Brunswickin tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi: 2. marraskuuta, 2020
Kun annat tietojasi Brunswickille, teemme kaikkemme niiden suojelemiseksi. Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on antaa sinulle tietoja siitä, mitä tietoja keräämme, miksi
keräämme niitä ja kuinka voit päivittää ja hallinnoida tietojasi ja/tai pyytää niiden poistamista. Lue tämä tietosuojakäytäntö huolella. Jatkamalla sivustojemme käyttöä ilmoitat
lukeneesi ja ymmärtäneesi tässä tietosuojakäytännössä kuvatut ehdot.
Tämä tietosuojakäytäntö koskee tietoja, joita Brunswick Corporation ja sen osakkuus- tai tytäryhtiöt (”Brunswick”, ”me” tai ”meille”) ovat keränneet verkossa tai sen
ulkopuolella, mukaan lukien kaikilla verkkosivustoilla tai sovelluksissa, jotka sisältävät linkin tähän tietosuojakäytäntöön, näihin kuitenkaan rajoittumatta (yhdessä ”sivustot”).
Miten Brunswick
kerää
henkilötietojani?

Brunswick kerää ja käsittelee henkilötietoja laillisia liiketoimintatarkoituksia varten, jotta se voisi esimerkiksi käsitellä takuutietoja,
kommunikoida olemassa olevien asiakkaiden kanssa tuotteista ja palveluista ja/tai käsitellä ostettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä
ongelmia. Keräämme henkilötietojasi esimerkiksi, kun
• selaat verkkosivustojamme
• ostat tuotteen tai liityt postituslistalle
• rekisteröit tuotteen takuupalveluun jälleenmyyjän kautta
• jätät takuuvaatimuksen Brunswickin tai jälleenmyyjän kautta
• ilmoitat tuotteeseen tai palveluun liittyvästä ongelmasta ja/tai täytät asiakaskyselyitä
• annat meille tilitietosi tai yhteystietosi
• osallistut kyselyihin tai kilpailuihin
• annat tietoja, kuten käyttäjänimesi ja/tai salasanasi, päästäksesi sivustoille
• kommunikoit suoraan kanssamme.

Mitä tietoja
Brunswick kerää?

Brunswick kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja lainmukaisiin liiketoimintatarkoituksiin. Keräämiemme ja/tai muille tahoille
välittämiemme henkilötietojen tyyppi riippuu sinulle toimitetusta tuotteesta ja/tai palvelusta. Näihin tietoihin voivat kuulua
• nimi ja yhteystiedot
• tulot ja työtilannetta koskevat tiedot
• osto- ja tapahtumahistoria
• tunnisteet, kuten oikea nimi, alias, yksilöllinen henkilökohtainen tunniste, verkkotunniste, IP-osoite, sähköpostiosoite, tilin nimi,
henkilötunnus, ajokortin numero, passin numero, pankkitilin numero tai muut vastaavat tunnisteet
• henkilötiedot, kuten ikä, syntymäaika, lasten nimet, lasten lukumäärä, lasten ikä tai sukupuoli, puhelinnumero, luottokelpoisuus, varat
tai velat sekä Kalifornian tai liittovaltion mukaisesti suojatut luokittelut, kuten rotu tai uskonto
• kaupalliset tiedot, mukaan lukien tiedot henkilökohtaisesta omaisuudesta sekä ostetuista, hankituista tai harkituista tuotteista tai
palveluista tai muut osto- tai kulutushistoriat tai -taipumukset
• biometriset tiedot
• tiedot toimista internetissä tai muussa sähköisessä verkossa, mukaan lukien selaushistoria, hakuhistoria ja vuorovaikutuksesi
verkkosivustomme kanssa, näihin kuitenkaan rajoittumatta
• tarkat sijaintitiedot
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äänitiedot, sähköiset ja visuaaliset tiedot tai vastaavat
ammatilliset tai työhön liittyvät tiedot
koulutustiedot
edellä mainittujen tietoluokkien perusteella tehdyt päätelmät mieltymyksistä, ominaisuuksista, henkisistä suuntauksista, taipumuksista,
käyttäytymisestä, asenteista, älykkyydestä, kyvyistä tai lahjakkuudesta.
Emme kerää verkkotoimintaasi koskevia tietoja pidemmältä ajalta tai kolmansien osapuolien verkkosivustoilta tai verkkopalveluista, kun käytät
sivustojamme. Kohtelemme kuitenkin verkkoselaimesi lähettämää jäljityksenestosignaalia pyyntönä kieltää tietojesi myyminen, siltä osin kuin
voimme yhdistää selaimesi muihin sinua koskeviin tietoihin.

Miksi Brunswick
kerää
henkilötietojani?

Niiden tapausten lisäksi, joissa olet suostunut toimestamme tapahtuvaan tietojesi käyttöön ja käsittelyyn, Brunswick saattaa käyttää tietojasi, jotta
se voisi
• täyttää esittämäsi pyynnön
• täyttää Kalifornian, EU:n tai jäsenvaltion lakiin tai muuhun sovellettavaan lakiin perustuvan Brunswickiä koskevan lakisääteisen
velvoitteen
• varmistaa, että Brunswickin sivustot toimivat asianmukaisesti
• hallinnoida päivittäisiä liiketoiminnallisia tarpeita, kuten ylläpitää ja kehittää sivustoja tai toteuttaa Brunswickin oikeutettuja etuja
monikansallisena venetuotteiden valmistajana, jotta se voisi esimerkiksi suojella liiketoimintaansa ja ymmärtää asiakkaitaan paremmin
• analysoida sivustojen suorituskykyä ja toimintaa
• ehkäistä petoksia, valvoa sivustojen käyttöehtojen noudattamista, noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja yritysten
raportointivelvoitteita ja panna täytäntöön Brunswickin sopimuksia
• analysoida sivustojen käyttöä ja tehdä muita markkinatutkimuksia
• tarjota tuotteita ja palveluita sekä niitä koskevia tietoja, mukaan lukien sovellettavien takuiden ja takaisinvetoilmoitusten hallinnointi
• toimittaa kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa
• tarjota rahoitusvaihtoehtoja Brunswickin tuotteiden ostamiseen sekä luoda sisäisiä analyyseja ja raportteja
yhdistää sinulta tai sinusta keräämiään tietoja ja käyttää niitä edellä kuvatuilla tavoilla.
Säilytämme tiettyjä henkilötietoja vain laillisia liiketoimintatarkoituksia tai oikeudellisia tai verotuksellisia tarkoituksia varten. Mikäli jotakin
näistä tarkoituksista ei enää sovelleta, tuhoamme, muutamme tunnistamattomiksi, koostamme tai anonymisoimme tiedot sisäisten käytäntöjemme
ja protokolliemme mukaisesti sekä sovellettavan lainsäädännön sallimalla tavalla.

Kenen kanssa
Brunswick jakaa
henkilötietojani?

Brunswick ei myy antamiasi tietoja saadakseen voittoa, mutta tietoja kuitenkin jaetaan kolmansien osapuolien kanssa. Brunswick luovuttaa
henkilötietojasi yhtiön sisä- ja ulkopuolella mm.
- tietojen käsittelystä vastaaville Brunswickin omille osastoille
- liikekumppaneille, kuten jälleenmyyjille ja jakelijoille, joita sitovat tietosuojasopimukset tai vastaavat tietosuojatoimet
- kolmannen osapuolen käsittelijöille, joita sitovat tietojenkäsittelysopimukset tai vastaavat tietosuojatoimet.
Tämän lisäksi voimme luovuttaa sinua koskevia tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:
• Jos laki tai oikeusmenettely sitä edellyttää.
• Jos meidän on luovutettava tietoja lainvalvontaviranomaisille tai muille valtion virkamiehille.
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Kun uskomme, että tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tai asianmukaista fyysisen vahingon tai taloudellisen menetyksen
ehkäisemiseksi tai epäillyn tai todellisen laittoman ja/tai epäeettisen toiminnan tutkimisen yhteydessä.
Jos tietojen luovuttaminen on tarpeen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
Toimeenpannaksemme käyttöehtomme.
Suojataksemme omaisuuttamme, palveluitamme ja laillisia oikeuksiamme.
Ehkäistäksemme Brunswickiin, osakkuusyhtiöihimme, liikekumppaneihimme tai valtuutettuihin jälleenmyyjiimme kohdistuvia petoksia.
Tukeaksemme tilintarkastus-, vaatimustenmukaisuus- ja hallintotoimia.
Noudattaaksemme kaikkia sovellettavia lakeja.
Fuusion, yhdistymisen tai rakenneuudistuksen yhteydessä tai koko osakepääomamme tai omaisuutemme tai sen merkittävän osan
myynnin yhteydessä tai muun yhtiössä tapahtuvan muutoksen yhteydessä, mikä tahansa tarkastusprosessi mukaan lukien, mutta siihen
rajoittumatta.

AUTOMAATTISESTI KERÄÄMÄMME TIEDOT
Kun käyt sivustoillamme, keräämme automaattisesti tiettyjä tietoja, kuten tietoja kävijämäärästä ja avatuista sivuista. Näitä tietoja keräämällä opimme, kuinka voimme
parhaiten räätälöidä sivustojamme kävijöitä varten. Keräämme näitä tietoja eri tavoin, kuten evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla. Voimme myös kerätä IP-osoitteita, kuten
jäljempänä selitetään. Lisätietoja evästeiden käytöstämme löydät erillisestä evästekäytännöstämme.
Evästeet. Käytämme monien muiden yritysten lailla ”evästeitä” joillakin sivustoillamme. Lisää niistä voit lukea evästekäytännöstämme. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka
tallentuvat laitteeseesi, kun vierailet tietyillä verkkosivustoilla. Käytämme evästeitä nähdäksemme esimerkiksi, oletko vieraillut sivustollamme aiemmin vai oletko uusi
vierailija ja mistä ominaisuuksista olet eniten kiinnostunut. Evästeet voivat parantaa verkkokokemustasi tallentamalla valintojasi, kun vierailet jollakin tietyllä nettisivulla.
Useimmissa verkkoselaimissa kerrotaan, kuinka voit lopettaa uusien evästeiden hyväksymisen, kuinka saat ilmoituksen uusien evästeiden vastaanotosta ja kuinka poistat jo
tallennetut evästeet. Huomaa kuitenkin, että ilman evästeitä et välttämättä pysty hyödyntämään kaikkia sivustojen ominaisuuksia ja toimintoja.
Verkkojäljitteet. Kuten erillisessä evästekäytännössämme on kuvattu, tietyt verkkosivustomme sivut sisältävät ”verkkojäljitteitä” (toiselta nimeltään internet-tagit,
pikselitunnisteet ja GIF-tiedostot). Näiden verkkojäljitteiden avulla kolmannet osapuolet saavat tietoja, kuten verkkojäljitteen sisältäneen sivun ladanneen tietokoneen IPosoitteen, verkkojäljitteen sisältäneen sivun URL-osoitteen, verkkojäljitteen sisältäneen sivun avausajan ja sivun avaamiseen käytetyn selaimen tyypin sekä kyseisen
kolmannen osapuolen asettamien evästeiden keräämät tiedot.
RAJAT YLITTÄVÄT TIEDONSIIRROT
Brunswickin päätoimisto sijaitsee Yhdysvalloissa, ja Brunswickin on siirrettävä henkilötietoja Yhdysvaltoihin sekä käsiteltävä henkilötietoja kansallisen lain noudattamiseksi
ja laillisten kaupallisten etujemme edesauttamiseksi ja edistämiseksi. Kun siirrämme tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin,
noudatamme oikeudellista kehystä, joka varmistaa EU:n lainsäädännön mukaisen tietosuojan tason. Käyttämällä sivustoja tai antamalla meille henkilötietojasi siirrät
henkilötietojasi meille Yhdysvaltoihin. Olethan tietoinen, että (i) Yhdysvallat ei välttämättä tarjoa samantasoista henkilötietojen suojaa kuin mitä tarjotaan maassa, osavaltiossa
tai lainkäyttöalueella, jossa asut, tai jonka kansalainen olet (ii) EU:n viranomaiset ovat määrittäneet, että Yhdysvallat ei joissakin tilanteissa tarjoa tarpeeksi suojaa
henkilötiedoille, ja (iii) kun henkilötietojasi siirretään Yhdysvaltoihin, henkilötietosi saattavat olla Yhdysvaltojen viranomaisten ja virkamiesten saatavilla oikeudellisten ja/tai
hallinnollisten määräysten, oikeuden päätösten, ohjesääntöjen ja vaatimusten ja/tai Yhdysvalloissa sovellettavien kansallisten lakien, asetusten tai säädösten nojalla. Lisäksi
siirrämme sivustoilta keräämämme henkilötiedot muihin kolmansiin maihin, joissa harjoitamme liiketoimintaa, ja tässä tietosuojakäytännössä asetettuja varoituksia ja
vastuuvapauslausekkeita sovelletaan myös tällaisissa kolmansissa maissa.
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•

EU:n ja USA:n sekä Sveitsin ja USA:n väliset Privacy Shield -järjestelyt.* Brunswick ja sen jäljempänä ilmoitetut yhdysvaltalaiset osakkuusyhtiöt,
liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt noudattavat Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämää EU:n ja Yhdysvaltojen välistä sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä
Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee Euroopan unionin alueelta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen keruuta, käyttöä ja säilytystä. Jos tämän
tietosuojakäytännön ehtojen ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriitoja, Privacy Shield -periaatteita sovelletaan. Jos haluat tietää lisää Privacy Shield ohjelmasta ja nähdä sertifikaattimme, käy osoitteessa https://www.privacyshield.gov/. Privacy Shield -periaatteita noudattaviin Brunswickin yhdysvaltalaisiin
yksiköihin kuuluvat mm. seuraavat: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial &
Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine
in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Lund Boat
Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc.; and Thunder
Jet Boats, Inc. Privacy Shield -järjestelyn nojalla vastaanotettujen tai siirrettyjen henkilötietojen osalta Brunswick ja sen edellä luetellut yksiköt kuuluvat Yhdysvaltain
liittovaltion kauppakomission tutkinta- ja toimeenpanovallan piiriin. Työntekijät, jotka ovat toimittaneet Brunswickille henkilötietoja henkilöstöhallinnon
tarkoituksia varten, voivat tietyissä tilanteissa aloittaa sitovan välimiesmenettelyn, kun muut riidanratkaisumenettelyt eivät ole tuottaneen tulosta. Lisätietoja sitovasta
välimiesmenettelystä saat Privacy Shieldin liitteestä 1. Kuten Privacy Shield -periaatteissa on kuvattu, Brunswick on edelleen vastuussa kaikista henkilötiedoistasi,
jotka kuuluvat Privacy Shield -järjestelyn piiriin ja joita siirretään Brunswickin edustajana toimivalle kolmannelle osapuolelle. Brunswick sitoutuu tekemään
yhteistyötä EU:n tietosuojaviranomaisten (DPA) ja Sveitsin tietosuojaviranomaisen (FDPIC) kanssa ja noudattamaan näiden viranomaisten ohjeita, jotka koskevat
EU:sta ja Sveitsistä työsuhteen yhteydessä siirrettyjä henkilötietoja.
*TIEDOTUS: 16. heinäkuuta 2020 Euroopan korkein oikeus (eli Euroopan unionin tuomioistuin) antoi tuomion, jolla julistettiin pätemättömäksi Euroopan
komission päätös (EU) 2016/1250 (12.6.2016) koskien EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoamaa suojausta. Sen seurauksena EU:n ja
Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely ei ole enää pätevä mekanismi EU:n tietosuojavaatimusten noudattamiseen henkilötietoja siirrettäessä EEA-maista
Yhdysvaltoihin. 8.9.2020 Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutettu julkaisi uuden ei-sitovan päätöksen, että Sveitsin ja USA:n välinen Privacy Shield -järjestely ei
enää tarjoaa riittävän tasoista suojaa henkilötietojen siirtämiseen Sveitsistä Yhdysvaltoihin Sveitsin liittovaltion tietosuojalain mukaisesti. Edellä mainituista asioista
huolimatta Brunswick jatkaa ETA-maista, Sveitsistä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta (Brexitin jälkeen) tulevien henkilötietojen suojaamista Privacy Shield periaatteiden mukaisesti, ja Brunswickilla on tähän liittyen itse annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus. Alkaen 3. marraskuuta 2020 Brunswickilla ei ole
kuitenkaan enää EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -järjestelyiden mukaista sertifikaattia, ja tämän jälkeen
Brunswick käyttää muita kansainvälisiä EU:n hyväksymiä tiedonsiirtomekanismeja tai turvautuu sovellettaviin poikkeuksiin, vapautuksiin ja erivapauksiin, joita on
asetettu laeissa ja säädöksissä, esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkeissa, tai sinun antamaan suostumukseesi, mahdollistaaksemme henkilötietojesi siirtämisen
maiden välillä.

•

Mallisopimuslausekkeet ja tietojenkäsittely-/tietosuojasopimukset. Brunswick on tarpeen mukaan laatinut ja solminut tietojenkäsittely- tai tietosuojasopimuksia
asianmukaisten osapuolien kanssa (esim. toimittajat, joille luovutamme henkilötietoja) voidakseen varmistaa, että tietojasi siirretään asianmukaisesti. ETA-alueella
nämä sopimukset sisältävät mallisopimuslausekkeet, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt riittäväksi suojakeinoksi tiedonsiirrossa ETA-alueen ulkopuolelle.

KUINKA SUOJELEMME TIETOJASI?
Teemme kaikkemme suojellaksemme sinua ja Brunswickiä siltä, ettei hallussamme oleviin tietoihin päästä tai niitä muuteta, luovuteta tai tuhota luvattomasti. Käytämme
hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia suojellaksemme sivustojen käytön yhteydessä antamiasi henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai luvattomalta pääsyltä,
luovutukselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Mikään tietojärjestelmä tai ohjelma ei voi kuitenkaan olla täysin turvallinen, joten emme voi taata henkilötietojesi absoluuttista
turvallisuutta. Lisäksi emme ole vastuussa sivustoille sellaisten verkkojen kautta, joita emme hallitse, lähettämiesi tietojen turvallisuudesta, sisältäen internetin ja langattomat
verkot. Ja täten sinä ymmärrät, hyväksyt ja kuittaat yllä mainitut asiat, ja hyväksyt antavasi kaikki henkilötiedot ja muut tiedot meille omalla vastuullasi.
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SINUN VELVOLLISUUTESI
Sinulla on oikeus, ja täten myös ilmoitat ja takaat Brunswickille, että tarjoat henkilötietojasi Brunswickille vain, jos henkilötiedot ovat oikeita, luotettavia ja olennaisia meidän
ja sinun väliselle suhteelle, ja vain siinä määrin kuin henkilötietojen paljastaminen tai luovuttaminen ei riko mitään sovellettavaa tietosuojalakia, -säädöstä, -asetusta tai ohjesääntöä eikä loukkaa kenenkään yksilön tietosuojaoikeuksia. Jos toimitat Brunswickille mitä tahansa kolmatta osapuolta koskevia tietoja, sinä täten nimenomaisesti
ilmoitat Brunswickille, että edellä olevien ilmoitusten ja takuiden lisäksi sinulla on täysi oikeus ja valtuus ja tarpeen mukaan myös suostumus toimittaa kolmatta osapuolta
koskevat henkilötiedot Brunswickille.
TIETOJASI KOSKEVAT OIKEUTESI
Jos asut EU:n alueella, sinulla on oikeus pyytää pääsyä sinusta keräämiimme henkilötietoihin niiden tarkistamista, muokkaamista tai poistamista varten. Sinulla on myös
oikeus pyytää kopiota sinusta keräämistämme tiedoista. Tietyissä tilanteissa voit myös pyytää, että rajoitamme tietojesi käsittelyä tai jakamista tai lopetamme sen.
Jos haluat saada pääsyn sinusta keräämiimme henkilötietoihin tai tarkistaa tai oikaista näitä tietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@brunswick.com tai täytä
verkkolomake täällä.
Jos asut Nevadassa, sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että rajoitamme tietojesi siirtoa kolmansille osapuolille tai lopetamme sen. Jos haluat pyytää, että tietojesi
jakamista rajoitetaan, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@brunswick.com tai täytä verkkolomake täällä.
Tietosuojasi ja turvallisuutesi vuoksi ryhdymme kohtuullisiin toimiin henkilöllisyytesi varmistamiseksi, ennen kuin annamme pääsyn tietoihisi.
•

Kalifornian asukkaiden tiedonsaantioikeudet: Jos asut Kaliforniassa, sinulla on 1. tammikuuta 2020 alkaen seuraavat henkilötietojasi koskevat oikeudet:
Oikeus päästä tiettyihin tietoihin ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää meitä antamaan sinulle tiettyjä tietoja siitä, kuinka olemme keränneet
ja käyttäneet henkilötietojasi viimeisten 12 kuukauden aikana. Kun olemme vastaanottaneet ja vahvistaneet henkilötietoja koskevan pyyntösi, luovutamme sinulle
pyynnöstäsi seuraavat tiedot:
o
o
o
o
o

sinusta keräämiemme henkilötietojen ryhmät ja tietyt henkilötiedot
niiden lähteiden ryhmät, joista olemme keränneet sinusta henkilötietoja
kyseisten henkilötietojen keräämisen tai myymisen liiketoiminnallinen tai kaupallinen tarkoituksemme
niiden kolmansien osapuolien ryhmät, joiden kanssa jaamme kyseisiä henkilötietoja
jos olemme myyneet tai luovuttaneet henkilötietojasi liiketoimintatarkoitusta varten, kaksi erillistä luetteloa, joissa yksilöidään (a) kerättyjen ja myytyjen
henkilötietojesi ryhmät sekä niiden kolmansien osapuolien ryhmät, joille tiedot myytiin ja (b) liiketoimintatarkoitusta varten luovutettujen henkilötietojesi
ryhmät.

Emme kuitenkaan luovuta mitään seuraavista tiedoista vastauksena tiedonsaantipyyntöön: henkilötunnus, ajokortin numero tai muu viranomaisen myöntämä tunnusnumero,
pankkitilin numero, terveydellinen tai lääketieteellinen tunnusnumero, tilin salasana tai suojauskysymykset tai -vastaukset.
Voit tehdä vain kaksi henkilötietoja koskevaa pyyntöä 12 kuukauden sisällä.
Oikeus pyytää tietojen poistamista: Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta sinulla on oikeus pyytää, että poistamme sinulta keräämämme ja hallussamme olevat henkilötiedot.
Kun olemme vastaanottaneet ja vahvistaneet henkilötietoja koskevan pyyntösi ja varmistaneet henkilöllisyytesi kaksitasoisen varmennusprosessimme avulla, poistamme
henkilötietosi siltä osin kuin laki sitä edellyttää, ja ellei laki salli tai edellytä henkilötietojesi säilyttämistä.
Voimme kieltäytyä täyttämästä poistopyyntöäsi, jos tietojen säilyttäminen on meidän tai palveluntarjoajiemme kannalta tarpeen, jotta voisimme
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suorittaa tapahtuman, jota varten keräsimme henkilötiedot; tarjota pyytämäsi tuotteen tai palvelun; ryhtyä toimenpiteisiin, joita jatkuvan liikesuhteemme
yhteydessä voidaan kohtuudella odottaa tai muuten panna täytäntöön sopimus kanssasi
havaita tietoturvaloukkauksia ja suojautua haitalliselta, petolliselta, vilpilliseltä tai laittomalta toiminnalta tai ryhtyä syytetoimiin tällaisesta toiminnasta
vastuussa olevia henkilöitä vastaan
etsiä tuotevikoja tunnistaaksemme ja korjataksemme virheitä, jotka heikentävät olemassa olevaa suunniteltua toiminnallisuutta
käyttää sananvapautta, varmistaa muiden kuluttajien oikeudet käyttää sananvapautta tai muuta lakisääteistä oikeutta
noudattaa Kalifornian rikoslain kohtaa 1546 ja sitä seuraavia kohtia (California Electronic Communications Privacy Act)
tehdä yleisen edun mukaista julkista tai vertaisarvioitua tieteellistä, historiallista tai tilastollista tutkimusta, jonka yhteydessä noudatetaan kaikkia muita
sovellettavia eettisyys- ja tietosuojalakeja, ja kun tietojen poistaminen todennäköisesti tekisi tutkimuksen tavoitteen saavuttamisen mahdottomaksi tai
vaikeuttaisi sitä merkittävästi ja jos olet aiemmin antanut siihen tietoisen suostumuksesi
käyttää tietoja yksinomaan sisäisiin tarkoituksiin, jotka kohtuudella vastaavat kuluttajan odotuksia, jotka perustuvat liikesuhteeseen kanssamme
täyttää lakisääteisen velvoitteen
käyttää tietoja muihin sisäisiin tai laillisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia sen tarkoituksen kanssa, jota varten ne annoit.

Henkilötietojani ei saa myydä: Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille saadaksemme voittoa, mutta tietoja kuitenkin jaetaan tässä käytännössä kuvatulla
tavalla. Jos haluat kieltää tämän tai yhteydenotot markkinointitarkoituksissa, napsauta tästä ja täytä ”kieltopyyntö”. Voit myös napsauttaa kunkin sivuston etusivulla
olevaa ”Henkilötietojani ei saa myydä (Do Not Sell My Personal Information)” -painiketta, joka siirtää sinut samalle verkkolomakkeelle.
CCPA-oikeuksiesi käyttäminen
Jos haluat käyttää CCPA-lakiin (California Consumer Privacy Act) perustuvia oikeuksiasi, toimita meille vahvistettavissa oleva henkilötietopyyntö jollakin
seuraavista tavoista:
o
o
o

soita meille numeroon +1 855 283 1103 tai +1 847 735 4002
täytä verkkolomake napsauttamalla tästä; tai
lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@brunswick.com.

Henkilötietoja koskevan pyynnön voi esittää vain sinä itse tai California Secretary of Staten rekisteröimä henkilö, jonka olet valtuuttanut toimimaan puolestasi. Voit
myös tehdä henkilötietoja koskevan pyynnön alaikäisen lapsesi puolesta.
Vahvistettavissa olevassa henkilötietopyynnössä on oltava seuraavat asiat:
• yksityiskohtainen kuvaus pyynnöstäsi, jonka avulla voimme ymmärtää ja arvioida pyyntösi sekä vastata siihen asianmukaisesti
• riittävästi tietoja, joiden avulla voimme kohtuullisin keinoin varmistaa, että olet henkilö, josta olemme keränneet henkilötietoja, tai kyseisen henkilön valtuutettu
edustaja
o Tapauksessa, jossa saamme pyynnön henkilöltä, jolta olemme saattaneet kerätä tietoja, tukeudumme palveluntarjoajaan vahvistaaksemme henkilöllisyytesi.
Jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi, palveluntarjoajamme saattaa vaatia kopion voimassa olevasta passista, ajokortista tai valtion viranomaisen
myöntämästä henkilökortista, sekä voimassa olevan postiosoitteesi ja yhteystiedot.
o Valtuutetun edustajan lähettämän pyynnön tapauksessa tarvitsemme kopion todistuksesta siitä, että edustaja on rekisteröity Kalifornian ulkoministeriössä,
valtakirjan, tuomioistuimen nimitysasiakirjan, tai allekirjoitetun valtuutuksen henkilöltä, jonka puolesta edustaja toimii, jossa ilmoitetaan edustajan voivan
toimia henkilön puolesta. Kun saamme valtuutetulta edustajalta henkilötietoihin liittyvän pyynnön, ja ellei tällä edustajalla ole Kalifornian Probate Code jaksojen 4000–4465 mukainen valtakirja, voimme ottaa yhteyttä henkilöön, johon pyyntö liittyy, mm. vahvistaaksemme hänen henkilöllisyytensä,
vahvistaaksemme, että edustaja voi toimia henkilön puolesta, ja jos tarpeen, vastataksemme henkilötietoihin liittyvän pyyntöön tai toimittaaksemme tässä
pyynnössä pyydettyjä tietoja.

Tämä on Brunswickin sisäistä tietoa.

o

Kotitalouteen liittyvän pyynnön tapauksessa kotitalouden kaikkien jäsenten tulee lähettää pyyntö, ja jokaisen jäsenen on annettava tarpeeksi tietoa, jotta
voimme vahvistaa heidän henkilöllisyytensä. Käytämme palveluntarjoajaa vahvistaaksemme kotitalouden jokaisen jäsenen henkilöllisyyden. Kotitalouden
jokaisen jäsenen tulee antaa palveluntarjoajallemme kopio kotitalouden jokaisen jäsenen voimassa olevasta passista, ajokortista tai valtion viranomaisen
myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta (tai alle 13-vuotiaiden lasten tapauksessa allekirjoitetun suostumuksen lapsen vanhemmalta) sekä kotitalouden
postiosoite ja yhteystiedot. Voimme vastata kieltävästi kotitalouden lähettämään pyyntöön, jos emme pysty vahvistamaan, että pyynnön tekevä(t) henkilö(t)
ovat osa samaa kotitaloutta.
Jos emme pysty vahvistamaan poistopyyntöä, kohtelemme sitä pyyntönä kieltää tietojesi myyminen.
Pyrimme vastaamaan henkilötietoja koskevaan pyyntöön 45 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta ja vahvistamme tieto- tai poistopyyntösi vastaanottamisen 10
päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos tarvitsemme enemmän aikaa (enintään 90 päivää), ilmoitamme sinulle määräajan pidentämisen syyn ja keston
kirjallisesti. Toimitamme kirjallisen vastauksemme postitse tai sähköisesti. Sähköisten vastausten kohdalla toimitamme henkilötietosi siirrettävässä ja
käyttövalmiissa muodossa. Kerromme vastauksessamme tarvittaessa myös syyt, miksi emme voi noudattaa pyyntöäsi.
Emme veloita maksua henkilökohtaisia tietoja koskevan pyyntösi käsittelystä tai siihen vastaamisesta, ellei pyyntö ole liiallinen, toistuva tai selvästi perusteeton. Jos
toteamme pyynnön edellyttävän maksua, kerromme, miksi olemme tehneet kyseisen päätöksen ja annamme sinulle hinta-arvion ennen pyyntösi täyttämistä.
Syrjimättömyys
Jos käytät oikeuksiasi, jotka perustuvat Kalifornian siviililain pykälään 1798.100 ja sitä seuraaviin pykäliin ja Kalifornian kuluttajansuojalakiin (California
Consumer Privacy Act, CCPA), ja ellei laki muuta salli tai edellytä, emme
o
o
o
o

epää sinulta tuotteita tai palveluita
veloita sinulta eri hintoja tuotteista tai palveluista, esimerkiksi antamalla alennuksia tai muita etuja tai määräämällä seuraamuksia
tarjoa sinulle eritasoisia tai -laatuisia tuotteita tai palveluita
anna sinun ymmärtää, että saatat saada erihintaisia tuotteita tai palveluita tai eritasoisia tai -laatuisia tuotteita tai palveluita.

Jos kuitenkin käytät yhtä tai useampaa CCPA-lakiin perustuvaa oikeuttasi, pidätämme oikeuden veloittaa sinulta eri hinnan kuin muilta
kuluttajilta tai tarjota sinulle eritasoisia tai -laatuisia tuotteita tai palveluita. Tällä hetkellä emme tarjoa taloudellisia kannustimia vastineeksi
henkilötietojesi jatkuvasta keruusta, käytöstä, jakamisesta ja/tai myymisestä.
TIETOJESI SÄILYTTÄMINEN
Brunswick säilyttää kaikkia henkilötietoja asianomaisen liikesuhteen ajan tai, tarvittaessa, omien tietojenkäsittelykäytäntöjensä ja -aikataulujensa mukaisesti.
henkilötietoja poistetaan pyynnöstä, Brunswick pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tiedot poistetaan kokonaisuudessaan.

Jos

LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN SEKÄ SOSIAALISEN MEDIAN TILEILLE
Sivustoillamme saattaa olla linkkejä muille sinulle hyödyllisille sivustoille. Nämä sivustot voivat toimia meidän sivustoistamme riippumattomina. Linkitetyillä
verkkosivustoilla voi olla omat tietosuojailmoituksensa tai -käytäntönsä. Suosittelemme, että luet ne, jos vierailet linkitetyillä verkkosivuilla. Siltä osin kuin avaamasi linkitetyt
verkkosivustot eivät kuulu tähän verkkosivustoon, emme ole vastuussa kyseisten verkkosivustojen sisällöstä, käytöstä tai tietosuojakäytännöistä.
Joidenkin sivustojemme kautta voit kirjautua verkkoyhteisötileillesi, kuten Twitteriin, LinkedIniin, Facebookiin, YouTubeen, Instagramiin ja Pinterestiin ja yhdistää tilisi
Brunswickin sivustoihin.
Käyttämällä tätä toimintoa annat Brunswickille luvan päästä kaikkiin jakamiisi verkkoyhteisöprofiilisi tietoihin ja käyttää niitä kyseisten verkkoyhteisöjen käyttöehtojen ja
tämän tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Verkkoyhteisötilisi tietosuoja-asetuksista saat lisätietoja siitä, mitä tietoja meidän ja muiden yhdistettyjen sovellusten kanssa jaetaan
ja kuinka voit hallinnoida tilisi kautta jaettuja tietoja, kuten tietoja toimistasi sivustojemme käytön aikana.

Tämä on Brunswickin sisäistä tietoa.

Jos haluat poistaa verkkoyhteisötilisi yhteyden Brunswickiin, saat lisätietoja verkkoyhteisötilisi asetuksista tai verkkoyhteisön tarjoajalta.
KOLMANSIEN OSAPUOLIEN MAINOKSET
Kolmannet osapuolet, mukaan lukien mainostajat, keräävät toimistasi tietoja (mahdollisesti myös henkilötietoja) pidemmältä ajalta ja eri verkkosivustoilta, kun käytät
sivustojamme. Nämä kolmannet osapuolet auttavat Brunswickiä tiedonkeruussa, raportoinnissa, mainosten tehokkuuden mittaamisessa ja analyyseissä sekä toimittavat
asiaankuuluvia markkinointiviestejä ja mainoksia.
Tämä tietosuojakäytäntö ei koske henkilötietojesi keräämistä kolmansien osapuolien toimesta. Katso näiden kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjä, jos haluat tietää,
miten he keräävät ja käyttävät henkilötietojasi.
Monet kolmannen osapuolen mainostajat ja jotkin verkkoselaimet ja mobiililaitteet sallivat sinun kieltäytyä kolmannen osapuolen mainonnasta. Tietoja ja resursseja, jotka
koskevat kieltäytymistä kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta, on saatavilla Digital Advertising Alliancelta osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/. Voit
myös kieltää seurannan ja kieltäytyä vastaanottamasta joidenkin mobiilimainontayritysten ja muiden vastaavien tahojen kohdennettua mainontaa mobiililaitteellesi lataamalla
App Choices -sovelluksen osoitteesta www.aboutads.info/appchoices. Huomaa, että kohdennetusta mainonnasta kieltäytyminen ei estä sinua vastaanottamasta mainontaa.
Saat edelleen yleisiä mainoksia, kun vierailet sivustoillamme ja muualla verkossa.
LASTEN TIETOSUOJA
Sivustojamme ei ole tarkoitettu alle 16-vuotialle lapsille. Jos saamme tietoomme, että keräämämme tiedot ovat peräisin alle 16-vuotiaalta lapselta, poistamme nämä tiedot
välittömästi.
YHTEYSTIEDOT
Jos sinulla on jotain tähän tietosuojakäytäntöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä:
Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Puhelin: +1 855 283 1103 tai +1 847 735 4002
Sähköposti: privacy@brunswick.com
Jos haluat päivittää yhteystietojasi tai asetuksiasi, poistaa tietosi postituslistoilta tai lopettaa tuotteiden rekisteröintilomakkeiden tai muiden lähteiden kautta kerättyjen tietojen
perusteella lähetettävien markkinointiviestien vastaanottamisen, voit tehdä sen
•
•
•

muuttamalla sivustollamme luomasi tilin asetuksia
peruuttamalla tilauksesi sähköpostiviestien sisältämien linkkien kautta
täyttämällä verkkolomakkeen napsauttamalla tästä.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖMME MUUTOKSET
Voimme päivittää tietosuojakäytäntöjämme aika ajoin. Saatamme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä koska tahansa oman harkintamme mukaisesti. Jos teemme tähän
tietosuojakäytäntöön merkittäviä muutoksia, joiden myötä oikeutemme käyttää sinusta aiemmin keräämiämme henkilötietoja lisääntyvät, pyydämme suostumustasi joko
rekisteröimäsi sähköpostiosoitteen kautta tai julkaisemalla asiasta näkyvän ilmoituksen sivustoillamme. Jos aiomme käsitellä keräämiämme henkilötietoja muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on kerätty, Brunswick toimittaa sinulle tätä toista tarkoitusta koskevat tiedot ja muut tarpeelliset lisätiedot asianmukaisen ja
läpinäkyvän käsittelyn varmistamiseksi, ennen kuin ryhdymme tällaiseen jatkokäsittelyyn.

Tämä on Brunswickin sisäistä tietoa.

