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Tarkoitus 
 
Brunswick tekee parhaansa suojellakseen keräämiään ja säilyttämiään henkilötietoja 
ja muita tietoja. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa sinulle tietoja 
siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja kuinka voit päivittää ja 
hallinnoida tietojasi ja/tai pyytää niiden poistamista. Tässä tietosuojakäytännössä 
määritetään myös tiettyjä velvollisuuksia ja vastuita, joita sinulla saattaa olla tietoihisi 
liittyen. Lue tämä tietosuojakäytäntö huolella. 
 
Soveltaminen  
 
Tämä tietosuojakäytäntö koskee tietoja, joita Brunswick Corporation ja sen 

osakkuusyhtiöt tai tytäryhtiöt (”Brunswick”, ”me” tai ”meille”) ovat keränneet verkossa tai 

sen ulkopuolella, mukaan lukien kaikki verkkosivustot ja sovellukset, jotka sisältävät 

linkin tähän tietosuojakäytäntöön, näihin kuitenkaan rajoittumatta (yhdessä ”sivustot”).  

Jatkamalla sivustojemme käyttöä tai olemalla muuten vuorovaikutuksessa 

kanssamme, ilmoitat lukeneesi ja ymmärtäneesi tässä tietosuojakäytännössä 

kuvatut ehdot. Tämä tietosuojakäytäntö on sisällytetty käyttöehtoihin, ja se on 

olennainen osa niitä (www.brunswick.com/terms-of-use). 

Pyydämme henkilöitä, jotka hakevat työpaikkaa Brunswickilta, tutustumaan 

työnhakijoita koskevaan tietosuojailmoitukseemme (www.brunswick.com/job-candidate-

privacy-notice).  

 

Määritelmät 
 
Eväste tai ensimmäisen osapuolen eväste: säilyy sivustolla, jolla vierailet, muistamaan 
asioita vierailustasi.  
 
Tiedot: Kaikki tietueet ja tiedot, muodosta riippumatta. Tietoja on kahta tyyppiä: 
henkilötiedot ja muut tiedot. 
 

• Henkilötiedot: Henkilötiedot ovat mitä tahansa tiettyyn henkilöön liittyviä tietoja. 
Henkilötiedot luokitellaan edelleen kerättyjen tietojen tyypin ja tietojen 
luottamuksellisena pitämisen tärkeyden perusteella. 

 

• Muut tiedot: Muut tiedot ovat tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja. Esimerkkejä 
voivat olla verkkosivuston liikenne, kootut evästeasetuksiin liittyvät trendit, linkkien 
käyttöasteet, laajempi maantieteellinen alue (Yhdysvallat, Eurooppa, Aasia jne.).  
 

Henkilötietojen myynti: Henkilötietojen myynti rahaa tai muuta arvokasta (etua) vastaan. 
 
Henkilötietojen jakaminen: Henkilötietojen jakaminen kolmannen osapuolen kanssa 
kohdennettua mainontaa varten yrityksen eduksi. Rahaa tai muuta arvoa ei vaihdeta. 
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Seurantaeväste tai kolmannen osapuolen eväste: on tekstitiedosto, jonka verkkoselain 
tallentaa käyttäjän laitteelle ja jota käytetään seuraamaan käyttäjän toimintaa 
verkkovierailun aikana.  
 
Verkkojäljite: on tiedosto-objekti, joka sijoitetaan verkkosivulle tai sähköpostiviestiin 
käyttäjien toiminnan seuraamiseksi. 
 
Mitä tietoja Brunswick kerää? 
 
Brunswick kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja lainmukaisiin 
liiketoimintatarkoituksiin. Keräämiemme ja/tai jakamiemme henkilötietojen tyypit 
riippuvat sinulle toimitetusta tuotteesta ja/tai palvelusta. Tällaisia tietoja voivat olla: 

• nimesi ja yhteystietosi (jotka voivat sisältää muita tunnisteita, kuten aliaksen, IP-
osoitteen, sähköpostiosoitteen jne.)  

• tulot ja työtilannetta koskevat tiedot  

• tiedot luottokelpoisuudestasi 

• osto- ja tapahtumahistoria 

• evästeitä koskevat tiedot, jotka liittyvät internetin ja muun sähköisen verkkotoimintasi 
tietoihin, jotka voivat sisältää tietoja vuorovaikutuksestasi verkkosivustojemme 
kanssa (esim. sivujen selaus, liikkuminen verkkosivustolla, napsautukset sivuilla 
etenemiseksi jne.) 

 
Emme kerää tietoja alle 13-vuotiaista lapsista. Käyttöehtojemme 
(www.brunswick.com/terms-of-use) mukaisesti alle 13-vuotiaat lapset eivät saa käyttää 
sivustojamme.  
 
Miten Brunswick kerää näitä tietoja? 
 
Keräämme henkilötietojasi esimerkiksi, kun 
 

1. selaat sivustojamme ja/tai käytät sovelluksiamme * 
2. ostat tuotteen tai liityt postituslistalle * 
3. rekisteröit tuotteen takuupalveluun jälleenmyyjän kautta 
4. jätät takuuvaatimuksen Brunswickin tai jälleenmyyjän kautta 
5. ilmoitat tuotteeseen tai palveluun liittyvästä ongelmasta ja/tai vastaat 

asiakaskyselyihin 
6. annat meille tilitietosi tai yhteystietosi  
7. annat tietoja, kuten käyttäjänimesi ja/tai salasanasi, tunnistautuaksesi sivustoille  
8. kommunikoit suoraan kanssamme 
9. lähetät rekisteröidyn tiedonsaantipyynnön. Lähettämäsi pyynnön todisteena 

säilytetään mahdollisimman vähän tietoja.  
 
Kun käyt sivustoillamme, keräämme automaattisesti tiettyjä tietoja, kuten tietoja 
kävijämäärästä ja avatuista sivuista. Näitä tietoja keräämällä opimme, kuinka voimme 
parhaiten räätälöidä sivustojamme kävijöitä varten. Keräämme näitä tietoja eri tavoin, 
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kuten evästeiden, seulontaevästeiden ja verkkojäljitteiden avulla. Lisätietoja evästeiden 
käytöstämme, seurantaevästeistämme ja verkkojäljitteistämme on erillisessä 
evästekäytännössämme (www.brunswick.com/cookie-policy). Evästekäytäntömme 
kertoo myös oikeuksistasi liittyen henkilökohtaisiin evästeasetuksiisi. 
 
* Tutustu Brunswickin evästekäytäntöön ja jäljempänä olevaan Sinun oikeutesi -osioon, 
joissa molemmissa kerrotaan oikeuksistasi rajoittaa tietojesi keräämistä sivustojemme 
ja sovellustemme avulla. 
 
Miksi Brunswick kerää näitä tietoja? 
 
Brunswick kerää tietojasi seuraavista syistä: 
 

1. täyttääkseen tekemäsi pyynnön ja/tai sopimusvelvoitteen sinua kohtaan 
2. päivittäisten liiketoimintatarpeiden hallintaan (kuten sivustojemme asianmukaisen 

toiminnan varmistaminen) 
3. asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattamiseen  
4. Brunswickin käytäntöjen ja menettelytapojen toimeenpanemiseen ja petosten 

ehkäisemiseen  
5. markkinatutkimuksen suorittamiseen (mukaan lukien sen seuraaminen, miten 

käyttäjät navigoivat sivustoilla) 
6. viestintään kuluttajien kanssa tuotteistamme ja palveluistamme (mukaan lukien 

viestintä takaisinvedoista ja takuiden hallinta) 
7. kuratoidun mainoskokemuksen tarjoamiseen sinulle 
8. tarkkojen ostoihin liittyvien tietojen tarjoamiseen sinulle (mukaan lukien rahoitus, 

hinnoittelu ja lähetys) 
9. sisäisen analytiikan ja raporttien luomiseen. 

 
Nämä syyt katsotaan laillisiksi liiketoimintatarkoituksiksi. Keräämme ja käytämme 
mahdollisimman vähän tietoja pitääksemme lailliset liiketoimintatarkoituksemme 
toiminnassa. 
 
Jakaako tai myykö Brunswick henkilötietojani? 
 
BRUNSWICK EI MYY HENKILÖTIETOJA. 
 
Brunswick jakaa tietoja sisäisesti omien liiketoimintayksikköjensä ja tuotemerkkiensä 
kesken sekä tiettyjen kolmansien osapuolten kanssa. Nämä kolmannet osapuolet ovat 
liikekumppaneitamme ja urakoitsijoitamme, ja niitä sitovat sopimukset ja 
valvontatoimenpiteet, joilla varmistetaan, että tietojesi käsittely on asianmukaista ja 
äärimmäisen turvattu. Jokainen kolmas osapuoli tarkastetaan huolellisesti sen 
varmistamiseksi, että niillä on käytössään riittävä suojaus tietojesi suojaamiseksi ennen 
kuin suostumme työskentelemään niiden kanssa. 
 
Poikkeukset: Brunswick voi KUITENKIN jakaa tietoja myös muille kolmansille 
osapuolille, mutta VAIN seuraaviin tarkoituksiin: 
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1. noudattaakseen sovellettavaa lakia tai oikeusprosessia (mukaan lukien 
lainvalvontaviranomaiset tai muut valtion virkamiehet) 

2. tarvittaessa henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi (mukaan lukien fyysisen 
vahingon, taloudellisen menetyksen estäminen ja laillisen/eettisen toiminnan 
tutkinnan noudattaminen) 

3. Brunswickin käytännön täytäntöönpanoon ja petosten estämiseen 
4. suojatakseen omaisuuttamme, palveluitamme ja laillisia oikeuksiamme 
5. yritysfuusion, yhdistämisen, rakenneuudistuksen, myynnin tai muun 

yritysmuutoksen yhteydessä. 
 
Miten Brunswick jakaa henkilötietojani? 
 
RAJAT YLITTÄVÄT SIIRROT 
 
Brunswickin pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, ja se kerää ja käsittelee henkilötietoja 
Yhdysvalloissa.  
 
Siirrettäessä tietoja Euroopan unionista (EU) ja Euroopan talousalueelta (ETA) muihin 
maihin laki edellyttää, että tietojen suojaustaso on korkea. 
 
Käyttämällä sivustoja tai antamalla meille henkilötietojasi, siirrät henkilötietojasi 
meille Yhdysvaltoihin.  
 
Huomaa, että (1) Yhdysvallat ei välttämättä tarjoa samantasoista henkilötietojen suojaa 
kuin tarjotaan maassa, osavaltiossa tai lainkäyttöalueella, jossa asut tai jonka 
kansalainen olet, (2) EU:n viranomaiset ovat määrittäneet, että Yhdysvallat ei joissakin 
tilanteissa tarjoa henkilötiedoille riittävää tietosuojan tasoa ja (3) kun henkilötietojasi 
siirretään Yhdysvaltoihin, henkilötietosi saattavat olla Yhdysvaltojen viranomaisten ja 
virkamiesten saatavilla oikeudellisten ja/tai hallinnollisten määräysten, päätösten ja 
vaatimusten ja/tai Yhdysvalloissa sovellettavien kansallisten lakien, asetusten tai 
säädösten nojalla.  
 
Tämän lisäksi me ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme siirrämme sivustoilla 
keräämiämme henkilötietoja sellaisiin kolmansiin maihin, joissa meillä on liiketoimintaa. 
Sovellamme samoja varoituksia, vastuuvapauslausekkeita ja tietosuojastandardeja 
näissä kolmansissa maissa.  
 
Vakiosopimuslausekkeet ja tietojenkäsittely-/tietosuojasopimukset. Brunswick on 
tarpeen mukaan laatinut ja solminut tietojenkäsittely- tai tietosuojasopimuksia 
kolmansien osapuolien kanssa voidakseen varmistaa, että tietojasi siirretään 
asianmukaisesti. EU:ssa ja ETA-alueella nämä sopimukset sisältävät 
vakiosopimuslausekkeet (standard contractual clauses, SCC), jotka Euroopan komissio 
on hyväksynyt riittäväksi suojakeinoksi henkilötietojen siirrossa EU:n ja ETA-alueen 
ulkopuolelle. Brunswick sekä sen osakkuusyhtiöt, liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt 
käyttävät tiedonsiirroissa näitä vakiosopimuslausekkeita. 
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Sinun oikeutesi 
 
Brunswick kunnioittaa yksityisyyttäsi ja suhtautuu tietosuojavelvoitteisiinsa vakavasti. 
Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavien tietosuojamääräysten periaatteita ja 
vaatimuksia, kuten yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Kalifornian kuluttajansuojalakia 
(CCPA) / Kalifornian tietosuojalakia (CPRA). Teemme kaikkemme varmistaaksemme, 
että tietosi ovat turvassa ja että niitä käsitellään oikeudenmukaisella ja laillisella tavalla. 
 
Brunswick tiedostaa seuraavat oikeutesi: 

1. Oikeus saada tietoa 
2. Oikeus saada pääsy tietoihin 
3. Oikeus tietojen oikaisemiseen 
4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 
5. Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen 
6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
7. Oikeus tulla unohdetuksi 
8. Automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin liittyvät oikeudet 

 
Jos haluat lähettää näihin oikeuksiin liittyvän pyynnön, katso Brunswickin tietosuojaa 
koskeva rekisteröidyn tiedonsaantipyyntölomake (https://www.brunswick.com/DSAR), 
joka on saatavilla sivustojemme alatunnisteessa olevasta Tietosuojaoikeudet-linkistä.  
 
Tähän liittyen sinulla on oikeus kieltäytyä sähköpostitse lähetetyistä 
markkinointiviesteistä. Yleensä sähköpostiviestien alaosassa on ”Peruuta tilaus” -linkki. 
 
Näiden oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus muuttaa evästeasetuksiasi. Lisätietoja saat 
evästekäytännöstämme (https://www.brunswick.com/cookie-policy), joka on saatavilla 
sivustojemme alatunnisteessa olevasta evästekäytännön linkistä. Evästekäytäntö on 
sisällytetty osaksi tätä käytäntöä. 
 
Henkilötietojesi säilyttäminen 
 
Brunswick säilyttää kaikkia henkilötietoja kyseisen liikesuhteen ja mahdollisen takuun 
ajan sekä sopimukseen tai paikallisiin lakeihin perustuvan lakisääteisen 
vanhentumisajan mukaisesti. Tietoja säilytetään Brunswickin 
tietojenkäsittelykäytäntöjen ja -aikataulujen sekä vero- ja muiden sovellettavien lakien ja 
määräysten edellyttämän ajanjakson mukaisesti ja niin kauan kuin se on tarpeen, jotta 
voit nostaa kanteen meitä vastaan ja jotta Brunswick voi puolustaa itseään mahdollisia 
oikeusvaateita vastaan. Saatamme kuitenkin säilyttää henkilötietoja kauemmin, jos ne 
ovat olennaisia meneillään olevan kanteen tai tutkinnan kannalta. 
 
 
 
 
 

 

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
https://privacyportal.onetrust.com/webform/e1ebc611-5769-4b5b-aa85-2ee85055a9e7/86cc5c86-854c-4e91-8078-726c6209af52
https://www.brunswick.com/cookie-policy

