Zásady ochrany osobních údajů společnosti Brunswick

Poslední aktualizace: 2. listopadu 2020
Když poskytnete společnosti Brunswick své informace, velmi se snažíme je chránit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů by vám měly pomoci porozumět tomu, jaké
informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak můžete svoje informace aktualizovat, spravovat nebo požadovat, abychom je smazali. Tyto Zásady ochrany osobních
údajů si prosím pečlivě přečtěte. Dalším používáním našich stránek potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám, které tyto Zásady ochrany osobních údajů uvádějí.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace shromažďované společností Brunswick Corporation, jejími přidruženými nebo dceřinými společnostmi (
„Brunswick,“ „my,“ „nás“), offline nebo online, včetně, ale bez omezení na všechny webové stránky nebo aplikace, které zveřejní odkaz na tyto Zásady ochrany osobních
údajů (souhrnně dále jako „weby“).
Jak společnost
Brunswick
shromažďuje moje
osobní údaje?

Společnost Brunswick shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro legitimní obchodní účely, aby například zpracovala informace o záruce,
komunikovala se stávajícími zákazníky o produktech a službách a/nebo vyřešila záležitosti týkající se zakoupených produktů nebo služeb. Vaše
osobní údaje například shromažďujeme, když:
• procházíte naše webové stránky;
• si koupíte produkt nebo se přidáte do adresáře;
• zaregistrujte svůj produkt pro záruční servis prostřednictvím prodejce;
• pošlete reklamaci prostřednictvím společnosti Brunswick nebo prodejce;
• ohlásíte problémy s produkty/službami a/nebo vyplníte průzkumy zákazníků;
• poskytnete údaje o účtu nebo nám dáte kontaktní informace;
• se zúčastníte průzkumů nebo soutěží;
• poskytnete informace k ověření vašeho přístupu na webech, např. uživatelské jméno a/nebo hesla, a/nebo
• nás přímo kontaktujete.

Jaké údaje
Brunswick
shromažďuje?

Společnost Brunswick shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníků pro legitimní obchodní účely. Typy osobních údajů, které
shromažďujeme a/nebo sdílíme, závisí na produktu a/nebo službě, které používáte. Mezi tyto informace může patřit:
• vaše jméno a kontaktní údaje;
• informace o vašem příjmu a zaměstnání;
• informace o vašich minulých nákupech a historie transakcí;
• identifikátory, jako je skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, IP adresa, emailová adresa, název účtu, číslo sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu, číslo pasu, číslo finančního účtu nebo jiné podobné
identifikátory;
• osobní údaje, jako je váš věk, datum narození, jména dětí, počet dětí, věk nebo pohlaví dětí, telefonní číslo nebo vaše úvěrová
způsobilost, příjem nebo závazky z aktiv a údaje chráněné podle zákonů státu Kalifornie nebo federálních zákonů, jako je rasová
příslušnost nebo náboženské vyznání;
• obchodní informace, včetně záznamů o osobním vlastnictví, produktech nebo službách, které byly zakoupeny, získány nebo zvažovány,
nebo historie jiných nákupů nebo konzumace nebo tendencí;
• biometrické informace;
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•

informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické činnosti, mimo jiné včetně historie procházení, historie vyhledávání a informací
týkajících se vaší interakce s naším webem;
• přesné geolokační údaje;
• zvukové, elektronické, obrazové nebo podobné informace;
• odborné informace nebo informace týkající se zaměstnání;
• informace o vzdělání a
• závěry vyvozené z výše uvedených kategorií informací odrážející vaše preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice,
chování, postoje, inteligenci, schopnosti nebo vlohy.
Neshromažďujeme osobní údaje o vašich průběžných online aktivitách a na webových stránkách nebo v online službách třetí strany, když
používáte naše weby. Pokud však váš webový prohlížeč vysílá signál „nesledovat“, budeme tento signál považovat za žádost o odhlášení z
prodeje vašich informací, a to v rozsahu, v jakém jsme schopni propojit váš prohlížeč s dalšími informacemi o vás.
Proč společnost
Brunswick
shromažďuje moje
osobní údaje?

Kromě případů, kdy jste souhlasili s tím, že použijeme nebo zpracujeme vaše informace, může společnost Brunswick použít vaše informace
kvůli:
• vyřízení vaší žádosti;
• dodržení právních povinností, které pro společnost Brunswick platí v rámci zákonů státu Kalifornie, EU nebo zákonů členských států
nebo jiných platných zákonů;
• zajištění řádného fungování našich webů;
• řízení každodenních obchodních potřeb, jako je správa a zlepšování webů, nebo legitimních zájmů společnosti Brunswicku jako
nadnárodního výrobce mořských produktů, například za účelem ochrany našeho podnikání a lepšího porozumění našim zákazníkům;
• analýze výkonu a fungování webů;
• prevenci podvodů, vymáhání podmínek používání webů, vyhovění všem platným zákonům a povinnostem vykazování společnosti a
vymáhání smluv společnosti Brunswick;
• analýze vašeho způsobu používání webů a provádění dalšího průzkumu trhu;
• poskytování a komunikaci s vámi o našich produktech a službách, včetně výkonu příslušných záruk a oznámení o odvolání;
• poskytování reklamy na základě vašich zájmů;
• poskytování informací o finančních možnostech nákupu našich produktů, vytváření interních analýz a zpráv; a
kombinaci s jakýmikoliv informacemi, které od vás nebo o vás shromažďujeme a které používáme výše popsaným způsobem.
Osobní údaje uchováváme pouze pro legitimní obchodní, právní a daňové účely. Pokud některý z těchto účelů přestane platit, pak údaje zničíme,
deidentifikujeme, agregujeme nebo anonymizujeme v souladu s našimi vnitřními zásadami a protokoly a v souladu s platnými zákony.

S kým společnost
Brunswick sdílí moje
osobní údaje?

Společnost Brunswick neprodává informace, které nám poskytujete, za účelem zisku, sdílí však tyto informace se třetími stranami. Společnost
Brunswick sdílí vaše osobní údaje interně a externě, včetně s:
- interními odděleními společnosti Brunswick, která jsou odpovědná za zpracování údajů;
- obchodními partnery, kteří jsou vázáni dohodami o ochraně údajů nebo podobnými opatřeními na ochranu soukromí, jako jsou prodejci
a distributoři, a/nebo se
- zpracovateli třetích stran, kteří jsou vázáni dohodami o zpracování údajů nebo podobnými opatřeními na ochranu soukromí.
Kromě toho můžeme poskytnout informace o vás třetím stranám za následujících okolností:
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pokud to od nás vyžaduje zákon nebo právní řízení;
orgánům pro vymáhání zákona nebo jiným státním úředníkům;
když se domníváme, že je takové zpřístupnění nezbytné nebo vhodné z důvodu prevence fyzického poškození nebo finanční ztráty,
případně v souvislosti s vyšetřováním podezření na nelegální a/nebo neetickou činnost nebo skutečné nelegální a/nebo neetické činnosti;
tam, kde je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů nějaké osoby;
pro vymáhání našich podmínek používání;
z důvodu ochrany našeho majetku, služeb a zákonných práv;
pro účely prevence podvodů proti společnosti Brunswick nebo našim přidruženým společnostem, obchodním partnerům nebo
autorizovaným prodejcům;
na podporu auditu, dodržování předpisů a funkcí řízení podniku;
pro účely vyhovění jakémukoli a všem platným zákonům, nebo
v souvislosti s korporátní fúzí, konsolidací nebo restrukturalizací, prodejem značné části našich akcií a/nebo majetku nebo jiné podnikové
změny včetně, ale bez omezení na situace během jakéhokoli procesu náležité péče.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME AUTOMATICKY
Některé informace shromažďujeme s využitím automatizovaných prostředků, když navštěvujete naše weby. Jsou to například informace o tom, kolik uživatelů naše weby
navštívilo a na jaké stránky přešli. Shromažďováním těchto údajů zjišťujeme, jak nejlépe přizpůsobit naše weby jejich návštěvníkům. Tyto informace získáváme různými
prostředky, jako jsou soubory cookie nebo webové signály. Můžeme také shromažďovat informace o IP adresách, jak je vysvětleno dále. Více informací o našem používání
souborů cookie získáte v samostatných zásadách používání souborů cookie.
Soubory cookie. Jak popisují naše samostatné zásady používání souborů cookie, používáme jako spousta společností na některých našich webech „soubory cookie“. To jsou
části kódu umísťované do vašich zařízení, když navštěvujete některé naše webové stránky. Soubory cookie nám například říkají, zda jste naše webové stránky již předtím
navštívili nebo jste nový návštěvník. Pomáhají nám také rozpoznat funkce webů, které vás mohou nejvíce zajímat. Soubory cookie mohou vylepšit vaše online možnosti
uložením vašich preferencí, když navštívíte konkrétní webové stránky.
Většina webových prohlížečů vám sdělí, jak ukončit příjem nových souborů cookie, jak si nechat zaslat upozornění, když obdržíte nový soubor cookie, a jak zakázat stávající
soubory cookie. Vezměte však prosím na vědomí, že bez souborů cookie nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webů.
Webové signály. Jak je uvedeno v našich samostatných zásadách používání souborů cookie, některé stránky na našich webových stránkách obsahují tzv. webové signály
(známé také jako internetové značky, pixelové značky a průhledné gify). Tyto webové signály umožňují třetím stranám získat informace, jako je IP adresa počítače, který si
stáhl stránku obsahující webový signál, adresu URL stránky, na níž se webový signál objevuje, čas, kdy byla zobrazena stránka obsahující webový signál, typ prohlížeče
použitý k zobrazení stránky a informace v souborech cookie nastavených třetí stranou.
PŘESHRANIČNÍ PŘENOSY ÚDAJŮ
Společnost Brunswick má sídlo ve Spojených státech a je její povinností předávat a zpracovávat osobní údaje ve Spojených státech, aby dodržela všechny platné vnitrostátní
zákony a usnadnila naše oprávněné obchodní zájmy. Při přenosu dat z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do jiných zemí, jako jsou například Spojené státy,
dodržujeme právní rámce, které stanoví úroveň ochrany odpovídající právu EU. Používáním webů nebo poskytnutím svých osobních údajů přenášíte své informace k nám do
USA. Vezměte prosím na vědomí, že (i) Spojené státy nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země, stát nebo jurisdikce vašeho bydliště nebo vaší
národnosti, (ii) orgány EU určily, že Spojené státy americké neposkytují za určitých okolností dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů a (iii) při přenosu vašich osobních
údajů do Spojených států mohou být tyto vaše údaje přístupné nebo jinak dostupné orgánům a americkým úředníkům na základě soudních a/nebo správních příkazů, vyhlášek,
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požadavků a/nebo na základě jiných vnitrostátních zákonů, předpisů a nařízení platných ve Spojených státech. Kromě toho přenášíme osobní údaje, které shromažďujeme na
Webu do jiných třetích zemí, ve kterých podnikáme a stejná varování a odmítnutí odpovědnosti uvedené v tomto dokumentu platí také pro tyto třetí země.
•

Štít na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA.* Společnost Brunswick a její dále uvedené přidružené společnosti, divize, dceřiné společnosti
v USA dodržují štíty na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA týkajícími se osobních údajů podle ustanovení amerického ministerstva obchodu,
pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenášených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. V případě, že nastane jakýkoli
konflikt mezi podmínkami v těchto Zásadách a pravidly Štítu soukromí, je rozhodný Štít soukromí. Více informací o programu Štítu soukromí a naše osvědčení si
můžete přečíst na stránkách https://www.privacyshield.gov/. Právní subjekty společnosti Brunswick na území USA dodržující zásady Štítu soukromí zahrnují:
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.; a Thunder Jet Boats, Inc. S ohledem na osobní údaje
získané nebo přenášené v souladu se Štítem soukromí podléhají společnost Brunswick a její výše uvedené přidružené právní subjekty pravomocem vyšetřování a
vymáhání ze strany americké federální obchodní komise (U.S. Federal Trade Commission). Za určitých okolností mohou zaměstnanci, kteří společnosti Brunswick
poskytli své osobní údaje pro personální účely, vyvolat závazné arbitrážní řízení v případě, že byly vyčerpány ostatní metody řešení sporů, jak popisuje Příloha 1
Štítu soukromí. Jak popisují zásady Štítu soukromí, společnost Brunswick nese dále odpovědnost za vaše osobní údaje v rámci Štítu soukromí a přenášené třetí straně
jednající jako její zástupce. Společnost Brunswick se zavazuje spolupracovat s úřady pro ochranu údajů v EU (DPA) a švýcarským federálním komisařem pro údaje
(FDPIC) a vyhovuje radám uděleným těmito autoritami s ohledem na osobní údaje přenášené z EU a Švýcarska v kontextu zaměstnaneckého vztahu.
*UPOZORNĚNÍ: Dne 16. července 2020 vydal Nejvyšší evropský soud (t.j. Soudní dvůr Evropské unie) rozsudek, kterým prohlašuje za neplatné rozhodnutí
Evropské komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany poskytované Štítem na ochranu soukromí mezi EU a USA. Štít na ochranu
soukromí mezi EU a USA již proto není platným mechanismem pro splnění požadavků EU na ochranu údajů při přenosu osobních údajů z EHP do Spojených států.
8. září 2020 vydal Švýcarský federální komisař pro ochranu údajů a informací nové, nezávazné stanovisko o tom, že Štít na ochranu soukromí mezi Švýcarskem a
USA již neposkytuje odpovídající úroveň ochrany pro převod osobních údajů ze Švýcarska do Spojených států podle švýcarského federálního zákona o ochraně
údajů. Bez ohledu na výše uvedené bude společnost Brunswick v rozsahu požadovaném zákonem i nadále chránit osobní údaje z EHP, Švýcarska a Spojeného
království (po Brexitu) v souladu se zásadami Štítu na ochranu soukromí, k jejichž dodržování má vlastní osvědčení. S účinností od 3. listopadu 2020 však společnost
Brunswick již nebude certifikována v rámci štítů na ochranu údajů mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA a poté použije další mezinárodní mechanismy
přenosu dat schválené EU nebo se při usnadnění mezinárodním přenosu osobních údajů bude opírat o příslušné odchylky nebo výjimky stanovené v zákonech a
předpisech, jako jsou vzorové smluvní doložky EU nebo váš souhlas, s cílem usnadnit mezinárodní přenos osobních údajů.

•

Vzorové smluvní doložky a dohody o zpracování/ochraně údajů. Pro případy potřeby společnost Brunswick vytvořila a uzavřela dohody o zpracování údajů
nebo dohody o ochraně údajů s příslušnými stranami (například s prodejci, se kterými sdílíme osobní údaje), aby se zajistil vhodný přenos vašich informací. V EHP
obsahují tyto dohody vzorové smluvní doložky, které schválila Evropská komise jako vhodný prostředek ochrany při přenosu údajů mimo EHP.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Usilovně pracujeme na ochraně vás a společnosti Brunswick před neoprávněným přístupem, změnou, zpřístupněním nebo zničením informací, které máme. K tomu používáme
administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření na ochranu údajů, které nám poskytnete při návštěvách našich webů, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným
přístupem, změnami nebo zničením. Žádný informační systém nebo program však nemůže být zcela bezpečný, takže absolutní bezpečnost vašich osobních údajů nemůžeme
zaručit. Kromě toho nejsme odpovědní za bezpečnost informací, které přenášíte na Weby prostřednictvím sítí, které nemáme pod kontrolou, včetně internetu a bezdrátových
sítí a vy jim tímto rozumíte a potvrzujete je a souhlasíte s tím, že nám poskytnete jakékoli osobní nebo jiné údaje na vaše vlastní riziko.
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VAŠE POVINNOSTI
Jste oprávněni a tímto prohlašujete a zaručujete, že budete společnosti Brunswick poskytovat pouze ty osobní údaje, které jsou přesné, spolehlivé a relevantní pro náš vztah
s vámi a pouze v rozsahu, v jakém toto zpřístupnění neporuší žádné platné zákony, předpisy nebo nařízení o ochraně údajů ani práva nebo privilégia ochrany osobních údajů
jakéhokoli jednotlivce. Pokud poskytnete společnosti Brunswick jakékoli osobní údaje o třetí straně, výslovně zaručujete společnosti Brunswick, že kromě předchozích
vyjádření a záruk, máte plné právo a oprávnění, a v případě potřeby také souhlas poskytnout společnosti Brunswick osobní údaje o této třetí straně.
VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S INFORMACEMI
Pokud jste rezidentem EU, máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, pro účely jejich kontroly, změny nebo požadavku na jejich
vymazání. Máte také právo vyžádat si kopii těchto údajů. V některých případech můžete také požadovat, abychom omezili nebo zakázali zpracování nebo sdílení vašich
údajů.
Pokud chcete zažádat o přístup, kontrolu nebo opravu osobních údajů, které jsme od vás získali, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@brunswick.com nebo vyplňte
formulář, který naleznete zde.
Pokud jste rezidentem státu Nevada, máte právo požádat, abychom v některých situacích omezili nebo zastavili předávání vašich informací třetím stranám. Pokud chcete
zažádat o omezení sdílení osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@brunswick.com nebo vyplňte formulář,který naleznete zde.
V rámci ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší identity ještě předtím, než vám k údajům udělíme přístup.
•

Práva na přístup rezidentů státu Kalifornie: Pokud jste rezidentem státu Kalifornie, počínaje 1. lednem 2020, máte níže uvedená práva týkající se vašich osobních
údajů:
Přístup ke konkrétním informacím a přenositelnost dat: Máte právo požádat, abychom vám poskytli určité informace o našem shromažďování a používání vašich
osobních údajů za posledních 12 měsíců. Jakmile obdržíme a potvrdíme vaši žádost o osobní údaje, sdělíme vám na základě vaší žádosti:
o
o
o
o
o

kategorie nebo konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili;
kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;
obchodní nebo komerční účely pro shromažďování nebo prodej těchto osobních údajů;
kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme tyto osobní údaje, a
pokud jsme vaše osobní údaje prodali nebo zveřejnili pro obchodní účely, pak vám poskytneme dva samostatné seznamy uvádějící: (a) kategorie osobních
údajů, které byly shromážděny a prodány, a kategorie třetích stran, kterým byly údaje prodány, a (b) kategorie osobních údajů, které byly zpřístupněny pro
obchodní účely.

V reakci na žádost o přístup však nebudeme zveřejňovat žádné z následujících informací: vaše číslo sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu nebo jiné identifikační
číslo vydané státem, číslo finančního účtu, žádné zdravotní nebo lékařské identifikační číslo, heslo k účtu, nebo bezpečnostní otázky nebo odpovědi.
Můžete podat pouze dvě z těchto žádostí o osobní údaje během 12 měsíců.
Žádost o smazání: Až na výjimky máte právo požádat o smazání některých nebo všech osobních údajů, které jsme od vás shromáždili a uchovali. Jakmile obdržíme a potvrdíme
vaši žádost o osobní údaje a ověříme vaši totožnost prostřednictvím našeho dvoustupňového procesu ověřování, smažeme vaše osobní údaje v rozsahu vyžadovaném zákonem,
pokud zákon nepovolí nebo nebude vyžadovat, aby byly vaše osobní údaje zachovány.
Vaši žádost o smazání můžeme zamítnout, pokud je zachování těchto informací nezbytné pro nás nebo naše poskytovatele služeb kvůli:

Toto jsou interní údaje společnosti Brunswick.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

dokončení transakce, pro kterou jsme osobní údaje shromáždili, poskytnutí zboží nebo služby, o které jste požádali, podniknutí kroků přiměřeně očekávaných
v souvislosti s naším pokračujícím obchodním vztahem s vámi, nebo jinému plnění smlouvy s vámi;
odhalování bezpečnostních incidentů, ochraně před škodlivými, podvodnými nebo nezákonnými činnostmi nebo stíhání osob odpovědných za takové činnosti;
ladění produktů za účelem identifikace a opravy chyb, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost;
uplatňování svobody projevu, zajištění práva jiného spotřebitele uplatňovat práva na svobodu projevu, nebo uplatňování jiných práv stanovených zákonem;
dodržení Kalifornského trestního zákoníku, oddílu 1546 a násl. (kalifornský zákon o ochraně osobních údajů při elektronických komunikacích);
zapojení se do veřejného nebo recenzovaného vědeckého, historického nebo statistického výzkumu, který je ve veřejném zájmu a který dodržuje všechna etická
pravidla a platné zákony o ochraně soukromí, pokud by vymazání informací mohlo znemožnit nebo vážně narušit výsledky výzkumu, pokud jste dříve poskytli
informovaný souhlas;
umožnění výhradně interního použití, které je přiměřeně sladěné s očekáváním spotřebitelů na základě vašeho vztahu s námi;
dodržení zákonné povinnosti, nebo
využití jiných interních a zákonných použití těchto informací, která se shodují s kontextem, ve kterém jste je poskytli.

Neprodávat mé osobní údaje: Vaše osobní údaje neprodáváme za účelem zisku, sdílíme je však tak, jak popisují tyto Zásady. Pokud si přejete odhlásit se z tohoto
sdílení nebo pokud si nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, klikněte sem a vyplňte „žádost o odhlášení“. Můžete také kliknout na tlačítko „Neprodávat
mé osobní údaje“ ve spodní části hlavní stránky každého webu, čímž se dostanete do stejného webového formuláře.
Uplatňování vašich práv CCPA
Chcete-li uplatnit výše popsaná práva CCPA, odešlete nám prosím ověřitelnou žádost o osobní údaje:
o
o
o

telefonicky na čísle 855-283-1103 nebo 847-735-4002;
vyplněním online žádosti kliknutím sem; nebo
e-mailem na adresu privacy@brunswick.com.

Žádost o osobní údaje můžete podat pouze vy nebo osoba registrovaná u Úřadu státního tajemníka Kalifornie, kterou jste pověřili tím, že může jednat vaším jménem.
Můžete také požádat o osobní údaje jménem svého nezletilého dítěte.
Ověřitelná žádost o osobní informace musí:
• obsahovat dostatek podrobností, abychom mohli žádosti správně porozumět, vyhodnotit ji a reagovat na ni; a
• uvádět informace, které jsou dostatečné, abychom mohli přiměřeně ověřit, zda jste osoba, o které jsme osobní údaje shromáždili, nebo pověřený zástupce této
osoby.
o V případě žádosti jednotlivce, od kterého jsme mohli shromáždit údaje, spoléháme na poskytovatele služeb, aby ověřil vaši totožnost. K ověření vaší
totožnosti může náš poskytovatel služeb spolu s vaší poštovní adresou a kontaktními údaji vyžadovat také kopii vašeho platného pasu, řidičského průkazu
nebo státem vydaného identifikačního průkazu.
o U pověřeného zástupce požadujeme kopii registrace zástupce u Úřadu státního tajemníka Kalifornie, platnou plnou moc, doklad o soudním jmenování nebo
podepsané pověření osoby, jejímž jménem zástupce jedná, což prokazuje jeho schopnost jednat jménem této osoby. Jakmile obdržíme od pověřeného
zástupce žádost o osobní informace a zástupce nepředloží plnou moc vydanou podle Kalifornského trestního zákoníku, oddíl 4000 až 4465, můžeme
kontaktovat osobu, které se žádost týká, abychom mimo jiné ověřili její totožnost, potvrdili schopnost zástupce jednat jménem této osoby, případně reagovali
na žádost o osobní údaje nebo dodali informace, které byly touto žádostí vyžadovaány.
o U žádostí týkajících se domácností, musí žádost podat všichni členové domácnosti a každý z nich musí poskytnout dostatečné informace k tomu, abychom
mohli ověřit jeho totožnost. Při ověřování totožnosti každého člena domácnosti se spoléháme na poskytovatele služeb. Náš poskytovatel služeb bude od
každého člena domácnosti vyžadovat kopii jeho platného pasu, řidičského průkazu nebo státem vydaného identifikačního průkazu (nebo podepsaný souhlas
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rodičů u nezletilých do 13 let), spolu s poštovní adresou a kontaktními údaji. Žádost od člena domácnosti můžeme zamítnout, pokud nemůžeme ověřit, že
jednotlivec (jednotlivci) podávající žádost je (jsou) členem stejné domácnosti.
Pokud vaši žádost o smazání nemůžeme ověřit, budeme s ní zacházet jako s požadavkem na odhlášení z prodeje vašich informací.
Usilujeme o to, abychom odpověděli na žádost o osobní údaje do 45 dnů od jejího přijetí. Přijetí vaší žádosti o údaje nebo o smazání potvrdíme do 10 dnů od jejího
přijetí. Pokud vyžadujeme více času (až 90 dní), budeme vás písemně informovat o důvodu prodloužení lhůty. Naši písemnou odpověď doručíme poštou nebo
elektronicky. Pokud to bude elektronicky, vaše osobní údaje vám poskytneme v přenosném a snadno použitelném formátu. Naše odpověď bude také obsahovat
důvody, proč vaší žádosti nemůžeme vyhovět, pokud takový případ nastane.
Za zpracování žádosti o osobní údaje nebo za odpověď si neúčtujeme poplatek, pokud žádost není nepřiměřená, opakující se nebo zjevně neopodstatněná. Pokud
zjistíme, že žádost vyžaduje poplatek, řekneme vám, proč jsme toto rozhodnutí učinili, a před zpracováním vaší žádosti vám poskytneme vám odhad nákladů.
Nediskriminace
Pokud to nepovoluje nebo nevyžaduje zákon, při uplatnění některého ze svých práv podle Kalifornského občanského zákoníku oddíl 1798.100 a násl., Kalifornský
zákon o ochraně spotřebitele (vaše „práva CCPA“), vám nemůžeme:
o
o
o
o

odepřít zboží nebo služby;
účtovat různé ceny nebo sazby za zboží nebo služby, mimo jiné poskytováním slev nebo jiných výhod nebo uložením pokut;
poskytnout jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb, nebo
navrhnout, že můžete obdržet jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby či jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb.

Pokud však uplatníte jedno nebo více svých práv CCPA, vyhrazujeme si právo účtovat vám jinou cenu nebo sazbu než ostatním
spotřebitelům nebo vám poskytnout jinou úroveň nebo kvalitu zboží či služeb. V současné době nenabízíme finanční odměny pro podporu
shromažďování, používání, sdílení a/nebo prodeje vašich osobních údajů.
UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Brunswick uchovává veškeré osobní údaje po dobu trvání příslušného pracovního vztahu, případně v souladu se zásadami a harmonogramy správy informací. Při
odstraňování osobních údajů na základě žádosti vynaloží společnost Brunswick přiměřené úsilí na to, aby byly všechny instance informací zcela odstraněny.
ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A ÚČTY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Naše weby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky pro váš přehled a informace. Tyto webové stránky mohou být provozovány nezávisle na našich webech.
Odkazované webové stránky mohou mít svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásady, které vám doporučujeme projít si v případě, že jakýkoli propojený web
navštívíte. Do míry, do které nejsou propojené stránky, které navštívíte, součástí našeho webu, neneseme odpovědnost za jejich obsah, jakékoli jejich použití nebo postupy
ohledně jejich zabezpečení.
Některé naše weby vám umožňují přihlašovat se k účtům na sociálních sítích, mimo jiné včetně služeb Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram a Pinterest a propojit
je s webovými stránkami společnosti Brunswick.
Pomocí této funkce dáváte společnosti Brunswick oprávnění pro přístup ke všem prvkům vašich profilových informací na sociální síti, které jste zpřístupnili ke sdílení, a
používat je v souladu s podmínkami použití sociální sítě a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Informace o tom, jaké údaje jsou s námi sdíleny, a o dalších propojených
aplikacích i správě údajů sdílených prostřednictvím vašeho účtu, včetně informací o vašich aktivitách při používání našich webů, získáte v nastavení soukromí účtu na sociální
síti.
Pokud chcete odpojit účet na sociální síti od účtu společnosti Brunswick, získáte informace v nastavení daného účtu na sociální síti a od jeho poskytovatele.
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REKLAMY TŘETÍ STRANY
Třetí strany, včetně poskytovatelů reklam, budou shromažďovat informace, potenciálně obsahující osobní údaje, o vašich průběžných aktivitách na různých webových
stránkách, když používáte Weby. Tyto třetí strany pro společnost Brunswick zajišťují shromažďování údajů, vykazování, měření reakcí na reklamy, analytické informace a
napomáhají s doručováním příslušných marketingových sdělení a reklam.
Shromažďování vašich osobních údajů třetími stranami se těmito zásadami ochrany osobních údajů neřídí. Projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto třetích
stran k určení, jak shromažďují a používají vaše osobní údaje.
Spousta poskytovatelů reklam třetích stran a některé webové prohlížeče a mobilní zařízení vám umožňují reklamy třetích stran odhlásit. Informace a zdroje k odhlášení zasílání
reklam na základě zájmů poskytuje aliance Digital Advertising Alliance na stránkách http://www.aboutads.info/choices/. Můžete také zrušit sledování a příjem cílených
reklam od některých mobilních reklamních společností a podobných subjektů ve vašem mobilním zařízení, a to stažením aplikace App Choices ze stránek
www.aboutads.info/appchoices. Odhlášení od těchto mechanismů nezabrání v tom, aby vám byly předkládány reklamy. Při návštěvách webů a jiných online míst budete
nadále dostávat obecné reklamy.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ
Naše weby jsou určeny pro širokou veřejnost, ne však pro děti mladší 16 let. Jestliže se dozvíme, že jakékoli informace, které shromažďujeme, poskytlo dítě mladší 16 let,
ihned tyto informace odstraníme.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Pokud máte v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nějaké otázky nebo komentáře, kontaktujte prosím:
Brunswick Corporation
K rukám: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Telefon: 855-283-1103 nebo 847-735-4002
Email: privacy@brunswick.com
Pokud chcete své kontaktní údaje nebo preference aktualizovat, odebrat své údaje z našich distribučních seznamů nebo nechcete nadále dostávat marketingová sdělení na
základě informací shromážděných z registračních karet produktů nebo jiných zdrojů, můžete postupovat takto:
•
•
•

Upravit nastavení v účtu, který jste na webech vytvořili;
Zrušit odběr pomocí odkazů v e-mailech od nás
Vyplnit online žádost kliknutím sem.

AKTUALIZACE NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně aktualizovány. Můžeme je kdykoli na naše vlastní uvážení kdykoli změnit. Pokud v těchto Zásadách ochrany
osobních údajů provedeme významné změny, které zvýší naše práva používat osobní údaje, které jsme o vás dříve shromáždili, vyžádáme si váš souhlas prostřednictvím emailu zaslaného na vaši registrovanou e-mailovou adresu nebo formou příspěvku na našich webech. Pokud budeme i nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely,
než pro které byly shromážděny, poskytne vám před takovým dalším zpracováním společnost Brunswick informace o tomto účelu a další informace nezbytné pro zajištění
spravedlivého a transparentního zpracování.
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