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Formål  
 
Brunswick arbejder hårdt på at beskytte dine personoplysninger og andre data, som 
vi indsamler og opbevarer. Denne databeskyttelsespolitik er beregnet til at hjælpe dig 
med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan du 
muligvis kan opdatere, administrere og/eller anmode om, at vi sletter dine 
oplysninger. Denne databeskyttelsespolitik angiver også visse forpligtelser og 
ansvar, som du kan have med hensyn til dine oplysninger. Læs denne 
databeskyttelsespolitik omhyggeligt. 
 
Anvendelighed  
 
Denne databeskyttelsespolitik gælder for oplysninger, der indsamles af Brunswick 

Corporation, ethvert tilknyttet selskab eller datterselskab (“Brunswick,” “vi” eller “os”), 

offline eller online, herunder, men ikke begrænset til, alle websteder eller apps, som slår 

et link op til denne databeskyttelsespolitik (samlet benævnt “webstederne”).  

Ved at fortsætte med at interagere med vores websteder eller på anden måde 

beskæftige dig med os, anerkender du, at du har læst og forstår de vilkår, der er 

beskrevet i denne databeskyttelsespolitik. Denne fortrolighedspolitik er indarbejdet i 

og udgør en integreret del af brugsvilkårene (www.brunswick.com/terms-of-use). 

For enkeltpersoner, der ansøger om ansættelse hos Brunswick, se vores 

databeskyttelseserklæring for jobansøgere (www.brunswick.com/job-candidate-privacy-

notice).  

 

Definitioner 
 
Cookie eller førsteparts cookie: bor på det websted, du besøger, for at huske ting om dit 
besøg.  
 
Data: Alle poster og oplysninger, uanset format. Der findes to typer oplysninger: 
Personoplysninger og andre oplysninger. 
 

• Personoplysninger: Personoplysninger er alle optegnelser eller oplysninger 
vedrørende en bestemt person. Personoplysninger kategoriseres yderligere 
baseret på typen af indsamlede oplysninger og vigtigheden af at holde de 
pågældende oplysninger private. 

 

• Andre data: Andre data er data, som ikke er personlige data. Eksempler kan 
omfatte webstedstrafik, aggregerede cookiepræferencetendenser, links 
brugshyppighed, større geografisk område (USA, Europa, Asien osv.).  
 

Salg af personoplysninger: Et salg af personoplysninger til gengæld for penge eller andre 
værdifulde vederlag (fordel). 
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Deling af personoplysninger: Deling af personoplysninger med en tredjepart til målrettet 
annoncering til fordel for en virksomhed. Der udveksles ikke penge eller anden værdi. 
 
Sporingscookie eller tredjeparts cookie; er en tekstfil, som en webbrowser gemmer på en 
brugers maskine, og som bruges til at spore en brugers aktivitet under surfing på internettet.  
 
Web-beacon: er et filobjekt, der placeres på et websted eller i en e-mail for at overvåge 
brugernes adfærd. 
 
Hvilke oplysninger indsamler Brunswick? 
 
Brunswick indsamler og behandler kunders personoplysninger til legitime 
forretningsmæssige formål. De typer af personoplysninger, som vi indsamler og/eller 
deler, afhænger af det produkt og/eller den tjeneste, du har hos os. Disse oplysninger 
kan omfatte: 

• dit navn og dine kontaktoplysninger (som kan omfatte andre identifikatorer såsom dit 
alias, IP-adresse, e-mailadresse osv.)  

• din indtægt og dine ansættelsesoplysninger  

• oplysninger om din kreditværdighed 

• din tidligere købs- og transaktionshistorik 

• cookierelaterede oplysninger relateret til dit internet og andre elektroniske 
netværksaktivitetsoplysninger, som kan omfatte oplysninger vedrørende din 
interaktion med vores websteder (f.eks. siderulning, besøgsbevægelse på 
webstedet, klik for at gå videre med sider, osv.). 

 
Vi indsamler ikke oplysninger om børn under 13 år. I overensstemmelse med vores 
brugsvilkår (www.brunswick.com/terms-of-use) må børn under 13 år ikke bruge vores 
websteder.  
 
Hvordan indsamler Brunswick disse oplysninger? 
 
Vi indsamler for eksempel dine personoplysninger, når du: 
 

1. gennemser vores websteder og/eller brug vores apps * 
2. køber et produkt eller tilmelder dig en mailingliste * 
3. registrerer dit produkt til garantiservice via en forhandler 
4. indsender et garantikrav gennem Brunswick eller en forhandler 
5. indberetter problemer med et produkt/en tjeneste og/eller gennemfører 

kundeundersøgelser 
6. tilvejebringer kontooplysninger eller giver os dine kontaktoplysninger  
7. tilvejebringer oplysninger for at godkende din adgang via webstederne, såsom 

brugernavn og/eller adgangskoder og/eller  
8. kommunikerer direkte med os 
9. indsender en anmodning om adgang fra en registreret person. En minimal 

mængde data vil blive opbevaret som bevis på din indsendte anmodning.  
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Vi indsamler visse oplysninger via automatiserede metoder, når du besøger vores 
websteder, såsom hvor mange brugere der har besøgt vores websteder og hvilke sider, 
der er tilgået. Ved at indsamle disse oplysninger lærer vi, hvordan vi bedst tilpasser vores 
websteder til vores besøgende. Vi indsamler disse oplysninger gennem flere forskellige 
metoder, såsom “cookies, sporingscookies” og “web-beacons.” For flere oplysninger om 
vores brug af cookies, sporingscookies og web-beacons, henvises der til vores separate 
cookiepolitik (www.brunswick.com/cookie-policy). Vores cookiepolitik beskriver også dine 
rettigheder i forhold til at indstille dine personlige cookie-præferencer. 
 
* Se Brunswicks cookiepolitik og afsnittet om dine rettigheder nedenfor, som begge 
beskriver dine rettigheder til at begrænse indsamlingen af dine oplysninger via brug af 
vores websteder og apps. 
 
Hvorfor indsamler Brunswick disse oplysninger? 
 
Brunswick indsamler dine oplysninger af følgende årsager: 
 

1. for at opfylde en anmodning, som du har fremsat og/eller opfylde vores 
kontraktlige forpligtelser over for dig 

2. for at administrere daglige forretningsbehov (såsom at sikre, at vores websteder 
fungerer korrekt) 

3. for at overholde relevante love og forordninger  
4. for at håndhæve Brunswicks politikker og procedurer og forhindre svig  
5. for at udføre markedsundersøgelser (herunder ved at analysere, hvordan 

brugere navigerer på webstederne) 
6. for at kommunikere med forbrugere om vores produkter og tjenester (herunder 

kommunikation om tilbagekaldelser og administration af garantier) 
7. for at give dig en udvalgt annonceoplevelse 
8. for at give dig nøjagtige købsrelaterede oplysninger (herunder finansiering, priser 

og forsendelse) 
9. for at oprette interne analyser og rapporter. 

 
Disse årsager betragtes alle som legitime forretningsformål. Vi indsamler og bruger den 
minimale mængde oplysninger, der er mulig for at holde legitime forretningsformål 
kørende. 
 
Sælger eller deler Brunswick mine personlige oplysninger? 
 
BRUNSWICK SÆLGER IKKE PERSONLIGE OPLYSNINGER. 
 
Brunswick deler oplysninger internt i vores egne afdelinger og brands og med visse 
tredjeparter. Disse tredjeparter er vores forretningspartnere og leverandører, og de er 
bundet af kontrakter, aftaler og overvågning for at sikre, at dine oplysninger behandles 
med mest mulig beskyttelse og respekt. Hver tredjepart er nøje undersøgt for at sikre, at 
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de har tilstrækkelig beskyttelse på plads til at beskytte dine data, før vi accepterer at 
arbejde med dem. 
 
Undtagelser: Brunswick kan DOG også dele oplysninger med andre tredjeparter, men 
KUN til følgende formål: 

1. for at overholde gældende lov eller retsproces (herunder til retshåndhævende 
myndigheder eller andre embedsmænd) 

2. når det er nødvendigt for at beskytte en persons vitale interesser (herunder for at 
forhindre fysisk skade, økonomisk tab og overholdelse af en undersøgelse af 
juridisk/etisk aktivitet) 

3. for at håndhæve Brunswicks politik og forhindre svig 
4. for at beskytte vores ejendom, tjenester og juridiske rettigheder 
5. i forbindelse med en virksomhedsfusion, konsolidering, omstrukturering, salg 

eller anden virksomhedsændring. 
 
Hvordan deler Brunswick mine personlige oplysninger? 
 
GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSLER 
 
Brunswick har hovedkvarter i USA og indsamler og behandler således 
personoplysninger i USA.  
 
For at overføre data fra Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) til andre lande kræver loven, at vi opretholder en høj 
standard for beskyttelse af dataene. 
 
Ved at bruge webstederne eller tilvejebringe dine personoplysninger for os, 
overfører du dine personoplysninger til os i USA.  
 
Vær opmærksom på, at (1) USA muligvis ikke yder det samme beskyttelsesniveau for 
personoplysninger som i dit land, din stat, eller bopælsjurisdiktion eller -land, (2) EU-
myndigheder har fastslået, at i nogle tilfælde yder USA ikke et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personoplysninger, og (3) ved overførsel til USA, kan dine 
personoplysninger tilgås af eller på anden måde gøres tilgængelige for amerikanske 
myndigheder og embedsmænd i medfør af retlige og/eller administrative påbud, dekreter, 
og krav, og/eller andre nationale love og forordninger, der finder anvendelse i USA.  
 
Derudover overfører vi, og vores tredjeparts serviceleverandører, de personoplysninger, som 
vi indsamler på webstederne, til andre lande, hvor vi driver virksomhed. Vi anvender de 
samme advarsler, ansvarsfraskrivelser og databeskyttelsesstandarder i sådanne tredjelande.  
 
Standardkontraktbestemmelser og databehandlings-/databeskyttelsesaftaler. Hvor det 
er relevant, har Brunswick oprettet og indgået databehandlings- eller 
databeskyttelsesaftaler med tredjeparter, for at sikre korrekt overførsel af dine 
personoplysninger. I EU og EØS indeholder disse aftaler 
standardkontraktbestemmelser (“SCC’er”), som er godkendt af Europa-Kommissionen 
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som et passende middel til beskyttelse ved overførsel af personoplysninger uden for EU 
og EØS. Brunswick såvel som dets tilknyttede selskaber, afdelinger og datterselskaber 
påberåber sig disse standardkontraktbestemmelser til dataoverførsler. 
 
Dine rettigheder 
 
Brunswick respekterer dit privatliv og tager sine databeskyttelsesforpligtelser alvorligt. 
Vi er forpligtede til principperne og kravene i gældende databeskyttelsesforordninger, 
såsom den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og Californiens 
forbrugerbeskyttelseslove (CCPA)/California Privacy Rights Act (CPRA). Vi arbejder 
hårdt på at sikre, at dine data er sikre og behandles på en retfærdig og lovlig måde. 
 
Brunswick anerkender dine rettigheder: 

1. retten til oplysning 
2. retten til indsigt 
3. retten til berigtigelse 
4. retten til indsigelse mod behandling 
5. retten til begrænsning af behandling 
6. retten til dataportabilitet 
7. ret til sletning 
8. retten til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse og profilering. 

 
For at indsende en anmodning relateret til disse rettigheder, bedes du se vores 
Brunswick-formular til anmodning om adgang til fortrolige personoplysninger 
(https://www.brunswick.com/DSAR), der er tilgængelig i linket 
Databeskyttelsesrettigheder i sidefoden på vores websteder.  
 
I forbindelse med dette, har du har ret til at fravælge modtagelse af 
markedsføringsmeddelelser via e-mail. Generelt vil e-mailmarkedsføringskommunikationen 
selv indeholde et “Afmeld”-link nederst i kommunikationen. 
 
Ud over disse rettigheder har du også ret til at justere dine cookie-præferencer. For 
detaljerede oplysninger, se vores cookiepolitik (https://www.brunswick.com/cookie-
policy), der er tilgængelig i linket Cookiepolitik i sidefoden på vores websteder. 
Cookiepolitikken er inkorporeret og vedtaget i henhold til denne politik. 
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
 
Brunswick opbevarer alle personoplysninger i det relevante forretningsforholds varighed 
og længden af eventuel gældende garantiperiode og lovbestemt forældelsesfrist i 
medfør af en kontrakt eller i henhold til lokal lovgivning. Denne opbevaring udføres i 
overensstemmelse med Brunswicks informationsstyringspolitikker og -tidsplaner, såvel 
som den periode, der kræves af skatte- og andre gældende love og forordninger, og så 
længe det er nødvendigt for at du kan fremsætte et krav mod os og for at Brunswick kan 
forsvare sig mod eventuelle retskrav. Vi skal dog muligvis opbevare personoplysninger i 
længere perioder, hvis det er relevant for et igangværende krav eller en undersøgelse. 
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