
 

 

 

 

Dane wewnętrzne spółki Brunswick. 

Polityka prywatności Brunswick 

  

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2020 r. 

Gdy użytkownicy przekazują spółce Brunswick swoje dane, dokładamy starań, by te dane chronić.  Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie, jakie informacje 

gromadzimy, dlaczego to robimy, oraz w jaki sposób użytkownicy mogą aktualizować swoje dane, zarządzać nimi lub zażądać ich usunięcia.  Prosimy o dokładne przeczytanie 

niniejszej Polityki prywatności.  Kontynuując korzystanie z naszych witryn użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności 

i zrozumiał je. 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych w Internecie albo poza nim przez Brunswick Corporation oraz jej podmioty podległe i stowarzyszone 

(„Brunswick”, „my”, „nas”), w tym m.in. za pomocą wszystkich witryn internetowych oraz aplikacji zawierających odnośnik do niniejszej Polityki prywatności (zwanych 

dalej zbiorczo „Witrynami”).  

 

W jaki sposób spółka 

Brunswick gromadzi 

moje dane osobowe? 

 

Spółka Brunswick gromadzi i przetwarza dane osobowe w uzasadnionych celach biznesowych, na przykład aby przetwarzać informacje 

związane z udzielaniem gwarancji, komunikować się z obecnymi klientami na temat produktów i usług, lub odpowiadać na kwestie związane z 

zakupionymi produktami albo usługami.  Gromadzimy dane osobowe użytkowników na przykład wówczas, gdy użytkownik: 

• przegląda nasze witryny internetowe; 

• kupuje produkt bądź zapisuje się na naszą listę mailingową; 

• rejestruje produkt w usłudze gwarancyjnej za pośrednictwem przedstawiciela handlowego; 

• składa roszczenie gwarancyjne za pośrednictwem spółki Brunswick albo przedstawiciela handlowego; 

• zgłasza problem związany z produktem/usługą lub wypełnia ankietę dla klientów; 

• podaje informacje dotyczące konta bądź przekazuje nam swoje dane kontaktowe;  

• bierze udział w ankietach bądź konkursach; 

• udostępnia informacje, takie jak nazwa użytkownika lub hasła, w celu uwierzytelnienia dostępu za pośrednictwem witryn; lub  

• podejmuje z nami bezpośrednią korespondencję.    

 

 

Jakie dane gromadzi 

spółka Brunswick? 

 

 

Spółka Brunswick gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w uzasadnionych celach biznesowych. Rodzaje gromadzonych lub 

przekazywanych przez nas danych osobowych zależą od tego, z jakich naszych produktów lub usług użytkownik korzysta.  Takie informacje 

mogą obejmować: 

• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe; 

• informacje na temat przychodów i zatrudnienia;   

• historię dotychczasowych zakupów i transakcji; 

• dane identyfikacyjne, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikatowy osobisty numer identyfikacyjny, 

identyfikator internetowy, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu, 

numer rachunku bankowego bądź inne podobne dane identyfikacyjne; 

• dane osobowe, takie jak wiek, data urodzenia, imiona dzieci, liczba dzieci, wiek i płeć dzieci, numer telefonu, wiarygodność kredytowa, 

przychody bądź zobowiązania wynikające z aktywów, a także dane klasyfikacyjne podlegające ochronie na mocy prawa stanu 

Kalifornia bądź prawa federalnego, takie jak rasa bądź wyznanie; 
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• informacje handlowe, w tym dokumentacja majątku osobistego, nabyte, uzyskane bądź rozważane produkty bądź usługi albo inne dane 

dotyczące przeszłych bądź przyszłych zakupów i zachowań konsumenckich; 

• dane biometryczne; 

• informacje dotyczące aktywności w Internecie bądź w innych sieciach elektronicznych, w tym w szczególności historia odwiedzonych 

stron, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące aktywności użytkownika w naszej witrynie internetowej; 

• dokładne dane lokalizacyjne; 

• informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne bądź podobne; 

• informacje zawodowe bądź związane z zatrudnieniem;  

• dane dotyczące wykształcenia; oraz 

• wnioski wyciągnięte na podstawie informacji z powyższych kategorii, odzwierciedlające preferencje, cechy, tendencje psychologiczne, 

predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności bądź możliwości użytkownika. 

Nie gromadzimy danych osobowych dotyczących działań użytkowników online na przestrzeni czasu ani w obrębie witryn internetowych i usług 

online podmiotów zewnętrznych podczas korzystania z naszych witryn.  Będziemy jednak traktować sygnał „nie śledź” wysyłany przez 

przeglądarkę internetową użytkownika jako rezygnację ze sprzedawania informacji na temat użytkownika w zakresie, w jakim będziemy w stanie 

powiązać przeglądarkę internetową użytkownika z innymi informacjami na jego temat.  

 

 

Dlaczego spółka 

Brunswick gromadzi 

moje dane osobowe? 

 

Oprócz sytuacji, gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie bądź przetwarzanie informacji na swój temat, spółka Brunswick może 

wykorzystywać takie informacje w następujących celach:  

• realizacja żądania użytkownika; 

• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Brunswick w świetle przepisów stanu Kalifornia, Unii Europejskiej bądź 

państwa członkowskiego UE, bądź innych obowiązujących przepisów; 

• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych Witryn;  

• realizacja zwykłych potrzeb biznesowych, takich jak zarządzanie Witrynami i ich udoskonalanie bądź realizacja prawnie uzasadnionych 

interesów spółki Brunswick będącej wielonarodowym producentem wyrobów dla przemysłu morskiego, na przykład w celu ochrony 

naszej działalności i lepszego poznania naszych klientów;  

• analizowanie wydajności i działania Witryn;  

• zapobieganie oszustwom, egzekwowanie Warunków użytkowania Witryn, przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, 

wywiązywanie się z obowiązków spółki w zakresie sprawozdawczości oraz egzekwowanie umów zawartych przez spółkę Brunswick; 

• analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Witryn, oraz prowadzenie innego rodzaju badań rynku;  

• udostępnianie użytkownikom produktów i usług oraz informacji na ich temat, w tym przekazywanie odnośnych powiadomień 

dotyczących gwarancji i akcji przywoławczych; 

• dostarczanie użytkownikom materiałów reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań;  

• przekazywanie użytkownikom informacji na temat możliwości finansowych dotyczących zakupu naszych produktów, opracowywanie 

analiz i sprawozdań wewnętrznych; oraz 

łączenie wszelkich informacji uzyskiwanych od użytkowników bądź gromadzonych na ich temat w celu ich wykorzystania w sposób 

opisany powyżej. 

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie w związku z uzasadnionym celem biznesowym bądź do celów prawnych albo podatkowych.  Gdy dany 

cel nie będzie już miał zastosowania, zniszczymy dane, usuniemy elementy umożliwiające ustalenie tożsamości, dokonamy agregacji bądź 

anonimizacji danych zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami i protokołami oraz w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.  
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Komu spółka 

Brunswick 

udostępnia moje 

dane osobowe? 

 

Spółka Brunswick nie sprzedaje informacji przekazanych przez użytkowników w celu osiągnięcia zysku, jednakże udostępnia je podmiotom 

zewnętrznym.  Spółka Brunswick udostępnia dane osobowe użytkowników wewnątrz i na zewnątrz, w tym takim jednostkom i podmiotom, jak:  

- wewnętrzne oddziały spółki Brunswick odpowiedzialne za przetwarzanie danych;  

- partnerzy biznesowi związani umowami o ochronie danych osobowych bądź innymi zobowiązaniami dotyczącymi ochrony 

prywatności, na przykład przedstawiciele handlowi i dystrybutorzy; lub   

- zewnętrzne podmioty przetwarzające związane umową o przetwarzanie danych bądź innymi zobowiązaniami dotyczącymi ochrony 

prywatności.   
 

Ponadto możemy ujawniać podmiotom zewnętrznym informacje na temat użytkowników w następujących okolicznościach:  

• jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa albo wymogi postepowania sądowego;  

• w celu przekazania organom ścigania oraz innym organom państwowym;  

• jeżeli mamy przekonanie, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne albo słuszne, aby zapobiec uszczerbkowi na zdrowiu albo stratom 

finansowym, albo też w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzewanych albo stwierdzonych działań nieetycznych 

lub niezgodnych z prawem;  

• jeśli jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby;  

• aby egzekwować nasze Warunki użytkowania;  

• aby chronić naszą własność, usługi oraz prawa;  

• aby zapobiegać oszustwom w stosunku do Brunswick, naszych jednostek stowarzyszonych, partnerów biznesowych i autoryzowanych 

przedstawicieli handlowych;  

• aby wspierać działy audytu, zgodności i ładu korporacyjnego;  

• aby przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa; albo 
• w związku z fuzją, konsolidacją albo restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą zasadniczej części naszych akcji lub aktywów albo 

wskutek innych zmian korporacyjnych, w tym w szczególności wynikających z realizacji procesu należytej staranności. 

 

 

DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE 

Niektóre dane gromadzimy automatycznie, gdy użytkownicy odwiedzają nasze Witryny. Gromadzimy np. informacje na temat tego, ilu użytkowników odwiedziło nasze 

Witryny oraz które treści przeglądali. Zbierając te dane, dowiadujemy się, jak najlepiej dopasowywać nasze Witryny do oczekiwań osób je odwiedzających. Gromadzimy te 

dane różnymi metodami, takimi jak np. pliki „cookie” oraz sygnały nawigacyjne. Możemy też gromadzić adresy IP, co opisano poniżej.  Aby uzyskać więcej informacji na 

temat wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą odrębną Polityką dotyczącą plików cookie. 

Pliki cookie.  Podobnie jak w przypadku wielu innych firm niektóre z naszych Witryn używają plików cookie, co opisaliśmy w naszej odrębnej Polityce dotyczącej plików 

cookie. Pliki cookie to małe fragmenty kodu umieszczane na urządzeniach użytkowników, gdy ci odwiedzają niektóre witryny internetowe. Używamy plików cookie, aby 

dowiedzieć się np. czy dany użytkownik odwiedzał już wcześniej naszą Witrynę, czy jest na niej po raz pierwszy, oraz aby pomóc nam w określeniu funkcji Witryn, którymi 

użytkownik może być najbardziej zainteresowany. Pliki cookie mogą ułatwiać korzystanie z Internetu, zapisując preferencje użytkownika dotyczące poszczególnych witryn 

internetowych. 

Większość przeglądarek informuje użytkowników o ty, jak nie akceptować nowych plików cookie, jak otrzymywać powiadomienia o nowych plikach cookie oraz jak wyłączyć 

istniejące pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie wykorzystanie pełni możliwości i funkcji naszych Witryn może być niemożliwe. 
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Sygnały nawigacyjne.Niektóre strony naszej witryny zawierają sygnalizatory nawigacyjne (znane również jako znaczniki internetowe, tagi pikselowe oraz czyste GIFy) co 

opisaliśmy w naszej odrębnej Polityce dotyczącej plików cookie. Te sygnały nawigacyjne umożliwiają podmiotom zewnętrznym gromadzenie takich informacji, jak np. adres 

IP komputera, na który pobrano witrynę zawierającą sygnał, adres URL witryny go zawierającej, godzinę, o której wyświetlono witrynę go zawierającą, rodzaj przeglądarki 

użytej do wyświetlenia witryny oraz informacje zawarte w plikach cookie podmiotów zewnętrznych. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ 

Spółka Brunswick ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i ma obowiązek przekazywać dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i przetwarzać je w Stanach Zjednoczonych 

w celu zapewnienia zgodności z przepisami tamtejszego prawa i usprawnienia realizacji naszych prawnie uzasadnione interesów biznesowych. Aby móc przekazywać dane z 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do innych krajów, na przykład Stanów Zjednoczonych, przestrzegamy ram prawnych zapewniających stopień ochrony 

równoważny z przepisami Unii Europejskiej.  Korzystając z naszych Witryn albo udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik przesyła te dane do naszej siedziby w 

Stanach Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, że: (i) poziom ochrony danych osobowych użytkownika w Stanach Zjednoczonych może nie odpowiadać poziomowi ich ochrony 

w państwie, stanie czy jurysdykcji jego zamieszkania bądź obywatelstwa, (ii) władze UE stwierdziły, że w pewnych okolicznościach Stany Zjednoczone nie zapewniają 

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; oraz (iii) przy przekazywaniu danych osobowych użytkownika do Stanów Zjednoczonych jego dane osobowe mogą być 

dostępne dla władz oraz urzędników Stanów Zjednoczonych bądź zostać im w inny sposób udostępnione na mocy wyroków, orzeczeń i nakazów sądowych lub 

administracyjnych, lub na mocy innych przepisów prawa, przepisów ustawowych i przepisów krajowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Ponadto przekazujemy 

dane osobowe gromadzone przez nas w Witrynach do innych krajów, w których prowadzimy działalność, a w przypadku takich innych krajów również obowiązują określone 

tu ostrzeżenia i zastrzeżenia co do odpowiedniości stopnia ochrony danych.  

• Ramy prawne Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA.* Spółka Brunswick oraz jej jednostki stowarzyszone, oddziały i jednostki zależne wskazane 

poniżej przestrzegają postanowień programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA w sposób opisany przez Departament 

Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i ze Szwajcarii do Stanów 

Zjednoczonych. W razie niezgodności między zapisami niniejszej polityki prywatności a postanowieniami Tarczy Prywatności obowiązują postanowienia Tarczy 

Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją, proszę odwiedzić witrynę 

https://www.privacyshield.gov/. Amerykańskie podmioty spółki Brunswick przestrzegające postanowień Tarczy Prywatności to: 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. oraz Thunder Jet Boats, Inc. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych 

albo przekazywanych na mocy zasad Tarczy Prywatności spółka Brunswick i powiązane z nią podmioty wymienione powyżej podlegają zwierzchności 

amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przestrzegania przepisów.  W niektórych okolicznościach 

pracownicy, którzy udostępnili dane osobowe spółce Brunswick w celach związanych z kadrami, mogą skorzystać z prawa do rozstrzygnięcia sporu w drodze 

wiążącego arbitrażu, gdy wyczerpane zostaną inne możliwości rozstrzygania sporów, co opisano w Załączniku 1 do Tarczy Prywatności. Zgodnie z Zasadami Tarczy 

Prywatności spółka Brunswick, w ramach postanowień Tarczy Prywatności, pozostaje odpowiedzialna za wszystkie dane osobowe użytkowników przekazane 

podmiotowi zewnętrznemu działającemu jako nasz przedstawiciel.  Spółka Brunswick zobowiązuje się do współpracy z organami ochrony danych UE (Data 

Protection Authorities, DPA) oraz Szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (Swiss Federal Data Protection and Information 

Commissioner, FDPIC) oraz przestrzegania zaleceń wydanych przez te organy w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych z UE i Szwajcarii w kontekście 

stosunku zatrudnienia. 

 

*INFORMACJA: 16 lipca 2020 r. sąd najwyższy Unii Europejskiej (tzn. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) stwierdził nieważność decyzji Komisji 

Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA. W następstwie tego Tarcza 

Prywatności UE–USA nie stanowi obecnie obowiązującego mechanizmu zapewnienia zgodności z wymogami UE w zakresie ochrony danych przy przekazywaniu 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction
https://www.privacyshield.gov/article?id=OVERVIEW
https://www.privacyshield.gov/article?id=OVERVIEW
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danych osobowych z EOG do Stanów Zjednoczonych. 8 września 2020 r. Szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji wydał nowe, niewiążące 

stanowisko, według którego Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA nie zapewnia już adekwatnego poziomu ochrony przy przekazywaniu danych osobowych ze 

Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w myśl szwajcarskiej Ustawy federalnej w sprawie ochrony danych. Niezależnie od powyższego, Brunswick będzie w dalszym 

ciągu w zakresie wymaganym przez prawo EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (po jej wyjściu z UE) zabezpieczać dane osobowe, zgodnie z zasadami Tarczy 

Prywatności, do której przestrzegania się zobowiązała. Jednakże począwszy od 3 listopada 2020 r. spółka Brunswick nie będzie posiadała certyfikacji w ramach 

Tarczy Prywatności UE-USA ani Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA i co za tym idzie będzie korzystała z innych zatwierdzonych przez UE mechanizmów 

przekazywania danych za granicę, bądź będzie korzystać w celu usprawnienia przekazywania danych osobowych za granicę z obowiązujących wyjątków lub 

odstępstw przewidzianych w przepisach prawa, np. odpowiednio ze standardowych klauzul umownych UE albo ze zgody użytkownika.  

 

• Standardowe klauzule umowne i umowy dotyczące przetwarzania/ochrony danych.  W stosownych przypadkach spółka Brunswick opracowała i zawarła 

umowy dotyczące przetwarzania danych albo umowy o ochronie danych osobowych z odpowiednimi stronami (na przykład dostawcami, którym udostępnia dane 

osobowe) w celu zapewnienia prawidłowego przekazywania danych użytkowników.  W obrębie EOG umowy te zawierają standardowe klauzule umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską jako adekwatny środek ochrony w ramach przekazywania danych poza EOG.    

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA 

Dokładamy starań, aby chronić użytkowników i spółkę Brunswick przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem bądź zniszczeniem posiadanych przez nas 

informacji. W tym celu stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić dane osobowe udostępnione przez użytkowników podczas odwiedzania 

naszych Witryn albo korzystania z nich przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją bądź zniszczeniem. Jednakże żaden 

system informatyczny ani program nie może zapewnić pełnego bezpieczeństwa, dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa jakichkolwiek danych 

osobowych użytkownika. Ponadto nie odpowiadamy za bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez użytkownika do Witryn w niekontrolowanych przez nas sieciach, 

w tym sieci Internet i sieciach bezprzewodowych, a użytkownik niniejszym potwierdza zrozumienie tego faktu i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane osobowe czy 

inne dane będzie przekazywać nam na własne ryzyko. 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi wolno przekazać spółce Brunswick dane osobowe wyłącznie jeśli, co użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje Brunswick, takie dane osobowe są 

prawidłowe, rzetelne i dotyczą relacji Brunswick z użytkownikiem oraz wyłącznie w zakresie, w jakim takie ujawnienie nie narusza żadnych obowiązujących przepisów 

prawa o ochronie danych, ustaw ani przepisów ani nie narusza żadnych praw czy uprawnień przysługujących osobom w zakresie ochrony poufności danych. W przypadku 

przekazania przez Użytkownika spółce Brunswick dowolnych danych osobowych osób trzecich, użytkownik niniejszym w sposób wyraźny oświadcza spółce Brunswick, 

dodatkowo wobec powyższych oświadczeń i gwarancji, że posiada pełne prawo i upoważnienie oraz w razie potrzeby uzyskał zgodę na przekazanie danych osobowych osób 

trzecich spółce Brunswick. 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO DOTYCZĄCYCH GO DANYCH 

Użytkownik będący mieszkańcem UE ma prawo do zażądania udostępnienia mu zebranych przez nas informacji na jego temat celem ich przejrzenia, zmiany albo zażądania 

ich usunięcia.  Użytkownik ma również prawo do złożenia wniosku o dostarczenie mu kopii informacji na jego temat zebranych przez nas.  W niektórych przypadkach 

użytkownik może również zażądać ograniczenia albo zaprzestania przetwarzania bądź udostępniania jego danych osobowych.   

Jeśli użytkownik chce złożyć żądanie uzyskania dostępu bądź wglądu albo wprowadzenie poprawek do danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat, powinien 

skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@brunswick.com albo wypełniając formularz dostępny tutaj.   
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W pewnych sytuacjach mieszkańcy stanu Newada mają prawo do zażądania ograniczenia bądź zaprzestania przekazywania dotyczących ich danych podmiotom zewnętrznym.  

Jeśli użytkownik chce złożyć żądanie ograniczenia udostępniania dotyczących go danych, powinien skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres 

privacy@brunswick.com albo wypełniając formularz dostępny tutaj. 

Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, przed udzieleniem dostępu do danych osobowych podejmiemy stosowne kroki w celu sprawdzenia tożsamości 

użytkownika. 

• Prawo dostępu przysługujące mieszkańcom stanu Kalifornia: Użytkownikom będącym mieszkańcami stanu Kalifornia przysługują, od dnia 1 stycznia 2020 r., 

następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

Dostęp do określonych informacji i przenoszenie danych:Prawo do zażądania ujawnienia użytkownikowi określonych informacji dotyczących sposobu gromadzenia 

i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po otrzymaniu i potwierdzeniu żądania użytkownika dotyczącego jego danych 

osobowych ujawnimy na podstawie takiego żądania następujące informacje: 

o Kategorie danych albo konkretne dane osobowe użytkownika, które zgromadziliśmy; 

o kategorie źródeł danych osobowych, które zgromadziliśmy; 

o nasz cel biznesowy i handlowy związany z gromadzeniem i sprzedażą tych danych osobowych; 

o kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy te dane osobowe; oraz 

o jeśli sprzedaliśmy bądź ujawniliśmy dane osobowe użytkownika w celu biznesowym – dwie osobne listy zawierające: (a) kategorie zgromadzonych i 

sprzedanych danych osobowych użytkownika oraz kategorie podmiotów zewnętrznych, którym te dane sprzedano; a także (b) kategorie danych osobowych 

użytkownika ujawnione w celach biznesowych. 

W odpowiedzi na żądanie uzyskania dostępu nie ujawnimy jednak następujących danych: numeru ubezpieczenia społecznego, numeru prawa jazdy ani urzędowego numeru 

identyfikacyjnego, numeru rachunku bankowego, żadnego numeru identyfikacyjnego służby zdrowia, hasła do konta, pytań zabezpieczających ani odpowiedzi na nie w 

związku z żądaniem uzyskania informacji. 

W okresie 12 miesięcy można przesłać nie więcej niż dwa takie żądania dotyczące danych osobowych. 

Żądanie usunięcia danych:Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia w całości albo w części pozyskanych od niego i przechowywanych danych osobowych 

z uwzględnieniem następujących wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu żądania dotyczącego danych osobowych i zweryfikowaniu tożsamości użytkownika 

w dwuetapowej procedurze weryfikacji usuniemy dane osobowe użytkownika w zakresie wymaganym przez prawo, chyba że prawo zezwala na zachowanie danych 

osobowych użytkownika bądź nakazuje ich zachowanie. 

Możemy odrzucić żądanie usunięcia danych, jeśli przechowywane informacje są niezbędne nam bądź naszym usługodawcom w celu: 

o przeprowadzenia transakcji, na potrzeby której zgromadziliśmy dane osobowe, dostarczenia towaru bądź zapewnienia usługi zgodnie z żądaniem użytkownika, 

podjęcia możliwych do przewidzenia działań w ramach naszej bieżącej relacji biznesowej z użytkownikiem bądź w celu realizacji innych postanowień umowy 

zawartej z użytkownikiem; 

o wykrywania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, ochrony przed złośliwym, nieuczciwym, oszukańczym bądź niezgodnym z prawem działaniem, bądź w 

celu ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania; 

o w celu usuwania usterek w produktach poprzez naprawę błędów mających niekorzystny wpływ na ich zamierzone działanie; 

o korzystania z prawa do wolności słowa, zagwarantowania możliwości do korzystania z prawa do wolności słowa innemu konsumentowi bądź w celu 

wykonywania innych praw wynikających z przepisów; 

o Przestrzegania rozdziału 1546 i nast. Kalifornijskiego Kodeksu Karnego (Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej); 
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o uczestniczenia w publicznych bądź recenzowanych badaniach naukowych, historycznych bądź statystycznych w interesie publicznym z zachowaniem 

wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów prawa dotyczących etyki i ochrony prywatności, gdy usunięcie informacji może uniemożliwić osiągnięcie 

celu badania bądź poważnie mu zaszkodzić, gdy użytkownik wyraził wcześniej świadomą zgodę; 

o umożliwienia wyłącznie wewnętrznego wykorzystania w uzasadniony sposób dostosowanego do oczekiwań konsumenta w oparciu o jego relację z nami; 

o wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo; bądź 

o innego wewnętrznego i zgodnego z prawem wykorzystania tych informacji z zachowaniem zgodności z kontekstem ich przekazania. 

Zakaz sprzedaży danych osobowych: Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym w celu osiągnięcia zysku, jednakże udostępniamy 

je w sposób opisany w niniejszej Polityce. Użytkownicy, którzy chcą zrezygnować z takiej wymiany informacji bądź którzy nie chcą, by kontaktowano się z nimi 

w celach marketingowych, powinni kliknąć tutaj i wypełnić formularz żądania rezygnacji.  Mogą także kliknąć przycisk „Zakaz sprzedaży danych osobowych” 

znajdujący się na dole strony głównej każdej Witryny; spowoduje to przeniesienie to tego samego formularza internetowego. 

Wykonywanie praw wynikających z ustawy CCPA 

Aby skorzystać z opisanych wyżej praw wynikających z Ustawy stanu Kalifornia o ochronie prywatności konsumentów, proszę przesłać nam podlegający weryfikacji 

wniosek dotyczący danych osobowych: 

o dzwoniąc pod numer 855-283-1103 bądź 847-735-4002; 

o Wypełniając formularz zgłoszenia online dostępny po kliknięciu tutaj; bądź 

o pisząc do nas wiadomość e-mail na adres privacy@brunswick.com. 

Tylko sam użytkownik albo upoważniona przez niego osoba zarejestrowana przez Sekretarza stanu Kalifornia może wysłać wniosek dotyczący danych osobowych. 

Można także składać żądania dotyczące danych osobowych w mieniu niepełnoletnich dzieci.   

Podlegające weryfikacji żądanie dotyczące danych osobowych musi: 

• Mieć treść wystarczająco szczegółową, aby umożliwić jego właściwe zrozumienie i ocenę oraz udzielenie na niego odpowiedzi; oraz 

• Zawierać informacje wystarczające do uzasadnionego potwierdzenia, że wnioskodawca jest osobą, której dane osobowe zgromadziliśmy, albo jej 

upoważnionym przedstawicielem.   

o W przypadku żądania pochodzącego od osoby fizycznej, od której uzyskaliśmy dane, polegamy na usługodawcy w zakresie weryfikacji danych 

użytkownika.  W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika obsługujący nas podmiot może zażądać kopii ważnego paszportu, prawa jazdy albo wydanego 

przez władze dowodu tożsamości, wraz z adresem korespondencyjnym i  danymi kontaktowymi użytkownika.    

o Od upoważnionego przedstawiciela wymagamy kopii rejestracji przedstawiciela u Sekretarza Stanu Kalifornia, ważnego pełnomocnictwa, dokumentu 

mianowania przez sąd albo podpisanego pełnomocnictwa od osoby, w której imieniu pełnomocnik działa, w celu wykazania uprawnień pełnomocnika do 

działania w imieniu takiej osoby.  Gdy otrzymamy żądanie dotyczące danych osobowych od upoważnionego pełnomocnika, o ile pełnomocnictwo tego 

pełnomocnika nie zostało wydane na mocy ust. 4000 do 4465 Kodeksu Testamentowego stanu Kalifornia, możemy kontaktować się z osobą, której dotyczy 

żądanie w celu między innymi potwierdzenia jej tożsamości, potwierdzenia umocowania pełnomocnika do działania w imieniu danej osoby oraz 

w stosownych przypadkach odpowiadania na żądanie dotyczące danych osobowych albo dostarczenia informacji na żądanie dotyczące danych osobowych. 

o W przypadku żądań dotyczących gospodarstwa domowego, wszyscy członkowie gospodarstwa domowego muszą wystąpić z żądaniem oraz każdy musi 

dostarczyć informacje wystarczające, by umożliwić nam weryfikację tożsamości tej osoby.  Korzystamy z usługodawcy zewnętrznego przy weryfikacji 

tożsamości poszczególnych członków gospodarstwa domowego.  Od każdego członka gospodarstwa domowego będzie wymagane dostarczenie naszemu 

usługodawcy kopii ważnego paszportu, prawa jazdy albo wydanego przez władze dokumentu potwierdzającego tożsamość każdego członka gospodarstwa 

domowego (zaś w przypadku małoletnich poniżej 13. roku życia, podpisanej zgody rodzica osoby małoletniej), wraz z adresem korespondencyjnym 

i danymi kontaktowymi danego gospodarstwa domowego.  Odrzucimy żądanie pochodzące od gospodarstwa domowego, jeśli nie będziemy mogli 

potwierdzić, że osoby występujące z żądaniem wchodzą w skład tego gospodarstwa domowego.  
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Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować żądania usunięcia danych, potraktujemy je jako żądanie rezygnacji ze sprzedawania informacji na temat użytkownika. 

Dokładamy starań, aby udzielać odpowiedzi na żądania dotyczące danych osobowych w ciągu 45 dni od daty ich otrzymania; otrzymanie żądania uzyskania 

informacji bądź żądania usunięcia danych potwierdzimy w ciągu 10 dni od jego otrzymania. Jeżeli będziemy potrzebować więcej czasu (maksymalnie 90 dni), 

poinformujemy użytkownika na piśmie o wydłużeniu tego okresu oraz przyczynie wydłużenia.  Pisemną odpowiedź dostarczymy pocztą zwykłą bądź elektroniczną. 

W przypadku dostarczenia w postaci elektronicznej wybierzemy format przekazania danych osobowych użytkownika, który jest łatwy do przekazania i odczytu. W 

stosownych przypadkach nasza odpowiedź będzie również zawierać wyjaśnienie przyczyn, dla których nie mogliśmy zrealizować żądania.  

Nie naliczamy opłat za przetwarzanie żądań dotyczących danych osobowych ani za udzielanie odpowiedzi na nie, z wyjątkiem żądań nadmiernych, powtarzających 

się albo w sposób oczywisty bezpodstawnych.  Jeśli uznamy, że dane żądanie wiąże się z naliczeniem opłaty, poinformujemy użytkownika, dlaczego podjęliśmy taką 

decyzję, i przedstawimy szacunkowy koszt przed realizacją żądania. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji 

O ile nie jest to dozwolone bądź wymagane przepisami prawa, w przypadku wykonania przez użytkownika któregokolwiek z jego praw wynikających z rozdziału 

1798.100 i nast. Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia – Ustawy stanu Kalifornia o ochronie prywatności konsumentów („prawa użytkownika wynikające z ustawy 

CCPA”): 

o nie odmówimy użytkownikowi towarów ani usług; 

o nie naliczymy innych opłat ani stawek za towary albo usługi, w tym przyznając zniżki albo inne świadczenia, bądź nakładając kary; 

o nie zapewnimy innego poziomu jakości towarów ani usług; ani 

o nie będziemy sugerować, że użytkownik może uzyskać inną cenę bądź stawkę za towary albo usługi, bądź inny poziom jakości towarów albo usług. 

Jeśli jednak użytkownik wykona więcej jedno albo więcej ze swoich praw wynikających z ustawy CCPA, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia innej opłaty bądź 

stawki niż w przypadku innych 

konsumentów albo zapewnienia innego poziomu jakości towarów bądź usług.  Obecnie nie oferujemy zachęt finansowych za 

ciągłość gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania ani sprzedawania danych osobowych użytkownika.  

PRZECHOWYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA 

Spółka Brunswick przechowuje wszystkie dane osobowe przez okres trwania odpowiednich relacji biznesowych lub – gdy jest to wymagane – zgodnie z naszymi politykami 

i harmonogramami zarządzania informacjami.  W przypadku usunięcia danych osobowych na żądanie spółka Brunswick podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia 

wszystkich informacji w całości.   

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I KONT W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Nasze Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych dla wygody użytkowników oraz w celu dostarczania informacji. Te witryny internetowe mogą działać 

niezależnie od naszych Witryn. Zewnętrzne witryny internatowe mogą mieć własne oświadczenia albo polityki dotyczące ochrony prywatności; zdecydowanie zalecamy 

zapoznanie się z treścią tych dokumentów w razie odwiedzin na witrynach zewnętrznych. Jeśli odwiedzane przez użytkowników witryny internetowe, do których 

zamieszczamy łącza, nie należą do tej witryny, nie odpowiadamy za ich zawartość, korzystanie z tych witryn ani za ich praktyki ochrony prywatności. 

Niektóre witryny umożliwiają użytkownikom logowanie się za pomocą ich kont w serwisach społecznościowych, takich jak m.in. Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, 

Instagram i Pinterest, oraz łączenie tych kont z kontem Brunswick.  

Korzystając z tej funkcji, użytkownik wyraża zgodę na dostęp spółki Brunswick do wszystkich informacji udostępnionych na jego profilu w serwisie społecznościowym oraz 

na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z warunkami użytkowania tego serwisu społecznościowego oraz niniejszej Polityki prywatności. Aby dowiedzieć się, jakie dane 
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są udostępniane naszej firmie i innym powiązanym aplikacjom, oraz aby zarządzać danymi udostępnianymi na koncie, w tym informacjami o aktywności na naszych 

Witrynach, należy sprawdzić ustawienia prywatności swojego konta w serwisie społecznościowym.   

Jeśli użytkownik chce odłączyć konto w serwisie społecznościowym od Brunswick, powinien zmienić ustawienia tego konta lub skonsultować się z właścicielem serwisu.  

REKLAMY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Podmioty zewnętrzne, w tym reklamodawcy, będą gromadzić informacje – w tym prawdopodobnie dane osobowe – na temat aktywności użytkownika na przestrzeni czasu 

oraz w różnych witrynach internetowych podczas korzystania z naszych Witryn.  Te podmioty zewnętrzne świadczą wobec spółki Brunswick usługi z zakresu gromadzenia 

danych, sprawozdawczości, oceny reakcji na materiały reklamowe, informacji analitycznych oraz pomocy przy dostarczaniu odpowiednich wiadomości marketingowych i 

reklam. 

Gromadzenie danych osobowych użytkowników przez podmioty zewnętrzne nie podlega niniejszej Polityce prywatności. Użytkownicy powinni zapoznawać się z politykami 

ochrony prywatności tych podmiotów zewnętrznych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firmy te gromadzą i wykorzystuję ich dane osobowe.  

Wielu reklamodawców będących podmiotami zewnętrznymi oraz niektóre przeglądarki internetowe i urządzenia mobilne pozwalają użytkownikom zrezygnować z 

otrzymywania treści reklamowych od podmiotów zewnętrznych. Informacje i zasoby dotyczące rezygnacji z otrzymywania treści reklamowych dostosowanych do 

zainteresowań są dostępne na witrynie Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.  Użytkownik może również zrezygnować ze śledzenia i otrzymywania 

na swoim urządzeniu mobilnym reklam ukierunkowanych od niektórych firm zajmujących się reklamami mobilnymi oraz innych podobnych podmiotów, pobierając aplikację 

App Choices z witryny www.aboutads.info/appchoices.   Należy pamiętać, że rezygnacja za pomocą jednej z tych metod nie oznacza rezygnacji z otrzymywania reklam. 

Użytkownik wciąż będzie widzieć zwykłe reklamy na naszych Witrynach oraz w innych miejscach online. 

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI 

Nasze Witryny są skierowane do ogółu społeczeństwa; nie są kierowane do dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli dowiemy się, że którekolwiek ze zgromadzonych przez nas 

danych zostały udostępnione przez dziecko poniżej 16. roku życia, bezzwłocznie usuniemy te dane.  

KONTAKT Z NAMI 

W razie pytań albo komentarzy dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt: 

Brunswick Corporation, 

Attn: [do wiadomości:] Law Department [Dział Prawny] 

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500  

Mettawa, IL 60045 

Telefon: 855-283-1103 albo 847-735-4002 

Adres e-mail: privacy@brunswick.com 

Jeśli użytkownik chce zaktualizować swoje dane kontaktowe albo preferencje, poprosić o usunięcie swoich danych z naszej listy mailingowej albo o zaprzestanie wysyłania 

mu marketingowych wiadomości e-mail na podstawie informacji zgromadzonych za pośrednictwem kart rejestracyjnych produktów albo innych źródeł, może zrobić to w 

następujący sposób: 

• zmieniając ustawienia konta utworzonego w jednej z Witryn;  

• rezygnując z subskrypcji poprzez kliknięcie w łącza w e-mailach od nas; 

• wypełniając formularz zgłoszenia online dostępny po kliknięciu tutaj. 

  

mailto:privacy@brunswick.com
https://brunswick-corporation.results.aclgrc.com/survey_responses/i1uXByfYZkSn-mh5_43y/edit


 

 

 

 

Dane wewnętrzne spółki Brunswick. 

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Możemy ją zmieniać w dowolnej chwili i według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy w niniejszej 

Polityce prywatności istotne zmiany, które zwiększą nasze prawa dotyczące wykorzystywania zgromadzonych wcześniej danych osobowych użytkownika, będziemy musieli 

otrzymać zgodę od tego użytkownika, wysyłając wiadomość na jego zarejestrowany adres e-mail albo umieszczając w naszych witrynach stosowne powiadomienia w 

widocznych miejscach.  Jeżeli będziemy zamierzali przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach innych niż te, dla których dane zostały zebrane, spółka Brunswick 

poinformuje użytkownika o tych celach i przekaże mu wszelkie pozostałe niezbędne informacje, aby zagwarantować przejrzyste i uczciwe przetwarzanie danych. 


