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Doel  
 
Brunswick doet er alles aan om uw persoonsgegevens en andere gegevens die wij 
verzamelen en bewaren, te beschermen en te beveiligen. Dit Privacybeleid is 
bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij verzamelen, waarom wij ze 
verzamelen en hoe u uw gegevens kunt bijwerken, beheren en/of hoe kunt 
verzoeken om ze te verwijderen. Dit Privacybeleid beschrijft ook bepaalde 
verplichtingen en verantwoordelijkheden die u kunt hebben met betrekking tot uw 
gegevens. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. 
 
Toepasbaarheid  
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens verzameld door Brunswick 

Corporation, alle gelieerde of dochterondernemingen (‘Brunswick’, ‘we’, ‘wij’, of ‘ons’, 

‘onze’), offline of online, waaronder, maar niet beperkt tot, alle websites of apps die een 

link plaatsen naar dit Privacybeleid (gezamenlijk ‘de Websites’).  

Door met onze websites te blijven werken of op een andere manier met ons in 

contact te treden, bevestigt u dat u de voorwaarden, beschreven in dit 

Privacybeleid, heeft gelezen en begrepen. Dit Privacybeleid is opgenomen in en 

vormt een integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden 

(www.brunswick.com/terms-of-use).  

Personen die solliciteren naar een baan bij Brunswick kunnen onze Privacyverklaring 

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

 

Definities 
 
Cookie of eigen cookie: bevindt zich op de site die u bezoekt om dingen over uw bezoek 
te onthouden.  
 
Gegevens: alle documenten en informatie, ongeacht de indeling. Er zijn twee soorten 
gegevens: persoonsgegevens en overige gegevens. 
 

• Persoonsgegevens: persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie met 
betrekking tot een specifieke persoon. Persoonsgegevens worden verder 
gecategoriseerd op basis van het type gegevens dat wordt verzameld en het 
belang van het privé houden van die gegevens. 

 

• Overige gegevens: overige gegevens zijn gegevens die geen persoonsgegevens 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn websiteverkeer, geaggregeerde 
cookievoorkeurstrends, gebruikspercentages van links, een groter geografisch 
gebied (VS, Europa, Azië, enz.).  
 

http://www.brunswick.com/terms-of-use
https://www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice
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Verkoop van persoonsgegevens: een verkoop van persoonsgegevens in ruil voor geld of 
andere waardevolle overwegingen (voordeel). 
 
Delen van persoonsgegevens: het delen van persoonsgegevens met een derde partij 
voor gerichte reclame ten behoeve van een bedrijf. Er wordt geen geld of andere waarde 
uitgewisseld. 
 
Trackingcookie of cookie van derden; is een tekstbestand dat een webbrowser opslaat op 
de machine van een gebruiker en dat wordt gebruikt om de activiteit van een gebruiker te 
volgen tijdens roaming op het internet.  
 
Webbaken: is een bestandsobject dat op een webpagina of in een e-mailbericht wordt 
geplaatst om het gedrag van gebruikers te controleren. 
 
Welke gegevens verzamelt Brunswick? 
 
Brunswick verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor legitieme 
zakelijke doeleinden. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en/of delen, zijn 
afhankelijk van het product en/of de dienst die u bij ons afneemt. Deze gegevens 
kunnen het volgende omvatten: 

• Uw naam en contactgegevens (waaronder mogelijk andere identificatiegegevens 
zoals uw alias, IP-adres, e-mailadres, enz.)  

• gegevens betreffende uw inkomen en werk;  

• Informatie over uw kredietwaardigheid; 

• uw aankoop- en transactiegeschiedenis; 

• Cookiegerelateerde gegevens met betrekking tot uw internet- en andere 
elektronische netwerkactiviteiten, waaronder informatie over uw interactie met onze 
websites (bijv. scrollen van pagina’s, bewegingen van bezoekers op de website, 
klikken naar volgende pagina’s, enz.) 

 
We verzamelen geen gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. In overeenstemming 
met onze Gebruiksvoorwaarden (www.brunswick.com/terms-of-use) mogen kinderen 
jonger dan 13 jaar onze Sites niet gebruiken.  
 
Hoe verzamelt Brunswick deze informatie? 
 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer u: 
 

1. onze Sites bekijkt en/of onze apps gebruikt * 
2. een product koopt of zich inschrijft voor een mailinglijst; * 
3. uw product voor de garantieservice registreert via een dealer; 
4. een garantieclaim indient via Brunswick of een dealer; 
5. problemen met producten/diensten meldt en/of klantenenquêtes invult; 
6. ons uw accountgegevens of uw contactgegevens bezorgt;  
7. informatie verstrekt om uw toegang via de websites te verifiëren, zoals uw 

gebruikersnaam en/of wachtwoorden; en/of  
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8. rechtstreeks met ons contact opneemt 
9. Een toegangsverzoek van een gegevensbetrokkene indienen. Er wordt een 

minimale hoeveelheid gegevens bewaard als bewijs van uw ingediende verzoek.  
 
Bepaalde gegevens verzamelen we op geautomatiseerde wijze wanneer u onze 
Websites bezoekt, zoals hoeveel gebruikers onze Websites hebben bezocht en welke 
pagina’s er zijn geopend. Door deze gegevens te verzamelen, komen we te weten hoe 
we onze Websites het best kunnen afstemmen op onze bezoekers. Wij verzamelen 
deze informatie op verschillende manieren, zoals “cookies, trackingcookies” en 
“webbakens”. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, trackingcookies en 
webbakens verwijzen wij u naar ons afzonderlijke Cookiebeleid 
(www.brunswick.com/cookie-policy). Ons Cookiebeleid beschrijft ook uw rechten met 
betrekking tot het instellen van uw persoonlijke cookievoorkeuren. 
 
* Zie het cookiebeleid van Brunswick en het gedeelte over uw rechten hieronder, waarin 
beide uw rechten beschrijven om het verzamelen van uw informatie via het gebruik van 
onze sites en apps te beperken. 
 
Waarom verzamelt Brunswick deze informatie? 
 
Brunswick verzamelt uw gegevens om de volgende redenen: 
 

1. Om aan een verzoek van u te voldoen en/of onze contractuele verplichtingen 
jegens u na te komen 

2. Om dagelijkse zakelijke behoeften te beheren (zoals ervoor zorgen dat onze 
sites goed werken) 

3. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving  
4. Om het beleid en de procedures van Brunswick af te dwingen en fraude te 

voorkomen  
5. Om marktonderzoek uit te voeren (inclusief door te analyseren hoe gebruikers 

door de Sites navigeren) 
6. Om met consumenten te communiceren over onze producten en diensten 

(inclusief communicatie van terugroepingen en het beheer van garanties) 
7. Om u een samengestelde advertentie-ervaring te bieden 
8. Om u nauwkeurige aankoopgerelateerde informatie te verstrekken (inclusief 

financiering, prijzen en verzending) 
9. Om interne analyses en rapporten op te stellen 

 
Deze redenen worden allemaal beschouwd als legitieme zakelijke doeleinden. We 
verzamelen en gebruiken zo min mogelijk informatie om legitieme zakelijke doeleinden 
draaiende te houden. 
 
Deelt of verkoopt Brunswick mijn persoonsgegevens? 
 
BRUNSWICK VERKOOPT GEEN PERSOONSGEGEVENS. 
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Brunswick deelt informatie intern binnen onze eigen divisies en merken, en met 
bepaalde derden. Deze derde partijen zijn onze zakenpartners en contractanten, en zij 
zijn gebonden aan contracten, overeenkomsten en het houden van toezicht om ervoor 
te zorgen dat uw gegevens met de grootst mogelijke bescherming en respect worden 
behandeld. Alle derde partijen worden zorgvuldig doorgelicht om ervoor te zorgen dat 
ze voldoende beschermingsmaatregelen hebben om uw gegevens te beschermen, 
voordat we met hen samenwerken. 
 
Uitzonderingen: Brunswick mag echter ook informatie delen met andere derden, 
ALLEEN voor de volgende doeleinden: 

1. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of juridische procedures (inclusief 
aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen) 

2. Indien nodig om de vitale belangen van een persoon te beschermen (inclusief 
om fysieke schade, enfinancieel verlies te voorkomen, en vanwege naleving van 
een onderzoek naar juridische/ethische activiteiten) 

3. Om het beleid van Brunswick af te dwingen en fraude te voorkomen 
4. Om onze eigendommen, diensten en wettelijke rechten te beschermen 
5. In verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, herstructurering, verkoop of 

andere bedrijfswijziging 
 
Hoe deelt Brunswick mijn persoonsgegevens? 
 
OVERDRACHT OVER DE GRENS 
 
Brunswick heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en verzamelt en verwerkt dus 
persoonsgegevens in de Verenigde Staten.  
 
Om gegevens over te dragen van de Europese Unie (EU) en de Europese 
Economische Ruimte (EER) naar andere landen, vereist de wet dat we een hoge 
standaard van bescherming voor de gegevens handhaven. 
 
Door de Websites te gebruiken of ons uw persoonsgegevens te verstrekken, 
draagt u uw persoonsgegevens aan ons over in de Verenigde Staten.  
 
Houd er rekening mee dat (1) de Verenigde Staten mogelijk niet hetzelfde niveau van 
bescherming van persoonsgegevens bieden als in uw land, staat of jurisdictie van 
verblijf of nationaliteit; (2) de EU-autoriteiten hebben vastgesteld dat de Verenigde 
Staten in bepaalde omstandigheden geen adequaat niveau van bescherming van 
persoonsgegevens bieden, en (3) wanneer uw persoonsgegevens naar de Verenigde 
Staten worden overgedragen, deze toegankelijk kunnen zijn voor of anderszins 
beschikbaar kunnen worden gesteld aan de autoriteiten en functionarissen van de 
Verenigde Staten krachtens gerechtelijke en/of administratieve bevelen, decreten en 
eisen, en/of andere binnenlandse wetten, statuten en voorschriften die in de Verenigde 
Staten van toepassing zijn.  
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Bovendien geven wij, en onze externe dienstverleners, de persoonsgegevens die wij op 
de Sites verzamelen door aan andere derde landen waar wij zakendoen. In dergelijke 
derde landen passen we dezelfde waarschuwingen, disclaimers en normen voor 
gegevensbescherming toe.  
 
Standaardcontractbepalingen en overeenkomsten inzake gegevensverwerking en -
bescherming. Waar nodig heeft Brunswick overeenkomsten voor gegevensverwerking 
of gegevensbescherming gesloten met derde partijen om de juiste overdracht van uw 
persoonlijke informatie te waarborgen. In de EU en EER bevatten deze 
overeenkomsten standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn 
goedgekeurd als een passend middel om de overdracht van gegevens buiten de EER 
te beschermen. Brunswick, evenals de gelieerde ondernemingen, divisies en 
dochterondernemingen van Brunswick, vertrouwen op deze 
standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht. 
 
Uw rechten 
 
Brunswick respecteert uw privacy en neemt haar privacyverplichtingen ernstig. We 
zetten ons in voor de principes en vereisten van toepasselijke privacyregelgeving, zoals 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de California Consumer 
Privacy Act (CCPA)/ California Privacy Rights Act (CPRA). We werken er hard aan om 
ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en op een eerlijke en wettige manier 
worden verwerkt. 
 
Brunswick erkent uw rechten: 

1. Recht om geïnformeerd te worden 
2. Recht op toegang 
3. Recht op rectificatie 
4. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking 
5. Recht om verwerking te beperken 
6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
7. Recht om vergeten te worden 
8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

 
Om een verzoek in te dienen met betrekking tot deze rechten, raadpleegt u ons 
Brunswick aanvraagformulier voor toegang van gegevensbetrokkenen tot privacy 
(https://www.brunswick.com/DSAR), beschikbaar via de link Privacyrechten in de 
voettekst van onze Sites.  
 
U hebt als zodanig ook het recht om af te zien van e-mailmarketing. Over het algemeen 
bevat de e-mailmarketingcommunicatie zelf een link “Afmelden” onderaan de 
communicatie. 
 
Naast deze rechten hebt u ook het recht om uw cookievoorkeuren aan te passen. 
Raadpleeg voor gedetailleerde informatie ons Cookiebeleid 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy), beschikbaar via de link Cookiebeleid in de 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/e1ebc611-5769-4b5b-aa85-2ee85055a9e7/86cc5c86-854c-4e91-8078-726c6209af52
https://privacyportal.onetrust.com/webform/e1ebc611-5769-4b5b-aa85-2ee85055a9e7/86cc5c86-854c-4e91-8078-726c6209af52
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voettekst van onze Sites. Het Cookiebeleid is opgenomen en aangenomen onder dit 
beleid. 
 
Bewaren van uw persoonsgegevens 
 
Brunswick bewaart alle persoonsgegevens voor de duur van de relevante zakelijke 
relatie en de duur van een toepasselijke garantie en wettelijke verjaringstermijn op 
grond van een contract of op basis van de lokale wetgeving. Deze bewaring wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met de beleidslijnen en schema’s voor informatiebeheer 
van Brunswick, alsmede de door belasting- en andere toepasselijke wet- en regelgeving 
voorgeschreven periode; en zolang als nodig is opdat u een vordering tegen ons kunt 
instellen en opdat Brunswick zich tegen eventuele rechtsvorderingen kan verweren. Het 
kan echter nodig zijn om persoonsgegevens langer te bewaren als dit relevant is voor 
een lopend(e) vordering of onderzoek. 
 
 
 
 
 

 


