้มูลของคุณอย่างเหมาะสม ในเขตเศรษฐกจิยุโรป 
ขอ้ตกลงเหล่านัน้จะมอีนุประโยคเกีย่วกับสัญญามาตรฐาน (“SCC”) ซึง่ไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมาธกิารยุโรปว่าเป็นวธิกีารคุม้ครองทีเ่พยีงพอในการถ่ายโอนขอ้มูลไปยัง
นอกเขตเศรษฐกจิยุโรป  

Brunswick รวมทัง้บรษัิทในเครอื แผนก และบรษัิทลกูตอ้งพึง่พา SCC เหล่าน้ีในการถ่ายโอนขอ้มูล 

เราใหก้ารปกป้องขอ้มูลของคุณอยา่งไร 

เราจะทุ่มเทอย่างเต็มทีเ่พือ่การปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณจากการเขา้ถงึ การเปลีย่นแปลง การเปิดเผย หรอืการท าลายขอ้มูลทีเ่ราเก็บรักษาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ในการ
ด าเนนิการดังกล่าว เราดูแลใหม้วีธิกีารปกป้องในเชงิการบรหิารจัดการ ดา้นเทคนคิ และทางกายภาพ เพือ่ปกป้องขอ้มูลทีคุ่ณใหไ้วเ้มือ่เขา้เยีย่มชมหรอืใชเ้ว็บไซต ์ จากการสญู

หาย การน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ การเปิดเผย การแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืการท าลาย อย่างไรก็ตาม ไม่มรีะบบขอ้มูลหรอืโปรแกรมใดทีส่ามารถรักษาความปลอดภัยไดร้อ้ย
เปอรเ์ซ็นต ์ดังนัน้เราจงึไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไดอ้ย่างเต็มรอ้ย นอกจากน้ี เราไม่รับผดิชอบต่อความปลอดภัยของขอ้มูลทีคุ่ณสง่ไปยัง
ไซตผ่์านทางเครอืข่ายทีเ่ราไม่ไดค้วบคุม ซึง่รวมไปถงึอนิเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายไรส้าย และคุณเขา้ใจและรับทราบในทีน้ี่และตกลงว่าการใหข้อ้มูลสว่นบุคคลหรอื ขอ้มูลอืน่ ๆ 
เป็นความเสีย่งของคุณเอง  

ภาระผูกพนัทีม่ตีอ่คุณ 

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณจะขึน้อยู่กับคุณเชน่กัน ในกรณีทีเ่ราไดก้ าหนดชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านใหแ้ก่คุณ (หรอืทีคุ่ณเลอืกเอง) 
ส าหรับเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องเรา คุณมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการรักษาความปลอดภัยและเก็บขอ้มูลประจ าตัวเหล่านัน้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยใหผู้อ้ืน่ทราบ คุณตอ้งตดิตอ่

https://www.brunswick.com/Govt_Disclosures


 

 

 

 

ขอ้มูลน้ีใชเ้ฉพาะภายใน Brunswick เท่านัน้ 

เราทันท ี หากคุณมเีหตุผลทีเ่ชือ่ไดว่้าชือ่ผูใ้ชห้รอืรหัสผ่านส าหรับเว็บไซตข์องเราถูกเจาะขอ้มูล คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจตดิต่อคุณทางอเีมลหรอืการสือ่สารทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ ในกรณีทีเ่ราจ าเป็นตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกับเหตุการณ์ดา้นความปลอดภัยของขอ้มูลหรอืเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณตามกฎหมาย 

คุณไดรั้บอนุญาต และใหก้ารรับรองและรับประกันต่อ Brunswick ว่าไดใ้หข้อ้มลูสว่นบุคคลต่อ Brunswick เท่านัน้ และขอ้มูลสว่นบุคคลดังกล่าวมคีวามถูกตอ้ง น่าเชือ่ถอื และ
เกีย่วขอ้งกับความสัมพันธร์ะหว่างเรากับคุณ และเฉพาะในขอบเขตทีก่ารเปิดเผยดังกล่าวจะไม่เป็นการละเมดิกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล บทบัญญัต ิ หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืไม่เป็นการละเมดิสทิธิห์รอืสทิธิค์วามเป็นส่วนตัวของขอ้มูลของบุคคลใด ๆ หากคุณใหข้อ้มูลสว่นบุคคลใด ๆ แก ่Brunswick ทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลทีส่าม คุณไดใ้หก้ารรับรอง
โดยชัดแจง้ต่อ Brunswick ว่านอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันก่อนหนา้น้ี คุณมสีทิธิแ์ละมอี านาจอย่างเต็มที ่ และไดรั้บความยนิยอมหากจ าเป็น ในการใหข้อ้มูลสว่น
บุคคลเกีย่วกับบุคคลทีส่ามต่อ Brunswick 
 

สทิธิข์องคุณทีม่ตีอ่ขอ้มูล 

ขึน้อยู่กับเขตอ านาจศาลทีคุ่ณพ านักอาศัยหรอืที ่ Brunswick ด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิ คุณอาจมสีทิธิแ์ละเอกสทิธิใ์นความเป็นสว่นตัวของขอ้มูลบางอย่างทีเ่กีย่วกับขอ้มูลสว่น
บุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและเก็บรักษาในส่วนทีเ่กีย่วกับคุณ รวมถงึสทิธิใ์นการขอเขา้ถงึหรอืลบขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่าว กอ่นทีจ่ะตอบสนองตามค าขอเกีย่วกับความเป็นส่วนตัว
ของขอ้มูล Brunswick จะด าเนนิการตามความเหมาะสมเพือ่พิสูจน์ตัวตนของผูข้อและความถูกตอ้งของค าขอ ทัง้น้ี เราจะไม่คดิค่าธรรมเนียมในการด าเนินการหรอืตอบสนองต่อ
ค าขอเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ เวน้เสยีแต่ว่าค าขอดังกล่าวจะมลีักษณะทีเ่ป็นการรอ้งขอมากเกนิไป มคีวามซ ้าซอ้น หรือไม่มมีูลเหตุทีส่มควร หรอืไม่ไดรั้บอนุญาตตาม

กฎหมาย หากเราพจิารณาแลว้ว่าค าขอตอ้งมคี่าธรรมเนียม เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบว่าเพราะเหตุใดเราจงึไดท้ าการตัดสนิใจดังกล่าวและแจง้ใหคุ้ณทราบถงึค่าใชจ่้ายโดยประมาณ
ก่อนทีจ่ะด าเนนิการตามค าขอของคุณ หากตอ้งการ คุณสามารถมอบอ านาจใหก้ับตัวแทนทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามสง่ค าขอเกีย่วกับความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลในนามของคุณได ้แมว่้า
ค าขอของบุคคลทีส่ามดังกล่าวจะตอ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งตามทีอ่ธบิายไวใ้นทีน้ี่ก็ตาม โดยทั่วไป สทิธิใ์นความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลไม่ไดก้ าหนด

ไวแ้น่นอน และ Brunswick อาจจ าเป็นตอ้งปฏเิสธค าขอของคุณทัง้หมดหรอืบางสว่น  

• ยุโรป หากคุณเป็นผูท้ีม่ถีิน่พ านักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกจิยุโรป (EEA) สวติเซอรแ์ลนด ์และสหราชอาณาจักร คุณมสีทิธิใ์นการขอเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลเกีย่วกับคุณทีเ่ราได ้
เก็บรวบรวม เพือ่วัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบ แกไ้ข หรอืขอใหล้บขอ้มูลดงักล่าว คุณยังมสีทิธิใ์นการรอ้งขอส าเนาขอ้มูลทีเ่ราไดเ้ก็บรวบรวมเกีย่วกับคุณ ในบางสถานการณ์ 

คุณยังสามารถรอ้งขอใหเ้ราจ ากัดหรอืระงับการประมวลหรอืแบ่งปันขอ้มูลของคุณ หากคุณตอ้งการรอ้งขอการเขา้ถงึ ตรวจสอบ หรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ราไดเ้ก็บ
รวบรวมเกีย่วกับคุณ กรุณาตดิต่อเราที ่privacy@brunswick.com หรอืกรุณากรอกแบบฟอรม์ทีน่ี่  
 

• เนวาดา หากคุณเป็นผูท้ีม่ถีิน่พ านักอาศัยอยู่ในรัฐเนวาดา คุณมสีทิธิข์อใหเ้ราไม่ขายขอ้มูลสว่นบุคคลใหก้ับบุคคลทีส่ามเพือ่ท าก าไร และจ ากัดหรอืระงับการถ่ายโอนขอ้มูล

ของคุณไปยังบุคคลทีส่ามไดใ้นบางสถานการณ์ Brunswickไม่ขายขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณใหก้ับบุคคลทีส่ามเพือ่ผลก าไรของเรา หากคุณตอ้งการรอ้งขอใหจ้ ากัดการ
แบ่งปันขอ้มูลของคุณ กรุณาตดิต่อเราที ่privacy@brunswick.com หรอืกรุณากรอกแบบฟอรม์ทีน่ี่ 
 

• แคลฟิอรเ์นีย สทิธิใ์นการเขา้ถงึของผูท้ีพ่ านักอยู่อาศัยในแคลฟิอรเ์นีย: หากคุณเป็นผูท้ีม่ถีิน่พ านักอาศัยอยู่ในรัฐแคลฟิอรเ์นีย คุณจะมสีทิธิต์ามค าอธบิายเกีย่วกับขอ้มูลสว่น

บุคคลของคุณดา้นล่าง: 

การเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลเฉพาะหมวดหมู่และทั่วไปและการเคลือ่นยา้ยขอ้มูล: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราเปิดเผยขอ้มูลบางอย่างใหคุ้ณทราบเกีย่วกับวธิกีารทีเ่ราเก็บ
รวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา เมือ่เราไดรั้บและยนืยันค าขอเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ เราจะเปิดเผยขอ้มูลใหคุ้ณทราบตามค า

ขอของคุณ: 

• ประเภทและขอ้มลูสว่นบุคคลเฉพาะทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกับคุณ 

• ประเภทของแหล่งขอ้มูลส าหรับขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกับคุณ 

• วัตถุประสงคท์างธุรกจิหรอืทางการพาณิชยใ์นการเก็บรวบรวมหรือขายขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่าว 

• ประเภทของบุคคลทีส่ามทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลดังกล่าว และ 

• หากเราขายหรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณเพือ่จุดประสงคท์างธุรกจิ จะมรีายการสองรายการทีจ่ะระบุ: (a) ประเภทขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณทีเ่ก็บ
รวบรวมและขาย และประเภทของบุคคลทีส่ามทีเ่ราขายขอ้มูลดังกล่าวให ้และ (b) ประเภทขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทีม่กีารเปิดเผยเพือ่วัตถุประสงคท์างธุรกจิ 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR


 

 

 

 

ขอ้มูลน้ีใชเ้ฉพาะภายใน Brunswick เท่านัน้ 

อย่างไรก็ตาม Brunswick จะไม่เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ  ต่อไปน้ี เพือ่ตอบสนองต่อค าขอเพือ่เขา้ถงึหมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขีห่รอืหมายเลขประจ าตัวประชาชน

ทีรั่ฐออกใหอ้ืน่ ๆ หมายเลขบัญชกีารเงนิ หมายเลขประจ าตัวดา้นสขุภาพหรอืทางการแพทยใ์ด ๆ รหัสผ่านบัญช ีหรอืค าถามรักษาความปลอดภัยหรอืค าตอบทีข่อทราบ
ขอ้มูล คุณสามารถสง่ค าขอเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลไดส้องครัง้ภายในระยะเวลา 12 เดอืนเท่านั้น 

การขอใหล้บ: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราลบขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากคุณและเก็บไวภ้ายใตข้อ้ยกเวน้บางอย่าง เมือ่เราไดรั้บและยนืยันค ารอ้งเกีย่วกับขอขอ้มูล
สว่นบุคคลของคุณและพสิจูน์ตัวตนของคุณผ่านกระบวนการตรวจสอบยนืยันสองชัน้แลว้ เราจะลบขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุตามขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนดและ
เวน้เสยีแต่ว่ากฎหมายอนุญาตหรอืกฎหมายก าหนดใหเ้ก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ เราอาจปฏเิสธค าขอใหม้กีารลบขอ้มูลของคุณ หากเราหรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา
จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลเพือ่: 

• ท าธุรกรรมทีเ่ราเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล มอบสนิคา้หรอืบรกิารทีคุ่ณรอ้งขอ ด าเนนิการตามทีค่าดหวังอย่างสมเหตุสมผลภายใตบ้รบิทของความสัมพันธ์

ทางธุรกจิทีม่อียู่กับคุณ หรอืท าสัญญาของเรากับคุณ 

• ตรวจสอบเหตุการณ์คุกคามความปลอดภัย ป้องกันกจิกรรมทีเ่ป็นอันตราย เป็นการหลอกลวง หรอืมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืฟ้องด าเนินคดกีับผูท้ีรั่บผดิชอบต่อ

กจิกรรมดังกล่าว 

• แกจุ้ดบกพร่องของผลติภัณฑเ์พือ่ระบุและซอ่มแซมขอ้ผดิพลาดทีท่ าใหฟั้งกชั์นการท างานทีม่อียู่มปัีญหา 

• ใหเ้สรภีาพในการพูด ท าใหแ้น่ใจว่าผูบ้รโิภครายอืน่ ๆ มเีสรภีาพในการพูด หรอืใชส้ทิธิอ์ืน่ ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

• ปฏบัิตติามประมวลกฎหมายอาญาแห่งรัฐแคลฟิอรเ์นีย มาตรา 1546 et seq. (กฎหมายความเป็นสว่นตัวในการสือ่สารอเิล็กทรอนกิส)์ 

• ท าการวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ ประวัตศิาสตร ์ หรอืสถติทิีจ่ะไดรั้บการทบทวนโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืสาธารณะอันเป็นไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะ โดยปฏบัิตติาม

กฎหมายจรยิธรรมและความเป็นส่วนตัวอืน่ ๆ  ทีม่ผีลบังคับใชท้ัง้หมด ซึง่เราจะไม่สามารถด าเนินการลบขอ้มูลดังกล่าวไดห้รอืการลบขอ้มูลดงักล่าวจะท าใหก้าร
วจัิยไม่ประสบความส าเร็จอย่างรา้ยแรง หากคุณไดใ้หค้วามยนิยอมไวก้่อนหนา้ 

• อนุญาตใหม้กีารใชง้านเป็นการภายในเท่านั้น โดยสอดคลอ้งเป็นไปตามความคาดหวังของผูบ้รโิภคอย่างสมเหตุสมผลเมือ่พจิารณาจากความสัมพันธข์องคุณ

กับเรา 

• ปฏบัิตติามหนา้ทีต่ามกฎหมาย หรอื 

• ท าการใชง้านขอ้มูลเป็นการภายในและชอบดว้ยกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ป็นไปตามบรบิททีคุ่ณไดใ้หไ้ว ้

อย่าขายขอ้มูลสว่นบุคคลของฉัน: เราจะไม่ขายขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณใหก้ับบุคคลทีส่ามเพือ่ใหเ้กดิก าไร อย่างไรก็ตาม จะมกีารแบ่งปันขอ้มูลตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น
นโยบายน้ี หากคุณประสงคป์ฏเิสธไม่ใหม้กีารแลกเปลีย่นน้ีหรอืไม่ตอ้งการไดรั้บการตดิต่อเพือ่วัตถุประสงคท์างการตลาด กรุณาคลกิทีน่ี่ และกรอก “ค าขอปฏเิสธการเขา้

ร่วม” ใหค้รบถว้น นอกจากน้ี คุณยังสามารถคลกิทีปุ่่ม “หา้มขายขอ้มูลสว่นบุคคลของฉัน” ทีด่า้นล่างของหนา้หลักของเว็บไซตแ์ต่ละหนา้ ซึง่จะน าคุณไปยังเว็บฟอรม์
เดยีวกัน เว็บไซตแ์ละบรกิารของเราไม่ไดมุ้่งเป้าไปทีเ่ด็กอายุต ่ากว่าสบิหก (16) ปีและเราจะไม่เก็บรวบรวมหรอืขายขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดงักล่าว  

การใชส้ทิธิ ์CCPA ของคุณ 

หากคุณตอ้งการใชส้ทิธิ ์CCPA ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ โปรดสง่ค าขอเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลทีส่ามารถตรวจสอบยืนยันไดใ้หแ้ก่เราทางชอ่งทางต่อไปน้ี: 

• โทรตดิต่อเราที ่855-283-1103 หรอื 847-735-4002 

• สามารถกรอกแบบฟอรม์ค าขอทางออนไลน์ไดท้ี ่www.brunswick.com/DSAR; หรอื 

• สง่อเีมลถงึเราที ่privacy@brunswick.com 

เฉพาะคุณหรอืบุคคลทีจ่ดทะเบยีนกับ California Secretary of State ทีคุ่ณอนุญาตใหด้ าเนินการในนามของคุณเท่านัน้ทีส่ามารถสง่ค าขอเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลได ้
และคุณอาจรอ้งขอขอ้มลูเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลในนามของบุตรทีเ่ป็นผูเ้ยาวข์องคุณได ้ 

ค าขอเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลทีส่ามารถตรวจสอบยืนยันไดจ้ะตอ้งมลีักษณะต่อไปน้ี: 
• อธบิายค าขอของคุณโดยใหร้ายละเอยีดอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจ ประเมนิ และตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม 

• ใหข้อ้มลูอยางเพยีงพอเพือ่ใหเ้ราสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าคุณคอืบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืเป็นตัวแทนทีไ่ดรั้บ

อนุญาตของบุคคลนัน้  

https://www.brunswick.com/DSAR
https://www.brunswick.com/DSAR
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o ส าหรับค าขอโดยบุคคลทีเ่ราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูล เราจะใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารเพือ่ในการพิสจูน์ตัวตนของคุณ ในการพสิจูน์ตัวตนของคุณ ผูใ้หบ้รกิารของ

เราอาจตอ้งการส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใบขับขี ่ หรอืบัตรประจ าตัวทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการทียั่งไม่หมดอายุ พรอ้มดว้ยทีอ่ยู่ทางไปรษณียใ์นปัจจุบันและ
ขอ้มูลการตดิต่อของคุณ  

o ส าหรับตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต เราตอ้งการส าเนาการลงทะเบยีนของตัวแทนกับเลขาธกิารรัฐแคลฟิอรเ์นีย หนังสอืมอบอ านาจทียั่งไม่หมดอายุ เอกสารการนัด

หมายของศาล หรอืการลงนามอนุญาตจากบุคคลทีต่ัวแทนท าหนา้ทีแ่ทนทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าตัวแทนมคีวามสามารถในการด าเนนิการดังกล่าวในนามของบุคคล
นัน้ เมือ่เราไดรั้บค าขอขอ้มูลสว่นบุคคลจากตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต เวน้แต่ตัวแทนนัน้จะมหีนังสอืมอบอ านาจทีอ่อกตาม California Probate Code มาตรา 
4000 ถงึ 4465 เราอาจตดิต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับค าขอนัน้เพือ่พสิจูน์ตัวตนของพวกเขา ยนืยันความสามารถของตัวแทนในการด าเนนิการในนามของบุคคลนัน้ 
และหากม ีตอบกลับหรอืสง่ขอ้มูลทีร่อ้งขอตามค าขอขอ้มูลสว่นบุคคล 

o ส าหรับค าขอทีเ่กีย่วขอ้งกับครัวเรอืน สมาชกิทุกคนในครอบครัวตอ้งสง่ค าขอ และแต่ละคนตอ้งใหข้อ้มูลทีเ่พยีงพอส าหรับเราในการพสิจูน์ตัวตนของพวกเขา 
เราใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารในการพสิจูน์ตัวตนของสมาชกิแต่ละคนในครัวเรอืน สมาชกิในครัวเรอืนแต่ละคนจะตอ้งมอบส าเนาหนังสอืเดนิทางทียั่งไม่หมดอายุ
ของสมาชกิแต่ละคนในครัวเรอืน ใบขับขี ่หรอืบัตรประจ าตัวทีท่างราชการออกให ้(หรอืผูเ้ยาวอ์ายุต ่ากว่า 13 ปีตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองของผูเ้ยาว์) 
พรอ้มทีอ่ยู่ทางไปรษณียแ์ละขอ้มูลการตดิต่อทีบ่า้นของคุณ เราอาจปฏเิสธค าขอจากครัวเรอืนหากเราไม่สามารถตรวจสอบไดว่้าบุคคลทีส่ง่ค าขอนัน้เป็นสว่น

หนึง่ของครอบครัวเดยีวกัน  
หากเราไม่สามารถตรวจสอบยนืยันค าขอใหม้กีารลบขอ้มูลได ้เราจะถอืว่าค าขอนัน้เป็นค าขอปฏเิสธไม่ใหม้กีารขายขอ้มูลของคุณ 

เราพยายามตอบกลับค าขอเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลภายใน 45 วันหลังจากทีเ่ราไดรั้บค าขอดังกล่าว และเราจะยนืยันว่าเราไดรั้บค าขอเพือ่ขอทราบหรอืลบขอ้มลูของ

คุณภายใน 10 วันหลังจากทีไ่ดรั้บค าขอดังกล่าว หากเราตอ้งการเวลาเพิม่เตมิ (ไม่เกนิ 90 วัน) เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึเหตุผลและระยะเวลาเพิม่เตมิอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเราจะสง่ค าตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณียห์รอืแบบอเิล็กทรอนกิส ์กรณีทีเ่ราสง่ค าตอบแบบอเิล็กทรอนกิส ์เราจะเลอืกรูปแบบในการให ้
ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณทีอ่ยู่ในรูปแบบทีส่ามารถพกพาและใชง้านไดง้่าย นอกจากน้ี เราจะใหค้ าตอบทีจ่ะอธบิายเหตุผลทีเ่ราไม่สามารถปฏบัิตติามค าขอได ้หากม ี 

การไม่เลอืกปฏบัิต ิ

เวน้เสยีแต่ว่ากฎหมายอนุญาตหรอืก าหนด หากคุณใชส้ทิธิใ์ด ๆ ของคุณตามประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลฟิอรเ์นีย มาตรา 1798.100 et seq กฎหมายความเป็น
สว่นตัวผูบ้รโิภคแคลฟิอรเ์นีย (“สทิธิ ์CCPA” ของคุณ) เราจะไม่ด าเนินการดังต่อไปน้ี: 

• ปฏเิสธไม่ใหส้นิคา้หรอืบรกิารแก่คุณ 

• เรยีกเก็บเงนิในราคาหรอือัตราของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกัน รวมถงึการใหส้ว่นลดหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ หรอืลงโทษ 

• ใหส้นิคา้หรอืบรกิารทีม่คีุณภาพหรอืระดับทีแ่ตกต่างกัน หรอื 

• แนะน าว่าคุณอาจไดรั้บราคาหรอือัตราของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกัน หรอือาจไดรั้บสนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีุณภาพหรอืระดับทีแ่ตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม หากคุณใชส้ทิธิ ์CCPA ของคุณตัง้แต่หนึง่ครัง้ขึน้ไป เราขอสงวนสทิธิใ์นการคดิค่าบรกิารหรอือัตราทีแ่ตกต่างไปจากผูบ้รโิภคอืน่ ๆ หรอืจัดหาสนิคา้หรอื
บรกิารใหใ้นระดับหรอืคุณภาพทีแ่ตกต่างกัน ในขณะน้ี เราไม่ไดน้ าเสนอแรงจูงใจทางการเงนิส าหรับการเก็บรวบรวม ใช ้แบ่งปันและ/หรอืขายขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ

อย่างต่อเน่ือง ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ CCPA โปรดดูที:่ https://oag.ca.gov/privacy/ccpa 
 

• เขตอ านาจศาลอืน่ ๆ หากคุณพ านักอาศัยอยู่ในเขตอ านาจศาล (เชน่ เมอืง รัฐ จังหวัด ประเทศ) ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ โปรดทราบว่า Brunswick ไดใ้ชค้วามพยายามทีจ่ะ

ปฏบัิตติามกฎหมายความเป็นส่วนตัวทีม่ผีลบังคับใชท้ัง้หมด หากคุณตอ้งการใชส้ทิธิใ์นความเป็นส่วนตัวทีไ่ดรั้บจากเขตอ านาจศาลของคุณ โปรดตดิต่อเราที ่
privacy@brunswick.com หรอืกรุณากรอกแบบฟอรม์ทีน่ี่ 

 

การตลาดผา่นทางอเีมลและสทิธิข์องคุณ 

คุณมสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกไม่รับการสือ่สารดา้นการตลาดทางอเีมลจากเรา โดยทั่วไป การสือ่สารดา้นการตลาดทางอเีมลทีคุ่ณไดรั้บจากเราจะมตีัวเลอืกใหคุ้ณ “ยกเลกิการสมัคร” จาก

การรับการสือ่สารการตลาดทางอเีมลในอนาคต นอกจากน้ีคุณยังสามารถยกเลกิการสมัครรับขอ้มูลการตลาดทางอเีมลดงักล่าวไดโ้ดยตดิต่อเราตามหัวขอ้ “วธิใีนการตดิต่อเรา” ที่

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
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แสดงดา้นล่าง คุณตกลงทีจ่ะแจง้ให ้ Brunswick ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันท ี ในกรณีทีคุ่ณไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ อนุญาต หรอืใชท้ีอ่ยู่อเีมลทีคุ่ณใชใ้นการสมัครรับอเีมล

การตลาดจากเราอกีต่อไป 

การเก็บรกัษาขอ้มูลของคุณ 

Brunswick จะเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดไวต้ลอดระยะเวลาทีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และตลอดระยะเวลาการรับประกันและขอ้จ ากัดทางกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งใด ๆ ตามสัญญาหรอืภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ การเก็บรักษาน้ีเป็นการด าเนนิการตามนโยบายและตารางเวลาการจัดการขอ้มูลของ Brunswick ตลอดจนระยะเวลาที่
ก าหนดโดยส านักงานดา้นภาษีและกฎหมายและกฎระเบยีบอืน่ ๆ ทีม่ผีลบังคับใช ้ และตราบเท่าทีม่คีวามจ าเป็นส าหรับคุณในการทีจ่ะสามารถยืน่ค ารอ้งต่อเราและส าหรับ 
Brunswick เพือ่น าไปใชใ้นการแกต้่างฟ้องรอ้งทางกฎหมายใด ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลานาน หากมคีวามเกีย่วขอ้งกับการ
รอ้งเรยีนหรอืการสอบสวนทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  

ลงิกไ์ปยงัเว็บไซตแ์ละบญัชสีือ่สงัคมออนไลนอ์ืน่ ๆ 

เว็บไซตข์องเราอาจจะมลีงิกไ์ปยังเว็บไซตอ์ืน่ ซึง่จัดท าเพือ่ความสะดวกและเพือ่เป็นขอ้มูลส าหรับคุณเท่านั้น เว็บไซตเ์หล่าน้ีอาจจะใหบ้รกิารทีเ่ป็นอสิระจากเว็บไซตข์องเรา 
เว็บไซตท์ีถู่กลงิกอ์าจจะมปีระกาศความเป็นสว่นตัวหรอืนโยบายความเป็นสว่นตัวของตนเอง ซึง่เราแนะน าใหคุ้ณตรวจสอบโดยละเอยีดหากเขา้ไปทีเ่ว็บไซตท์ีถู่กลงิกใ์ด ๆ  ภายใต ้
ขอบเขตทีเ่ว็บไซตท์ีถู่กลงิกใ์ด ๆ  ทีคุ่ณเขา้เยีย่มชมไม่ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของเว็บไซตน้ี์ เราจะไม่รับผดิชอบต่อเน้ือหาของเว็บไซตเ์หลา่นัน้ รวมถงึการใชง้านเว็บไซต ์หรอืหลักปฏบัิติ

เกีย่วกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซตเ์หล่านั้น 

เว็บไซตข์องเราบางแห่งอนุญาตใหคุ้ณเขา้สูร่ะบบและเชือ่มโยงบัญชเีขา้กับเครอืข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงแต่ Twitter, LinkedIn, Facebook, 
YouTube, Instagram และ Pinterest เขา้กับ Brunswick  

การใชฟั้งกช่ั์นสว่นน้ีจะถอืว่าคุณยนิยอมให ้Brunswick เขา้ถงึองคป์ระกอบทัง้หมดของขอ้มลูโปรไฟลเ์ครอืข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ ทีคุ่ณตัง้ค่าใหม้กีารแบ่งปันและใชไ้ด ้ตาม
เงือ่นไขการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตัวของเครอืข่ายสังคมออนไลน์ กรุณาดูทีก่ารตัง้ค่าความเป็นสว่นตัวในบัญชสีือ่สังคมออนไลน์ของคุณ ส าหรับรายละเอยีดเกีย่วกับ
ขอ้มูลทีจ่ะแบ่งปันกับเราและแอปพลเิคชันทีเ่ชือ่มต่ออืน่ ๆ และในการจัดการขอ้มูลทีแ่บ่งปันผ่านบัญชขีองคุณ รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับกจิกรรมของคุณในการใชเ้ว็บไซตข์องเรา  

หากคุณตอ้งการยุตกิารเชือ่มต่อบัญชสีือ่สังคมออนไลน์จาก Brunswick กรุณาดูทีก่ารตัง้ค่าของบัญชสีือ่สังคมออนไลน์ดังกล่าวและของผูใ้หบ้รกิารบัญช ี 

การโฆษณาของบุคคลทีส่าม 

บุคคลทีส่าม รวมถงึผูโ้ฆษณา อาจจะเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ซึง่รวมถงึขอ้มูลสว่นบุคคล ขอ้มูลเกีย่วกับกจิกรรมของคุณในเวลาต่อมาและบนเว็บไซตต์่าง ๆ เมือ่คุณเขา้เยีย่มชม
เว็บไซต ์บุคคลทีส่ามเหล่านัน้จะท าหนา้ทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มูล รายงาน จัดท ามาตรการตอบสนองต่อโฆษณา การวเิคราะหข์อ้มูล และชว่ยเหลอืในการสง่ขอ้ความและการโฆษณา

เกีย่วกับการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ับ Brunswick 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลโดยบุคคลทีส่ามจะไม่อยู่ภายใตก้ารก ากับควบคุมของนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี กรุณาศกึษาขอ้มูลจากนโยบายความเป็นสว่นตัวของบุคคลที่
สามดังกล่าว เพือ่พจิารณาว่าพวกเขาเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณอย่างไร  

ผูโ้ฆษณาบุคคลทีส่ามและเว็บเบราวเ์ซอรจ์ านวนมาก รวมทัง้อุปกรณ์มอืถอืบางชนดิ จะอนุญาตใหคุ้ณสามารถปฏเิสธการรับโฆษณาของบุคคลทีส่ามได ้ ขอ้มูลและทรัพยากรใน

การปฏเิสธการรับโฆษณาทีอ่งิตามความสนใจ จะดูไดจ้ากพันธมติรการโฆษณาแบบดจิทิัล (Digital Advertising Alliance) ที ่http://www.aboutads.info/choices/ คุณอาจจะ
เลอืกปฏเิสธการรับและตดิตามโฆษณาตามเป้าหมายบนอุปกรณ์มอืถอืของคุณจากบรษัิทโฆษณาทางมอืถอืบางแห่ง และนติบุิคคลอืน่ ๆ  ทีค่ลา้ยกัน โดยการดาวน์โหลดแอป App 
Choices ไดท้ี ่ www.aboutads.info/appchoices. โปรดทราบว่าการปฏเิสธไม่รับผ่านกลไกเหล่าน้ีจะไม่เป็นการยกเลกิการรับการโฆษณา คุณจะยังคงไดรั้บโฆษณาทั่วไปใน

ขณะทีเ่ขา้ไปเยอืนเว็บไซตแ์ละทีอ่ืน่ ๆ ในโลกออนไลน์ 

การเขา้ใชง้านเว็บไซต ์

ส าหรับค าถามเกีย่วกับการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์โปรดดูทีน่โยบายการเขา้ใชง้านเว็บไซต์ 

ความเป็นสว่นตวัของเด็ก 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลน้ีใชเ้ฉพาะภายใน Brunswick เท่านัน้ 

เว็บไซตข์องเราเป็นเว็บไซตส์ าหรับผูใ้ชท้ั่วไปทีไ่ม่ไดจั้ดท าส าหรับเด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 16 ปีโดยเฉพาะ หากเราไดรั้บทราบว่าขอ้มูลใด ๆ ทีเ่ราเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลของเด็กทีม่ี

อายุต ่ากว่า 16 ปี เราจะลบขอ้มูลดงักล่าวออกทันท ี 

กจิกรรมออนไลนแ์ละการประชุมทางไกลผา่นวดิโีอ 

Brunswick ไดจั้ดและใชแ้พลตฟอรม์การประชมุทางไกลผ่านวดิีโอเพือ่อ านวยความสะดวกในการประชมุสัมมนา การประชมุปกต ิ กจิกรรมการฝึกอบรม และโปรแกรมอืน่ ๆ เรา

มักจะใชแ้พลตฟอรม์ออนไลน์ทีผู่ใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามเป็นเจา้ของและบรหิารจัดการ (เชน่ Zoom, Cisco, Microsoft) โปรดทราบว่าการประชมุทางไกลผ่านวดิโีอของเราอาจจะ
มกีารบันทกึเน้ือหา เซสชัน การสนทนา และการอภปิรายในระหว่างนัน้ และเราและผูใ้หบ้รกิารของเราซึง่เป็นบุคคลทีส่ามอาจจะจัดเก็บหรอืเก็บรักษาการบันทกึดังกล่าว การเขา้
ร่วมในกจิกรรมและการประชมุทางไกลผ่านวดิโีอเหล่าน้ีจะถอืว่าคุณยนิยอมใหม้กีารเก็บรวบรวมและเก็บรักษาขอ้มูลใด ๆ ทีใ่หไ้วใ้นทีน้ี่ รวมทัง้ยนิยอมใหม้กีารบันทกึกจิกรรม
ดังกล่าว 

วธิใีนการตดิตอ่เรา 

หากคุณมขีอ้สงสัยหรอืขอ้คดิเห็นใด ๆ เกีย่วกับนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี กรุณาตดิต่อ: 

Brunswick Corporation 
Attn: Law Department 

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500  
Mettawa, IL 60045 
โทรศัพท:์ 855-283-1103 หรอื 847-735-4002 

อเีมล: privacy@brunswick.com 

หากคุณตอ้งการอัปเดตขอ้มูลตดิต่อหรอืการก าหนดคุณลักษณะของคุณ หรอืหากตอ้งการลบขอ้มลูของคุณออกจากรายชือ่ผูรั้บจดหมายข่าวทางอเีมล หรอืไม่ตอ้งการรับอเีมล
การตลาดทีเ่ป็นผลมาจากขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมผ่านบัตรลงทะเบยีนผลติภัณฑห์รอืแหล่งทีม่าอืน่ ๆ อกีต่อไป คุณสามารถด าเนินการไดโ้ดย: 

• ปรับแกก้ารตัง้ค่าในบัญชทีีคุ่ณสรา้งผ่านทางเว็บไซต ์ 

• ยกเลกิการรับข่าวสารผ่านลงิกใ์นอเีมลทีเ่ราสง่ถงึคุณ หรอื 

• กรอกแบบฟอรม์ค าขอผ่านทางออนไลน์ไดท้ี ่www.brunswick.com/DSAR. 

การอปัเดตในนโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา 

นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีอาจจะไดรั้บการอัปเดตเป็นระยะ ๆ เราอาจจะท าการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตัวไดต้ลอดเวลาตามแต่ดุลยพนิจิของเรา หากเราเปลีย่นแปลงเน้ือหา
ทีเ่ป็นสาระส าคัญของนโยบายความเป็นสว่นตัว ซึง่จะสง่ผลใหเ้รามสีทิธิใ์นการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณทีเ่ราไดเ้ก็บรวบรวมมาก่อนหนา้มเีพิม่มากขึน้ เราจะขอความยนิยอมใน

จากคุณโดยการสง่อเีมลไปยังทีอ่ยู่อเีมลทีคุ่ณลงทะเบยีนไว ้หรอืโดยการประกาศใหเ้ห็นอย่างชัดเจนบนเว็บไซตข์องเรา หากเรามเีจตนาทีจ่ะท าการประมวลขอ้มูลสว่นบุคคลของ
คุณเพิม่เตมิ เพือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ ๆ ทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ดม้กีารเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลก่อนหนา้น้ี ก่อนทีจ่ะท าการประมวลเพิม่เตมิดังกล่าว Brunswick จะแจง้ใหคุ้ณทราบ
ถงึวัตถุประสงคอ์ืน่ ๆ และขอ้มูลเพิม่เตมิทีจ่ าเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะมกีารประมวลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR

