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Účel 
 
Společnost Brunswick usilovně chrání a zabezpečuje vaše osobní údaje a další 
informace, které shromažďujeme a uchováváme. Tyto Zásady ochrany osobních 
údajů by vám měly pomoci porozumět tomu, jaké údaje shromažďujeme, proč je 
shromažďujeme a jak můžete svoje údaje aktualizovat, spravovat a/nebo požadovat, 
abychom je odstranili. Tyto Zásady ochrany osobních údajů také stanovují určité 
povinnosti a odpovědnosti, které můžete mít s ohledem na své údaje. Tyto Zásady 
ochrany osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte. 
 
Použitelnost  
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace shromažďované 

společností Brunswick Corporation, jejími přidruženými nebo dceřinými společnostmi 

(dále jen „Brunswick,“ „my“, „nás, náš“ nebo nám), 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“).  

Dalším používáním našich webů nebo jinou spoluprací s námi potvrzujete, že jste 

si přečetli podmínky, které tyto Zásady ochrany osobních údajů uvádějí, a 

porozuměli jim. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny do Podmínek 

používání (www.brunswick.com/terms-of-use).) a tvoří jejich nedílnou součást. 

Osoby, které se ucházejí o zaměstnání ve společnosti Brunswick, naleznou informace v 

našem Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání 

(www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice). 

 

Definice 
 
Soubory cookie nebo soubory cookie první strany: jsou umístěny na webu, který 
navštěvujete, aby si zapamatovaly informace o vaší návštěvě.  
 
Data: Všechny záznamy a informace bez ohledu na formát. Existují dva typy údajů: 
osobní údaje a ostatní údaje. 
 

• Osobní údaje: Osobní údaje jsou jakékoli záznamy nebo informace týkající se 
konkrétní osoby. Osobní údaje jsou dále kategorizovány na základě typu 
shromážděných údajů a důležitosti zachování jejich soukromí. 

 

• Ostatní údaje: Ostatní údaje jsou údaje, které nejsou osobními údaji. Příkladem 
může být návštěvnost webových stránek, souhrnné trendy preferencí souborů 
cookie, míra používání odkazů, větší geografická oblast (USA, Evropa, Asie atd.).  
 

Prodej osobních údajů: Prodej osobních údajů výměnou za peníze nebo jiné hodnotné 
protiplnění (benefit). 

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


 

This data is internal to Brunswick. 

 
Sdílení osobních údajů: Sdílení osobních údajů s třetí stranou za účelem cílené reklamy 
ve prospěch podniku. Nedochází k výměně peněz ani jiných hodnot. 
 
Sledovací soubor cookie nebo soubor cookie třetí strany je textový soubor, který webový 
prohlížeč ukládá v počítači uživatele a který se používá ke sledování činnosti uživatele při 
pohybu na internetu.  
 
Webový maják: je objekt souboru, který je umístěn na webové stránce nebo v e-mailové 
zprávě za účelem sledování chování uživatelů. 
 
Jaké údaje společnost 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. Tyto údaje mohou zahrnovat: 

• vaše jméno a kontaktní údaje (které mohou zahrnovat další identifikátory, jako je 
alias, IP adresa, e-mailová adresa atd.);  

• informace o vašem příjmu a zaměstnání;  

• informace o vaší úvěruschopnosti; 

• informace o vašich minulých nákupech a historie transakcí; 

• údaje o souborech cookie týkající se vašich aktivit na internetu a v jiných 
elektronických sítích, které mohou zahrnovat informace o vaší interakci s našimi 
webovými stránkami (např. posouvání stránek, pohyb návštěvníků na webových 
stránkách, kliknutí na další stránky atd.). 

 
Neshromažďujeme údaje dětí mladších 13 let. V souladu s našimi podmínkami 
používání (www.brunswick.com/terms-of-use) nesmí naše stránky používat děti mladší 
13 let.  
 
Jak společnost Brunswick shromažďuje tyto informace? 
 
Vaše osobní údaje například shromažďujeme, když: 
 

1. procházíte naše stránky a/nebo používáte naše aplikace;* 
2. si koupíte produkt nebo se přidáte do adresáře; 
3. zaregistrujte svůj produkt pro záruční servis prostřednictvím prodejce; 
4. pošlete reklamaci prostřednictvím společnosti Brunswick nebo prodejce; 
5. ohlásíte problémy s produkty/službami a/nebo vyplníte průzkumy zákazníků; 
6. poskytnete údaje o účtu nebo nám dáte kontaktní informace;  
7. poskytnete informace k ověření vašeho přístupu na webech, např. uživatelské 

jméno a/nebo hesla; a/nebo  
8. nás přímo kontaktujete. 
9. Odešlete žádost o přístup subjektu údajů. Minimální množství údajů bude 

uchováváno jako důkaz vaší podané žádosti.  
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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, sledovací soubory cookie“ a „webové majáky. 
Další informace o našem používání souborů cookie, sledovacích souborů cookie a 
webových majáků najdete v našich samostatných zásadách používání souborů cookie 
(www.brunswick.com/cookie-policy). Naše zásady používání souborů cookie také 
podrobně popisují vaše práva v souvislosti s nastavením vašich osobních preferencí 
ohledně souborů cookie. 
 
* Viz Zásady používání souborů cookie společnosti Brunswick a níže uvedená část o 
vašich právech, kde jsou popsána vaše práva na omezení shromažďování vašich údajů 
prostřednictvím našich webů a aplikací. 
 
Proč společnost Brunswick shromažďuje tyto informace? 
 
Společnost Brunswick shromažďuje vaše údaje z následujících důvodů: 
 

1. Abychom splnili vaši žádost a/nebo naše smluvní závazky vůči vám; 
2. Abychom mohli spravovat každodenní pracovní potřeby (například zajistit, že 

naše weby fungují správně); 
3. Z důvodu dodržování příslušných zákonů a předpisů;  
4. Z důvodu prosazování zásad a postupů společnosti Brunswick a předcházení 

podvodům;  
5. Abychom mohli provádět průzkum trhu (včetně analýzy toho, jak uživatelé 

procházejí weby); 
6. Abychom mohli komunikovat se spotřebiteli o našich produktech a službách 

(včetně komunikace o stažení a správy záruk); 
7. Abychom vám mohli poskytovat vybrané reklamy; 
8. Abychom vám mohli poskytovat přesné informace týkající se nákupu (včetně 

financování, cen a zásilek); 
9. Abychom mohli vytvářet interní analýzy a zprávy. 

 
Všechny tyto důvody jsou považovány za legitimní obchodní účely. Shromažďujeme a 
používáme minimální množství informací, které je možné pro zachování legitimních 
obchodních účelů. 
 
Sdílí nebo prodává společnost Brunswick mé osobní údaje? 
 
SPOLEČNOST BRUNSWICK NEPRODÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE. 
 
Společnost Brunswick sdílí údaje interně v rámci svých vlastních divizí a značek a s 
určitými třetími stranami. Tyto třetí strany jsou našimi obchodními a smluvními partnery 
a jsou vázány smlouvami, dohodami a monitorováním, aby bylo zajištěno, že s vašimi 
údaji bude zacházeno s maximální ochranou a respektem. Každou třetí stranu pečlivě 
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prověřujeme, abychom se ujistili, že zajistí odpovídající ochranu vašich údajů, předtím, 
než se zavážeme ke spolupráci s ní. 
 
Výjimky: Společnost Brunswick VŠAK může také sdílet informace s jinými třetími 
stranami POUZE pro následující účely: 

1. Dodržování platných zákonů nebo právních postupů (včetně orgánů činných v 
trestním řízení nebo jiných vládních úředníků); 

2. Pokud je to nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů osoby (včetně 
zabránění fyzické újmě, finanční ztrátě a vyhovění při vyšetřování právní/etické 
činnosti); 

3. Prosazování zásad společnosti Brunswick a prevence podvodů; 
4. Z důvodu ochrany našeho majetku, služeb a zákonných práv; 
5. V souvislosti s fúzí, konsolidací, restrukturalizací, prodejem nebo jinou změnou 

společnosti. 
 
Jakým způsobem společnost Brunswick sdílí moje osobní údaje? 
 
PŘESHRANIČNÍ PŘEVODY 
 
Společnost Brunswick má sídlo ve Spojených státech, a proto shromažďuje a 
zpracovává osobní údaje ve Spojených státech.  
 
Pro přenos údajů z Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) 
do jiných zemí zákon vyžaduje, abychom zachovali vysoký standard ochrany údajů. 
 
Používáním webů nebo poskytnutím svých osobních údajů předáváte své 
informace k nám do USA.  
 
Vezměte prosím na vědomí, že (1) Spojené státy nemusí poskytovat stejnou úroveň 
ochrany osobních údajů jako země, stát nebo jurisdikce vašeho bydliště nebo státní 
příslušnosti; (2) orgány EU rozhodly, že za určitých okolností Spojené státy neposkytují 
dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, a (3) po předání do Spojených států 
mohou být vaše osobní údaje přístupné nebo jinak zpřístupněny orgánům a úředníkům 
Spojených států na základě soudních a/nebo správních příkazů, nařízení a požadavků 
a/nebo jiných vnitrostátních zákonů, zákonů a předpisů platných ve Spojených státech.  
 
Kromě toho my a naši poskytovatelé třetí strany přenášíme osobní údaje, které 
shromažďujeme na webu, do třetích zemí, v nichž podnikáme. V těchto třetích zemích 
uplatňujeme stejná upozornění, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a standardy 
ochrany údajů.  
 
Standardní smluvní doložky a dohody o zpracování/ochraně údajů. V případě potřeby 
společnost Brunswick vytvořila a uzavřela s třetími stranami dohody o zpracování nebo 
ochraně údajů, aby zajistila přiměřený přenos vašich osobních údajů. V EU a EHP tyto 
dohody obsahují standardní smluvní doložky („SCC“), které byly schváleny Evropskou 
komisí jako vhodný prostředek ochrany při předávání osobních údajů mimo EU a EHP. 
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Společnost Brunswick, stejně jako její přidružené společnosti, divize a dceřiné 
společnosti se při předávání údajů spoléhají na tyto SCC. 
 
Vaše práva 
 
Společnost Brunswick respektuje vaše soukromí a bere své povinnosti týkající se 
ochrany osobních údajů vážně. Zavazujeme se dodržovat zásady a požadavky platných 
předpisů o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) a kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA)/kalifornský zákon 
o právech na ochranu soukromí (CPRA). Usilovně se snažíme zajistit, aby vaše údaje 
byly v bezpečí a zpracovávány spravedlivým a zákonným způsobem. 
 
Společnost Brunswick uznává vaše práva: 

1. Právo být informován 
2. Právo na přístup 
3. Právo na opravu 
4. Právo vznést námitku proti zpracování 
5. Právo na omezení zpracování 
6. Právo na přenositelnost údajů 
7. Právo být zapomenut 
8. Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním 

 
Chcete-li podat žádost týkající se těchto práv, použijte prosím náš Formulář žádosti o 
přístup k údajům subjektu údajů společnosti Brunswick 
(https://www.brunswick.com/DSAR), který je k dispozici pod odkazem Práva na ochranu 
osobních údajů v zápatí našeho webu.  
 
V souvislosti s tím máte právo odmítnout e-mailovou marketingovou komunikaci. 
Samotná e-mailová marketingová sdělení zpravidla obsahují odkaz „Odhlásit odběr“ na 
konci sdělení. 
 
Kromě těchto práv máte také právo upravit své preference souborů cookie. Podrobné 
informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy), které jsou k dispozici pod odkazem Zásady 
používání souborů cookie v zápatí našich webů. Zásady používání souborů cookie jsou 
začleněny a přijaty v rámci těchto zásad. 
 
Uchovávání vašich osobních údajů 
 
Společnost Brunswick uchovává veškeré osobní údaje po dobu trvání příslušného 
obchodního vztahu a platné záruční a zákonné promlčecí lhůty podle smlouvy nebo 
podle místních zákonů. Toto uchovávání je prováděno v souladu se zásadami a 
harmonogramy správy informací společnosti Brunswick, jakož i v souladu s obdobím 
vyžadovaným daňovými a jinými platnými zákony a předpisy; a po dobu, která je 
nezbytná k tomu, abyste vůči společnost Brunswick mohli uplatnit nějaký nárok, a aby 
se společnost Brunswick proti případným nárokům mohla bránit. Osobní údaje však 
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můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, pokud jsou důležité pro probíhající 
stížnost nebo vyšetřování.. 
 
 
 
 
 

 


