Brunswick Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2 november 2020
När du lämnar din information till Brunswick arbetar vi målmedvetet för att skydda den. Den här integritetspolicyn är avsedd att hjälpa dig förstå vilken information vi samlar
in, varför vi samlar in den och hur du kan uppdatera, hantera och/eller begära att vi raderar din information. Läs noga denna integritetspolicy. Genom din fortsatta aktivitet
på våra webbplatser bekräftar du att du har läst och förstått de villkor som beskrivs i denna integritetspolicy.
Denna integritetspolicy gäller information som insamlas av Brunswick Corporation, eventuella närstående bolag eller dotterbolag (”Brunswick”, ”vi” eller ”oss”), offline eller
online, inklusive, men inte begränsat till alla webbplatser eller appar som publicerar en länk till denna integritetspolicy (sammantaget ”webbplatserna”).
Hur samlar
Brunswick in mina
personuppgifter?

Brunswick samlar in och behandlar personuppgifter för berättigade affärssyften för att, till exempel, behandla garantiinformation, kommunicera
med befintliga kunder om produkter och tjänster och/eller hantera problem som rör köpta produkter eller tjänster. Vi samlar till exempel in dina
personuppgifter när du:
• besöker våra webbplatser;
• köper en produkt eller registrerar dig på en utskickslista;
• registrerar din produkt för garantiservice hos en av våra återförsäljare;
• lämnar in en garantibegäran hos Brunswick eller en återförsäljare;
• rapporterar problem med en produkt/tjänst och/eller deltar i kundundersökningar;
• lämnar kontoinformation eller ger oss dina kontaktuppgifter;
• medverkar i undersökningar eller tävlingar;
• lämnar information för att auktorisera din åtkomst till webbplatserna, som till exempel användarnamn och/eller lösenord; och/eller
• kommunicerar direkt med oss.

Vad samlar
Brunswick in?

Brunswick samlar in och behandlar personuppgifter från kunder för berättigade affärssyften. Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och/eller
delar är beroende av vilken av våra produkter och/eller tjänster du använder. Dessa uppgifter kan inkludera:
• ditt namn och dina kontaktuppgifter;
• din inkomst och information om anställning;
• din inköps- och transaktionshistorik;
• identifierande uppgifter som verkligt namn, alias, postadress, unik personlig identitetsbeteckning, online-identifierare, IP-adress, epostadress, kontonamn, personnummer, körkortsnummer, passnummer, bankkontonummer eller andra liknande identifierande uppgifter;
• personuppgifter som ålder, födelsedatum, namn på barn, antal barn, ålder eller kön på barn, telefonnummer, kreditvärdighet, inkomster
eller skulder från tillgångar samt uppgiftsklasser som är skyddade enligt lag i delstaten Kalifornien, USA, eller enligt statlig lagstiftning,
såsom ras eller religion;
• affärsuppgifter inklusive register för privat egendom, produkter eller tjänster som har köpts, erhållits eller övervägts eller annan inköpseller konsumenthistorik eller utveckling;
• biometrisk information;
• information gällande internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, inklusive men inte begränsat till besökshistorik, sökhistorik och
information om din aktivitet på vår webbplats;
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exakta lokaliseringsuppgifter;
ljud-, elektronisk-, visuell- eller liknande information;
information som är yrkes- eller anställningsrelaterad;
utbildningsuppgifter; och
slutsatser som har dragits utifrån ovannämnda informationskategorier och som återspeglar dina preferenser, karaktärsdrag, psykologiska
trender, predispositioner, beteenden, attityder, intelligens, möjligheter eller anlag.
Vi samlar inte in personuppgifter avseende dina online-aktiviteter över tid och mellan olika tredje parts webbplatser eller online-tjänster när du
använder våra webbplatser. Vi behandlar dessutom en ”spåra inte-signal” från din webbläsare som en begäran att avstå från försäljning av dina
personuppgifter, i den utsträckning som vi kan associera din webbläsare till andra uppgifter om dig.

Varför samlar
Brunswick in mina
personuppgifter?

Förutom i de fall då du har givit ditt medgivande till att vi använder eller behandlar dina uppgifter, kan Brunswick använda dina uppgifter för att:
• fullgöra en begäran från dig;
• leva upp till en laglig skyldighet som gäller Brunswick under Kaliforniens lag, EU-lag eller lag i medlemsland eller annan gällande lag;
• säkerställa att våra webbplatser fungerar korrekt;
• hantera normala verksamhetsbehov som administration och förbättring av webbplatserna eller Brunswicks berättigade intressen som
multinationell tillverkare av marina produkter för att, till exempel, skydda vår verksamhet och förstå våra kunder bättre;
• analysera webbplatsernas prestanda och funktion;
• förhindra bedrägeri, genomdriva webbplatsernas användningsvillkor, följa alla tillämpliga lagar och företagets rapporteringsskyldigheter
samt för att genomdriva Brunswick-kontrakt och -avtal;
• analysera hur du använder webbplatserna och för att utföra andra typer av marknadsundersökningar;
• tillhandahålla och kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, inklusive administration av gällande garantier och
meddelanden om återkallande;
• förse dig med annonser baserade på dina intressen
• förse dig med information om finansieringsmöjligheter vid inköp av våra produkter, skapa interna analyser och rapporter.
kombinera med några av de uppgifter som samlar in från eller om dig och använda dem på de sätt som beskrivs ovan.
Vi sparar personuppgifter endast för berättigade affärssyften samt för rättsliga eller skattemässiga syften. Om några av dessa syften inte längre
gäller kommer vi att förstöra, avidentifiera, aggregera eller anonymisera uppgifterna i enlighet med våra interna policyer och rutiner och i
enlighet med gällande lag.

Med vilka delar
Brunswick mina
personuppgifter?

Brunswick bedriver inte affärsmässig försäljning av de uppgifter du lämnar till oss men informationen delas däremot med tredje parter.
Brunswick delar dina personuppgifter internt och externt, bland annat med:
- interna avdelningar inom Brunswick som har ansvar för uppgiftsbehandling;
- affärspartner som begränsas av avtal om uppgiftsskydd eller liknande integritetsskydd, som till exempel återförsäljare och distributörer;
och/eller
- externa personuppgiftsbiträden som begränsas av avtal om uppgiftsskydd eller liknande integritetsskydd.
Vi kan dessutom lämna ut dina personuppgifter till tredje parter i följande fall:
• om vi måste göra det enligt lag eller rättsligt förfarande;
• till brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tjänstemän;
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när vi anser att utlämnandet är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i anslutning till en
utredning av misstänkt eller faktiskt olaglig och/eller oetisk aktivitet;
om det behövs för att skydda en persons vitala intressen;
för att genomdriva våra användningsvillkor;
för att skydda vår egendom, våra tjänster och lagliga rättigheter;
i syfte att förhindra bedrägeri mot Brunswick, våra närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare;
för att stödja redovisnings-, efterlevnads- och bolagsledningsfunktioner;
för att följa alla tillämpliga lagar; eller
i anslutning till ett företags samgående, konsolidering, eller omstrukturering, försäljningen av väsentligen alla våra aktier och/eller
tillgångar, eller annan företagsändring, inklusive, utan begränsning, under eventuell företagsinspektion.

INFORMATION VI SAMLAR IN AUTOMATISKT
Vi samlar in viss information på automatiserat sätt när du besöker våra webbplatser, exempelvis hur många användare som besökt våra webbplatser och de sidor som besökts.
Genom att samla in denna information får vi kunskap om hur vi bäst anpassar våra webbplatser till våra besökare. Vi samlar in denna information på olika sätt exempelvis
”cookies” och ”spårpixlar”. Dessutom kan vi samla in IP-adresser enligt vad som förklaras nedan. För mer information angående vår användning av cookies, hänvisar vi till
vår separata cookiepolicy.
Cookies. Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy [LÄNK] använder vi, som många företag, ”cookies” på en del av våra webbplatser. Cookies är små kodavsnitt som
placeras på dina enheter när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att exempelvis få reda på om du har besökt oss tidigare eller ej, eller om du är en ny
besökare, och för att hjälpa oss att identifiera funktioner för webbplatserna där du kan ha det största intresset. Cookies kan förbättra din online-upplevelse genom att spara
dina inställningar när du besöker en viss webbplats.
Flertalet webbläsare talar om för dig hur du stoppar godkännande av nya cookies, hur du informeras när du får en ny cookie och hur du inaktiverar befintliga cookies. Observera
emellertid att utan cookies kanske du inte till fullo kan utnyttja egenskaper och funktioner på webbplatserna.
Spårpixlar.Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy innehåller vissa sidor på vår webbplats så kallade spårpixlar (som även kallas för internettaggar, pixeltaggar och
”clear GIF”-filer). Med dessa spårpixlar kan tredje parter erhålla information exempelvis IP-adressen för datorn som hämtade sidan där pixeln visas; webbadressen (URL) på
sidan där pixeln visas; vilken tid då sidan som innehåller denna pixel visades; den typ av webbläsare som användes för att visa sidan; och informationen i cookies som anges
av den tredje parten.
GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER
Brunswick har sitt huvudkontor i USA och måste därför överföra personuppgifter till och behandla personuppgifter inom USA för att uppfylla nationella lagar och underlätta
våra berättigade affärsintressen. Vid överföring av uppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till andra länder, som till exempel USA, följer vi rättsliga
ramverk som fastställer en likvärdig skyddsnivå som EU-lagstiftningen. Genom att använda webbplatserna eller förse oss med dina personuppgifter överför du din personliga
information till oss i USA. Observera att (i) i USA kanske det inte erbjuds samma skyddsnivå för personuppgifter som i ditt land, stat, eller jurisdiktion där du bor eller är
medborgare, (ii) europeiska myndigheter har fastställt att, under vissa omständigheter, tillhandahåller inte USA en adekvat skyddsnivå för personuppgifter och (iii) när de
överförs till USA, kanske dina personuppgifter kan nås av, eller på annat sätt göras tillgängliga för, myndigheter och tjänstemän i USA i enlighet med rättsliga och/eller
administrativa beslut, förordningar och krav, och/eller andra inhemska lagar, stadgar och bestämmelser, som tillämpas i USA. Dessutom, överför vi de personuppgifter som
vi samlar in på webbplatserna till andra tredje länder där vi bedriver verksamhet och samma varningar och friskrivningar avseende adekvat dataskydd som anges häri gäller
även för sådana tredje länder.
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Ramverken för EU-USA och Schweiz-USA Privacy Shield.* Brunswick, såväl som dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag i USA, som ytterligare
identifieras nedan, följer ramverket Privacy Shield för EU-USA och Schweiz-USA för personuppgifter enligt vad som beskrivs av USA:s handelsdepartement
angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från EU och Schweiz till USA. Om det förekommer någon konflikt mellan villkoren
i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna vara styrande. För mer information om Privacy Shield-överenskommelsen,
och för att visa vår certifiering, gå till https://www.privacyshield.gov/. Brunswick-enheter i USA som följer Privacy Shield-principerna inkluderar: 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. och Thunder Jet Boats, Inc. När det gäller personuppgifter som tas emot
eller överförs i enlighet med Privacy Shield lyder Brunswick, och dess anslutna enheter som listas ovan, under den amerikanska Federal Trade Commissions (FTC)
undersökande och verkställande befogenheter. Under vissa omständigheter kan anställda som lämnat in personuppgifter till Brunswick för HR-ändamål anropa
bindande skiljedom när andra tvistlösningsmetoder har prövats utan resultat, enligt vad som beskrivs i Bilaga 1 för Privacy Shield. I enlighet med det som beskrivs i
Privacy Shield-principerna, förblir Brunswick ansvarigt för alla dina personuppgifter under Privacy Shield som överförs till en tredje part som agerar som ett ombud
på dess vägnar. Brunswick lovar att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (data protection authority, DPA) och den schweiziska federala kommissionen för
dataskydd och information (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) och att följa de råd som ges av sådana myndigheter med avseende
personuppgifter som överförts från EU och Schweiz inom ramen för anställningsförhållandet.
*RÅDGIVANDE: Den 16 juli 2020, utfärdade EU-domstolen ett beslut som ogiltigförklarade den Europeiska kommissionens beslut (EU) 2016/1250 av den
12 juli 2016 om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom EU-USA Privacy Shield. Följaktligen, är ramverket EU-USA Privacy Shield inte längre en giltig
mekanism för att efterleva EU:s dataskyddskrav vid överföring av personuppgifter från EES till USA. Den 8 september 2020, utfärdade den schweiziska federala
kommissionären för dataskydd och information en ny, icke-bindande ståndpunkt att Schweiz-USA Privacy Shield inte längre erbjuder en adekvat skyddsnivå för
överföring av personuppgifter från Schweiz till USA i enlighet med den schweiziska federala lagen om dataskydd. Oaktat det föregående, kommer Brunswick att, i
den utsträckning som krävs enligt lag, fortsätta att skydda personuppgifter från EES, Schweiz och Storbritannien (efter Brexit) i enlighet med Privacy Shieldprinciperna för vilka de har självcertifierat efterlevnad. Men, från och med den 3 november 2020, kommer Brunswick inte längre att vara certifierade på
ramverken EU-USA Privacy Shield och Schweiz-USA, utan kommer därefter att använda andra mekanismer för internationell dataöverföring som godkänts av EU
eller förlita sig på tillämpliga inskränkningar eller undantag som anges i lagar och bestämmelser, t.ex. EU:s standardavtalsklausuler, eller ditt samtycke, för att
underlätta internationell överföring av personuppgifter.

•

Standardavtalsklausuler och avtal om databehandling/dataskydd. Brunswick har, i tillämpliga fall, skapat och ingått avtal om databehandling eller dataskydd
med relevanta parter (till exempel säljare som vi delar personuppgifter med) för att säkerställa korrekt överföring av din information. Inom EES omfattar dessa avtal
standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen som ett tillräckligt skydd vid överföring av uppgifter utanför EES.

HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER
Vi arbetar målmedvetet för att skydda dig och Brunswick från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av den information vi sparar. För detta ändamål
upprätthåller vi administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring av den
information som du ger när du besöker eller använder webbplatserna. Men, inget informationssystem eller program kan vara helt säkert, så vi kan inte garantera absolut
säkerhet för dina personuppgifter. Dessutom är vi inte ansvariga för säkerheten för den information du överför till webbplatserna via nätverk som vi inte råder över, inklusive
Internet och trådlösa nätverk, och härmed bekräftar du att du förstår detta och samtycker till att förse oss med personuppgifter eller andra data på egen risk.
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DINA SKYLDIGHETER
Du får, och intygar och garanterar härmed till Brunswick, att du endast kommer att lämna ut personuppgifter till Brunswick om sådana personuppgifter är korrekta, tillförlitliga
och relevanta för vår relation med dig och endast i den utsträckning som sådant utlämnande inte kommer att bryta mot någon gällande dataskyddslag, stadga, förordning eller
inkräkta på någon persons integritetsrättigheter eller andra rättigheter. Om du förser Brunswick med en tredje parts personuppgifter, försäkrar du härmed uttryckligen
Brunswick om att du, utöver föregående utfästelser och garantier, har fullständig rättighet och behörighet, och vid behov samtycke, att lämna ut den tredje partens
personuppgifter till Brunswick.
DINA RÄTTIGHETER TILL DINA UPPGIFTER
Om du är bosatt inom EU har du rätt att begära åtkomst till de personuppgifter som vi har samlat in om dig för ändamålet att granska, modifiera eller begära radering av
personuppgifterna. Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har samlat in om dig. I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar eller upphör
med behandling eller delning av dina personuppgifter.
Om du vill lämna in en begäran om att få tillgång till, granska eller korrigera de personuppgifter som vi har samlat in om dig, kontakta oss på privacy@brunswick.com eller
fyll i formuläret som finns här.
Om du är bosatt i Nevada har du rätt att begära att vi begränsar eller upphör med överföring av dina personuppgifter till tredje parter i vissa fall. Om du vill lämna in en
begäran om begränsning av delning av dina personuppgifter, kontakta oss på privacy@brunswick.com eller fyll i formuläret som finns här.
I syfte att hjälpa till att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst till dina personuppgifter.
•

Rätt till åtkomst för bosatta i Kalifornien, USA: Om du är bosatt i Kalifornien, USA, har du från och med den 1 januari 2020 de rättigheter avseende dina
personuppgifter som beskrivs nedan:
Åtkomst till särskild information och dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi lämnar ut särskild information till dig avseende vår insamling och användning av
dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. Efter att vi har mottagit och bekräftat din begäran om personuppgifter kommer vi att, utifrån din begäran, lämna
ut följande till dig:
o
o
o
o
o

kategorier eller särskilda delar av dina personuppgifter som vi har samlat in;
källkategorier för dina personuppgifter som vi har samlat in;
de affärs- eller verksamhetsändamål vi har för att samla in eller sälja personuppgifterna;
vilka kategorier av tredje parter som vi delar dina personuppgifter med; och
om vi har sålt eller lämnat ut dina personuppgifter för ett affärsändamål kommer vi att lämna ut två separata listor som anger: (a) de kategorier av
personuppgifter som har samlats in och sålts och till vilka kategorier av tredje parter som uppgifterna såldes och (b) de kategorier av personuppgifter som
lämnades ut för affärsändamål.

Vi kommer däremot inte att lämna ut någon av följande information som svar på en åtkomstbegäran: ditt personnummer, körkortsnummer eller annat statligt utfärdat IDnummer, bankkontonummer, hälso- eller sjukvårds ID-nummer, lösenord till konto, kontrollfrågor eller svar på sådana.
Du kan bara lämna in två sådana begäranden om personuppgifter under en 12-månadersperiod.
Begäran om radering: Du har rätt att begära att vi raderar vissa av dina personuppgifter, eller alla, som vi har samlat in och lagrar, med förbehåll för vissa undantag. När vi
har mottagit och bekräftat din begäran avseende personuppgifter och har verifierat din identitet via vår tvåstegsprocess, kan vi radera dina personuppgifter i den omfattning
det krävs enligt lag och såvida lagen inte medger eller kräver att vi lagrar dina personuppgifter.
Vi kan neka din begäran om radering om vi eller våra tjänsteleverantörer anser det nödvändigt att behålla uppgifterna för att:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

fullgöra den transaktion för vilken dina personuppgifter samlades in, leverera en produkt eller tjänst som du har begärt, vidta rimliga åtgärder i samband med
vår löpande affärsrelation med dig eller på annat sätt fullgöra vårt avtal med dig;
upptäcka säkerhetsöverträdelser, skydda mot uppsåtlig, bedräglig, otillbörlig eller olaglig aktivitet eller väcka åtal mot de som har gjort sig ansvariga till sådana
aktiviteter;
utföra felsökning av produkter för att identifiera och reparera fel som hindrar produktens funktionalitet;
utöva yttrandefrihet, säkerställa en annan konsuments rättighet till yttrandefrihet eller utöva någon annan lagstadgad rättighet;
efterleva strafflagen i Kalifornien, USA, California Penal Code avsnitt 1546 och följande (the California Electronic Communications Privacy Act);
delta i offentlig eller branschgranskad vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning i allmänhetens intresse som följer övriga gällande etiska bestämmelser
och integritetslagar, när radering av uppgifterna sannolikt kommer att hindra eller allvarligt skada forskningsresultaten, om du tidigare har givit ditt medgivande;
möjliggöra interna aktiviteter som rimligen anses ligga i linje med konsumentförväntningar baserat på din relation med oss;
uppfylla en rättslig skyldighet; eller
använda uppgifterna internt enligt gällande lagar på sätt som ligger i linje med det sammanhang för vilket du lämnade ut dem.

Sälj inte mina personuppgifter: Vi bedriver inte affärsmässig försäljning av dina personuppgifter till tredje parter men informationen delas däremot i enlighet med
vad som beskrivs i den här policyn. Om du vill avsäga dig sådan delning eller inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, klicka här och fyll i en ”Begäran
om avanmälan”. Du kan också klicka på knappen ”Sälj inte mina personuppgifter” längst ned på varje webbplats hemsida så kommer du till samma webbformulär.
Utöva dina rättigheter enligt CCPA (California Consumer Privacy Act)
För att utöva dina rättigheter enligt CCPA som beskrivs ovan, ber vi dig skicka in en kontrollerbar personuppgiftsbegäran till oss genom att antingen:
o
o
o

ringa oss på +1 855-283-1103 or 847-735-4002;
fylla i en begäran via ett online-formulär genom att klicka här; eller
skicka ett e-postmeddelande till privacy@brunswick.com.

En sådan personuppgiftsbegäran får endast skickas in av dig eller av någon som är registrerad hos statssekreteraren i Kalifornien, USA, (California Secretary of State)
och som du har givit befogenhet att agera på dina vägnar. Du kan också lämna en personuppgiftsbegäran för ditt minderåriga barn.
Den kontrollerbara personuppgiftsbegäran måste:
• beskriva din begäran så detaljerat att vi kan förstå, utvärdera och svara på den; och
• ge oss tillräcklig information så att vi i rimlig utsträckning kan verifiera att du är den person vars personuppgifter vi har samlat in, eller är ett auktoriserat ombud
för den personen.
o För en begäran från den person vars personuppgifter vi har samlat in, förlitar vi oss på en tjänsteleverantör för att verifiera identiteten. För att verifiera
identiteten, kan vår tjänsteleverantör kräva en kopia av ett giltigt pass, körkort eller myndighetsutfärdat ID-kort, tillsammans med nuvarande adress och
kontaktinformation.
o För ett auktoriserat ombud, kräver vi en kopia av ombudets registrering hos statssekreteraren i Kalifornien, USA (California Secretary of State), en giltig
fullmakt, dokument som visar utnämning av domstol eller undertecknad fullmakt från den person för vars räkning ombudet agerar som anger ombudets
behörighet att handla på den personens vägnar. När vi har tagit emot en begäran om personuppgifter från ett auktoriserat ombud, såvida inte ombudet har
en fullmakt utställd för testamentsbevakning enligt California Probate Code Sections 4000 till 4465, vi kan kontakta den person förfrågan gäller för att,
bland annat, bekräfta identiteten, bekräfta ombudets behörighet att agera för den personens räkning, och om tillämpligt, svara på eller leverera information
som begärs enligt begäran om personuppgifter.
o För en förfrågan relaterad till ett hushåll, måste alla medlemmar i hushållet skicka in begäran, och var och en måste tillhandahålla information som är
tillräcklig för att vi ska kunna kontrollera deras identitet. Vi förlitar oss på en tjänsteleverantör för att kontrollera varje hushållsmedlems identitet. Varje
medlem i hushållet kommer att bli ombedd att lämna en kopia av ett giltigt pass, körkort eller myndighetsutfärdat ID-kort (eller för personer som är under
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13 år, ett undertecknat medgivande från vårdnadshavaren) till vår tjänsteleverantör, tillsammans med hushållets postadress och kontaktinformation. Vi kan
neka en begäran från ett hushåll om vi inte kan verifiera att personen/personerna som gör begäran ingår i samma hushåll.
Om vi inte kan verifiera en begäran om radering kommer vi istället att behandla den som en begäran om avanmälan från försäljning av dina uppgifter.
Vi strävar efter att svara på en personuppgiftsbegäran inom 45 dagar efter att vi har mottagit den, och vi bekräftar mottagandet av en begäran om kännedom eller
radering inom 10 dagar efter mottagandet. Om vi behöver längre tid (upp till 90 dagar) informerar vi dig skriftligen om anledningen till detta och beräknad extra
tid. Vi producerar ett skriftligt svar per post eller elektroniskt. Om det är elektroniskt väljer vi ett format för dina personuppgifter som är portabelt och lätthanterligt.
I vårt svar förklarar vi också, i förekommande fall, anledningen till att vi inte kan uppfylla en begäran.
Vi tar ingen avgift för att behandla eller svara på din personuppgiftsbegäran om den inte är orimlig, återkommande eller uppenbart ogrundad. Om vi anser att det är
motiverat att ta ut en avgift för en begäran, förklarar vi för dig varför vi fattade det beslutet och lämnar en avgiftsberäkning innan vi behandlar din begäran.
Icke-diskriminering
Om du utövar några av dina rättigheter enligt Kaliforniens civillagstiftning, California Civil Code 1798.100 och följande, Kaliforniens lag för konsumenters
integritet, California Consumer Privacy Act, (dina ”CCPA-rättigheter”), kommer vi inte att (såvida det inte medges eller krävs enligt lag):
o
o
o
o

neka dig varor eller tjänster;
debitera dig andra priser eller avgifter för varor eller tjänster, inklusive via rabatter eller andra förmåner, eller ålägga straffavgifter;
erbjuda dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster; eller
indikera att du kan få ett annat pris eller en annan avgift för varor eller tjänster eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

Men om du utövar en eller flera av dina CCPA-rättigheter förbehåller vi oss rätten att debitera ett annat pris eller en annan avgift från andra
konsumenter, eller erbjuda dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster. För närvarande erbjuder vi inga ekonomiska incitament för de som
samlar in, använder, delar och/eller säljer dina personuppgifter.
LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Brunswick lagrar alla personuppgifter under hela det relevanta affärsförhållandet eller, där så krävs, i enlighet med dess policyer och scheman angående informationshantering.
Om vi raderar personuppgifter baserat på en begäran, kommer vi att vidta rimliga åtgärder att säkerställa att alla förekomster av uppgifterna är borttagna i sin helhet.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH KONTON PÅ SOCIALA NÄTVERK
Våra webbplatser kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Dessa webbplatser kan drivas oberoende av våra webbplatser. Länkade
webbplatser kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller -policyer, som vi rekommenderar och föreslår att du läser igenom om du besöker några länkade webbplatser. I den
utsträckning eventuella länkade webbplatser som du besöker inte är del av den här webbplatsen är vi inte ansvariga för deras innehåll, någon som helst användning av
webbplatserna eller integritetspraxis för någon av de webbplatserna.
Några av våra webbplatser ger dig möjlighet att logga in till och associera dina konton hos sociala nätverk inklusive, men inte begränsat till, Twitter, LinkedIn, Facebook,
YouTube, Instagram och Pinterest, med Brunswick.
Genom att använda denna funktion ger du Brunswick tillstånd att nå alla delar av din profilinformation hos det sociala nätverk som du har gjort tillgängligt för delande och
användning i enlighet med det sociala nätverkets användningsvillkor och denna integritetspolicy. Vi hänvisar till integritetsinställningarna i ditt konto hos det sociala nätverket
för information om vilka uppgifter som delas med oss och andra anslutna applikationer och för att hantera de uppgifter som delas via ditt konto, inklusive information om dina
aktiviteter när du använder våra webbplatser.
Om du vill koppla bort ett konto hos sociala medier från Brunswick, hänvisar vi till inställningarna för det kontot hos sociala medier och dess leverantör.
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ANNONSERING FRÅN TREDJE PARTER
Tredje parter, inklusive annonsörer, kommer att samla in information, som potentiellt omfattar personuppgifter, om dina aktiviteter under tid och mellan olika webbplatser när
du använder webbplatserna. De tredje parterna förser Brunswick med datainsamling, rapportering, mätning av annonsrespons och analytisk information, och bistår med
leverans av relevanta marknadsföringsmeddelanden och annonser.
Insamling av dina personuppgifter av tredje parter styrs inte av denna integritetspolicy. Konsultera integritetspolicyerna för de tredje parterna för att avgöra hur de samlar in
och använder dina personuppgifter.
Många tredjepartsannonsörer och vissa webbläsare och mobilenheter ger dig möjlighet att välja att inte få annonsering från tredje parter. Information och resurser om hur du
väljer att inte få intressebaserad annonsering finns tillgängliga från Digital Advertising Alliance på http://www.aboutads.info/choices/. Du kan också välja att inte spåras och
att inte få riktade annonser på din mobila enhet från vissa mobilannonseringsföretag och andra liknande enheter genom att hämta appen App Choices på
www.aboutads.info/appchoices. Observera att om du väljer att inte delta genom dessa mekanismer betyder inte det att du väljer att inte få annonser. Du kommer även
fortsättningsvis att få generiska annonser när du besöker webbplatserna och andra ställen online.
BARNS INTEGRITET
Våra webbplatser är webbplatser för allmän publik men inte avsedda för barn som är under 16 års ålder. Om vi erhåller faktisk vetskap om att eventuell information vi samlar
in har tillhandahållits av ett barn under 16 års ålder kommer vi att ta bort den informationen direkt.
SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS
Om du har frågor eller kommentarer om den här integritetspolicyn, kontakta:
Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045, USA
Telefon: +1 855-283-1103 eller 847-735-4002
E-post: privacy@brunswick.com
Om du vill uppdatera din kontaktinformation eller dina inställningar, få din information borttagen från våra distributionslistor, eller inte längre få marknadsföring via epostmeddelanden som härleds från information som samlats in via produktregistreringskort eller andra källor, kan du göra det genom att:
•
•
•

justera inställningarna i ett konto som du skapat genom webbplatserna;
avbryta prenumerationen via länkarna som finns i e-postmeddelanden från oss; eller
göra en begäran via ett online-formulär genom att klicka här.

UPPDATERINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi kan modifiera denna integritetspolicy när som helst efter eget gottfinnande. Om vi gör väsentliga ändringar i
denna integritetspolicy som ökar våra rättigheter att använda personuppgifter som vi tidigare har samlat in om dig, kommer vi att erhålla ditt samtycke antingen genom ett epostmeddelande till din registrerade e-postadress eller genom framträdande publicering på våra webbplatser. Om vi avser att ytterligare behandla dina personuppgifter för ett
annat ändamål än det som personuppgifterna insamlades för, ska Brunswick före den ytterligare behandlingen, förse dig med information om det andra ändamålet och med
ytterligare information som behövs för att säkerställa rättvis och transparent behandling.
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