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Σκοπός  
 
Η Brunswick εργάζεται σκληρά για να προστατεύει και να προφυλάσσει τα 
προσωπικά σας δεδομένα και άλλα δεδομένα που συλλέγουμε και διατηρούμε. Αυτή 
η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια 
δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να 
διαχειριστείτε ή/και να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Η παρούσα 
Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου καθορίζει επίσης ορισμένες υποχρεώσεις και ευθύνες 
που μπορεί να έχετε όσον αφορά τα δεδομένα σας. Παρακαλείστε να διαβάσετε 
προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. 
 
Εφαρμοσιμότητα  
 
Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται 

από την Brunswick Corporation και τυχόν συνεργαζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες 

(«Brunswick», «εμείς» ή «εμάς»), εκτός ή εντός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων, 

αλλά χωρίς περιορισμό, όλων των ιστότοπων και εφαρμογών που δημοσιεύουν έναν 

σύνδεσμο προς την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (συλλήβδην, «οι 

Ιστότοποι»).  

Εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπούς μας ή άλλως αλληλεπιδράτε 

με εμάς, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους που 

περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Η παρούσα 

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 

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

Άτομα που υποβάλλουν αίτηση απασχόλησης στην Brunswick παρακαλούνται να 

διαβάσουν την Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου Υποψηφίων (www.brunswick.com/job-

candidate-privacy-notice).  

 

Ορισμοί 
 
Cookie ή Cookie πρώτου μέρους: βρίσκεται στον ιστότοπο που επισκέπτεστε 
προκειμένου να «θυμάται» πράγματα σχετικά με την επίσκεψή σας.  
 
Δεδομένα: κάθε αρχείο και πληροφορία, ανεξαρτήτως μορφής. Υπάρχουν δύο τύποι 
δεδομένων: προσωπικά δεδομένα και λοιπά δεδομένα. 
 

• Προσωπικά Δεδομένα: Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε αρχείο ή πληροφορία που 
σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο άτομο. Τα προσωπικά δεδομένα 
κατηγοριοποιούνται περαιτέρω με βάση τον τύπο των δεδομένων που συλλέγονται 
και τη σημασία της διατήρησης της ιδιωτικότητας των δεδομένων αυτών. 
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• Λοιπά δεδομένα: Λοιπά δεδομένα είναι τα δεδομένα που δεν είναι προσωπικά 
δεδομένα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, η επισκεψιμότητα στους 
ιστότοπους, οι συγκεντρωτικές τάσεις προτιμήσεων για τα cookie, η συχνότητα 
χρήσης συνδέσμων, οι ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία 
κ.λπ.).  
 

Πώληση προσωπικών δεδομένων: Η πώληση προσωπικών δεδομένων με αντάλλαγμα 
χρήματα ή άλλη πολύτιμη ανταμοιβή (όφελος). 
 
Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων: Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους 
για στοχευμένη διαφήμιση προς όφελος μιας επιχείρησης. Χρήματα ή άλλες αξίες δεν 
ανταλλάσσονται. 
 
Cookie παρακολούθησης ή Cookie τρίτου μέρους: είναι ένα αρχείο κειμένου το οποίο 
αποθηκεύεται από ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή ενός χρήστη και το 
οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός χρήστη κατά την 
περιήγηση στο διαδίκτυο.  
 
Προειδοποιητικό σήμα web (web beacon): είναι ένα αρχείο που τοποθετείται σε μια 
ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα e-mail για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του 
χρήστη. 
 
Τι δεδομένα συλλέγει η Brunswick; 
 
Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της για 
νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που 
συλλέγουμε ή/και κοινοποιούμε εξαρτώνται από το προϊόν ή/και την υπηρεσία που σας 
παρέχουμε. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 
άλλα αναγνωριστικά στοιχεία όπως το ψευδώνυμό σας, τη διεύθυνση IP σας, τη 
διεύθυνση email σας κ.λπ.)·  

• Πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και την εργασιακή απασχόλησή σας·  

• Πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική σας ικανότητα· 

• Το ιστορικό αγορών και συναλλαγών σας· 

• Δεδομένα που σχετίζονται με cookie και που αφορούν το διαδίκτυο και άλλες 
πληροφορίες περί δραστηριότητας σε ηλεκτρονικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τους ιστότοπούς μας (π.χ. 
κύλιση σελίδας, κίνηση επισκεπτών στον ιστότοπο, κλικ για μετάβαση από σελίδα σε 
σελίδα κ.λπ.). 

 
Δεν συλλέγουμε δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών. Σύμφωνα με τους Όρους 
Χρήσης μας (www.brunswick.com/terms-of-use), δεν επιτρέπεται η χρήση των 
Ιστότοπών μας από παιδιά κάτω των 13 ετών.  
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Πώς συλλέγει η Brunswick τις πληροφορίες αυτές; 
 
Συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για παράδειγμα, όταν: 
 

1. Περιηγείστε στους Ιστότοπούς μας ή/και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας· * 
2. Αγοράζετε ένα προϊόν ή εγγράφεστε σε μια λίστα αλληλογραφίας· * 
3. Καταχωρείτε το προϊόν σας για υπηρεσία εγγύησης μέσω ενός εκπροσώπου· 
4. Υποβάλετε μία απαίτηση εγγύησης μέσω της Brunswick ή ενός εκπροσώπου· 
5. Αναφέρετε ζητήματα προϊόντων/ υπηρεσιών ή/και συμπληρώνετε έρευνες 

πελατών· 
6. Παρέχετε πληροφορίες λογαριασμού ή μάς δίδετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας·  
7. Παρέχετε πληροφορίες για την επαλήθευση της πρόσβασής σας μέσω των 

ιστότοπων, όπως όνομα χρήστη ή/και κωδικούς πρόσβασης ή/και  
8. Επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας· 
9. Υποβάλλετε Αίτημα Πρόσβασης ως Υποκείμενο Δεδομένων. Ένας ελάχιστος 

αριθμός δεδομένων θα διατηρηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο του υποβληθέντος 
αιτήματός σας.  

 
Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα κατά την επίσκεψή σας 
στους Ιστότοπούς μας, όπως πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν τους Ιστότοπούς μας και τις 
σελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, 
μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα τους Ιστότοπούς μας στους επισκέπτες 
μας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με διάφορα μέσα, όπως «cookie, cookie 
παρακολούθησης» και «προειδοποιητικά σήματα web (web beacon)». Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookie, των cookie παρακολούθησης και των 
προειδοποιητικών σημάτων web (web beacon), ανατρέξτε στην ξεχωριστή μας Πολιτική 
για τα Cookie (www.brunswick.com/cookie-policy). Η Πολιτική μας για τα Cookie 
περιγράφει επίσης λεπτομερώς τα δικαιώματά σας σχετικά με τον ορισμό των 
προσωπικών σας προτιμήσεων για τα cookie. 
 
* Ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookie της Brunswick και στην ενότητα των 
Δικαιωμάτων σας παρακάτω, που αμφότερες περιγράφουν τα δικαιώματά σας για τον 
περιορισμό της συλλογής των πληροφοριών σας μέσω των Ιστότοπων και των 
εφαρμογών μας. 
 
Γιατί συλλέγει η Brunswick τις πληροφορίες αυτές; 
 
Η Brunswick συλλέγει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους λόγους: 
 

1. Για να εκπληρώσουμε ένα αίτημα που έχετε υποβάλει ή/και να εκπληρώσουμε τις 
συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας 

2. Για τη διαχείριση καθημερινών επιχειρηματικών αναγκών (όπως να 
διασφαλίσουμε ότι οι Ιστότοποί μας λειτουργούν σωστά) 

3. Για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς  
4. Για την επιβολή των πολιτικών και διαδικασιών της Brunswick και την αποτροπή 

απάτης  
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5. Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς (συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων του 
τρόπου με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται στους Ιστότοπους) 

6. Για να επικοινωνούμε με καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης ανακλήσεων και της διαχείρισης 
εγγυήσεων) 

7. Για να σας παρέχουμε μια επιμελημένη εμπειρία διαφήμισης 
8. Για να σας παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες περί αγορών (μεταξύ άλλων περί 

χρηματοδότησης, τιμολόγησης και αποστολής) 
9. Για να παράγουμε εσωτερικές αναλύσεις και αναφορές. 

 
Όλοι αυτοί οι λόγοι θεωρούνται νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί. Συλλέγουμε και 
χρησιμοποιούμε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πληροφοριών για να συνεχίσουμε την 
εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών. 
 
Κοινοποιεί ή πωλεί η Brunswick τις προσωπικές πληροφορίες μου; 
 
Η BRUNSWICK ΔΕΝ ΠΩΛΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
 
Η Brunswick κοινοποιεί πληροφορίες εσωτερικά με τα τμήματα και τις επωνυμίες της 
εταιρείας, και με ορισμένα τρίτα μέρη. Αυτά τα τρίτα μέρη είναι οι επιχειρηματικοί 
συνεργάτες και εργολάβοι μας και δεσμεύονται από συμβάσεις και συμφωνίες, και 
υπόκεινται σε παρακολούθηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα χαίρουν 
πλήρους προστασίας και σεβασμού. Κάθε τρίτο μέρος ελέγχεται προσεκτικά 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς προστασίας των 
δεδομένα σας πριν συμφωνήσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους. 
 
Εξαιρέσεις: ΩΣΤΟΣΟ, η Brunswick μπορεί επίσης να κοινοποιεί πληροφορίες με άλλα 
τρίτα μέρη για τους ακόλουθους σκοπούς ΚΑΙ ΜΟΝΟ: 

1. Για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις νομικές διαδικασίες (μεταξύ 
άλλων, με αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κρατικούς αξιωματούχους) 

2. Όταν είναι απαραίτητο, για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός 
ατόμου (μεταξύ άλλων, για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής 
απώλειας και για τη συμμόρφωση με μια έρευνα νομικού/δεοντολογικού 
χαρακτήρα) 

3. Για την επιβολή των πολιτικών της Brunswick και την αποτροπή απάτης 
4. Για την προστασία της ιδιοκτησίας, των υπηρεσιών και των νόμιμων 

δικαιωμάτων μας· 
5. Με αφορμή μια εταιρική συγχώνευση, ενοποίηση, αναδιάρθρωση, πώληση ή 

άλλη εταιρική αλλαγή 
 
Πώς μοιράζεται η Brunswick τις προσωπικές πληροφορίες μου; 
 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 
Η Brunswick έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες και, συνεπώς, συλλέγει και 
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες.  
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Για τη διαβίβαση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε άλλες χώρες, ο νόμος απαιτεί την τήρηση υψηλών 
προτύπων προστασίας δεδομένων. 
 
Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους ή παρέχοντας τις προσωπικές σας 
πληροφορίες, διαβιβάζετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.  
 
Λάβετε υπόψη ότι, (1) οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο 
επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως η χώρα, η πολιτεία ή η περιοχή 
δικαιοδοσίας της οποίας είστε κάτοικος ή υπήκοος, (2) οι αρχές της ΕΕ έχουν καθορίσει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και, (3) όταν διαβιβάζονται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να είναι προσβάσιμες ή να 
διατίθενται με άλλο τρόπο σε αρχές και αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών 
σύμφωνα με δικαστικές ή/και διοικητικές εντολές, διατάγματα και απαιτήσεις, ή/και 
άλλους εγχώριους νόμους, καταστατικά και κανονισμούς, που ισχύουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες.  
 
Επιπλέον, εμείς και οι εξωτερικοί μας πάροχοι υπηρεσιών διαβιβάζουμε τις προσωπικές 
πληροφορίες που συλλέγουμε στους Ιστότοπους σε άλλες τρίτες χώρες όπου 
διεξάγουμε επιχειρήσεις. Στις εν λόγω τρίτες χώρες εφαρμόζουμε τις ίδιες 
προειδοποιήσεις, αποποιήσεις ευθυνών και πρότυπα προστασίας δεδομένων.  
 
Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες & Συμβάσεις Επεξεργασίας/Προστασίας 
Δεδομένων. Όπου ενδείκνυται, η Brunswick έχει δημιουργήσει και συνάψει Συμβάσεις 
Επεξεργασίας Δεδομένων ή Προστασίας Δεδομένων με τρίτα μέρη προκειμένου να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη διαβίβαση των πληροφοριών σας. Στην ΕΕ και τον ΕΟΧ, οι 
συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες («ΤΣΡ»), οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επαρκές μέσο προστασίας όταν 
διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Η Brunswick, όπως και 
οι συνδεδεμένες εταιρείες της, τα τμήματα και οι θυγατρικές της, βασίζονται σε αυτές τις 
ΤΣΡ για διαβιβάσεις δεδομένων. 
 
Τα δικαιώματά σας 
 
Η Brunswick σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 
υποχρεώσεις της σε θέματα ιδιωτικού απορρήτου. Δεσμευόμαστε για την τήρηση των 
αρχών και των απαιτήσεων που θέτουν οι ισχύοντες κανονισμοί περί ιδιωτικού 
απορρήτου, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς 
και ο Νόμος περί Ιδιωτικού Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (California 
Consumer Privacy Act, CCPA) / Νόμος περί Δικαιωμάτων Ιδιωτικού Απορρήτου της 
Καλιφόρνια (California Privacy Rights Act, CPRA). Εργαζόμαστε σκληρά για να 
διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και η επεξεργασία στην οποία 
υποβάλλονται είναι δίκαιη και έννομη. 
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Η Brunswick αναγνωρίζει τα δικαιώματά σας: 

1. Δικαίωμα ενημέρωσης 
2. Δικαίωμα πρόσβασης 
3. Δικαίωμα διόρθωσης 
4. Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία 
5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 
7. Δικαίωμα στη λήθη 
8. Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη 

δημιουργία προφίλ 
 
Για να υποβάλετε ένα αίτημα σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, ανατρέξτε στο Έντυπο 
Αιτήματος Πρόσβασης σε Δεδομένα Ιδιωτικού Απορρήτου Υποκειμένων της Brunswick 
(https://www.brunswick.com/DSAR), που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο Δικαιωμάτων 
Ιδιωτικού Απορρήτου στο υποσέλιδο των Ιστότοπών μας.  
 
Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τα μηνύματα μάρκετινγκ. Κατά 
κανόνα, τα ίδια τα μηνύματα μάρκετινγκ θα περιέχουν έναν σύνδεσμο «Απεγγραφής» 
στο κάτω μέρος του εκάστοτε μηνύματος. 
 
Εκτός από αυτά τα δικαιώματα, έχετε επίσης το δικαίωμα να προσαρμόσετε τις 
προτιμήσεις σας για τα cookie. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική 
μας για τα Cookie (https://www.brunswick.com/cookie-policy), που διατίθεται στον 
σχετικό σύνδεσμο στο υποσέλιδο των Ιστότοπών μας. Η Πολιτική για τα Cookie 
ενσωματώνεται στην παρούσα πολιτική και υιοθετείται δυνάμει αυτής. 
 
Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας 
 
Η Brunswick διατηρεί όλες τις προσωπικές πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχετικής επιχειρηματικής σχέσης και για όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε ισχύουσας 
εγγύησης και νομοθετημένης περιόδου παραγραφής σύμφωνα με μια σύμβαση ή 
σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Αυτή η διατήρηση των πληροφοριών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πολιτικές και τα χρονοδιαγράμματα διαχείρισης των 
πληροφοριών της Brunswick, για όσο διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τους 
φορολογικούς και λοιπούς εφαρμόσιμους νόμους και κανονισμούς και εφόσον είναι 
απαραίτητο για να μπορείτε να εγείρετε μια απαίτηση εναντίον μας και για να μπορεί η 
Brunswick να υπερασπιστεί εμάς κατά οποιωνδήποτε νομικών απαιτήσεων. Ωστόσο, 
μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, εάν σχετίζονται με μια συνεχιζόμενη απαίτηση ή έρευνα. 
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