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Tujuan  
 
Brunswick bekerja keras untuk melindungi dan menjaga informasi pribadi Anda serta 
data lain yang kami kumpulkan dan simpan. Kebijakan Privasi ini ditujukan untuk 
membantu Anda memahami data yang kami kumpulkan, alasan kami 
mengumpulkannya, serta cara Anda dapat memperbarui, mengelola, dan/atau 
meminta penghapusan data tersebut kepada kami. Kebijakan Privasi ini juga 
menetapkan kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang dapat Anda miliki 
sehubungan dengan informasi Anda. Bacalah Kebijakan Privasi ini dengan saksama. 
 
Keberlakuan  
 
Kebijakan Privasi ini berlaku untuk informasi yang dikumpulkan oleh Brunswick 

Corporation, setiap perusahaan afiliasi atau anak perusahaannya (“Brunswick”, “kami,” 

atau “kami”), secara offline dan online, termasuk namun tidak terbatas pada semua 

situs web atau aplikasi yang memasang tautan ke Kebijakan Privasi ini (secara 

bersama-sama disebut “Situs-Situs”).  

Dengan terus berinteraksi dengan Situs-Situs kami atau terlibat dengan kami, 

Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca dan memahami ketentuan yang 

dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini. Kebijakan Privasi ini dimasukkan ke dalam, 

dan merupakan bagian integral dari, Ketentuan Penggunaan 

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

Bagi perseorangan yang melamar pekerjaan di Brunswick, bacalah Pemberitahuan 

Privasi Kandidat Pekerjaan kami (www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice).  

 

Definisi 
 
Cookie atau Cookie Pihak Pertama: tinggal di situs yang Anda kunjungi untuk mengingat 
hal-hal tentang kunjungan Anda.  
 
Data: Semua catatan dan informasi, apa pun formatnya. Ada dua jenis data: Data Pribadi, 
dan Data Lainnya. 
 

• Data Pribadi: Data Pribadi adalah setiap catatan atau informasi yang berkaitan 
dengan orang tertentu. Data Pribadi selanjutnya dikategorikan berdasarkan jenis 
data yang dikumpulkan, dan pentingnya menjaga kerahasiaan data tersebut. 

 

• Data Lain: Data lain adalah data yang bukan data pribadi. Contohnya dapat 
meliputi lalu lintas situs web, tren preferensi cookie agregat, tingkat penggunaan 
tautan, area geografis yang lebih luas (AS, Eropa, Asia, dll.).  
 

Penjualan Data Pribadi: Penjualan data pribadi dengan imbalan uang atau imbalan 
(manfaat) berharga lainnya. 
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Pembagian Data Pribadi: Membagikan data pribadi dengan pihak ketiga untuk periklanan 
tertarget demi kepentingan bisnis. Tidak ada uang atau nilai lain yang dipertukarkan. 
 
Cookie Pelacakan atau Cookie Pihak Ketiga; adalah file teks yang disimpan peramban 
Web pada mesin pengguna dan digunakan untuk melacak aktivitas pengguna saat 
roaming di internet.  
 
Web beacon: adalah objek file yang ditempatkan di halaman Web atau dalam pesan 
email untuk memantau perilaku pengguna. 
 
Data apa yang dikumpulkan Brunswick? 
 
Brunswick mengumpulkan dan memproses data pribadi pelanggan untuk tujuan bisnis 
yang sah. Jenis data pribadi yang kami kumpulkan dan/atau bagikan bergantung pada 
produk dan/atau layanan yang Anda miliki dari kami. Data ini dapat mencakup: 

• Nama dan informasi kontak Anda (yang dapat mencakup pengenal lain seperti alias 
Anda, alamat IP, alamat email, dll.)  

• Penghasilan dan informasi pekerjaan Anda;  

• Informasi tentang kelayakan kredit Anda; 

• Riwayat pembelian dan transaksi Anda sebelumnya; 

• Data terkait cookie terkait internet Anda dan informasi aktivitas jaringan elektronik 
lainnya, yang dapat mencakup informasi terkait interaksi Anda dengan situs web 
kami (misalnya, menggulir halaman, pergerakan pengunjung di situs web, klik untuk 
memajukan halaman, dll.) 

 
Kami tidak mengumpulkan data anak-anak di bawah usia 13 tahun. Sesuai dengan 
Syarat Penggunaan kami (www.brunswick.com/terms-of-use), anak-anak di bawah usia 
13 tahun tidak diizinkan untuk menggunakan Situs kami.  
 
Bagaimana Brunswick mengumpulkan informasi pribadi saya?  
 
Kami mengumpulkan informasi pribadi Anda, sebagai contoh, saat Anda: 
 

1. Menjelajahi Situs-Situs kami dan/atau menggunakan aplikasi kami * 
2. Membeli produk atau mendaftar dalam milis; * 
3. Mendaftarkan produk Anda untuk layanan garansi melalui dealer; 
4. Mengirimkan klaim garansi ke Brunswick atau dealer; 
5. Melaporkan masalah produk/layanan dan/atau mengisi survei pelanggan; 
6. Memberikan informasi akun atau memberi kami informasi kontak Anda;  
7. Memberikan informasi untuk mengautentikasi akses Anda ke situs, seperti nama 

pengguna dan/atau kata sandi; dan/atau  
8. Berkorespondensi dengan kami secara langsung 
9. Mengirimkan Permintaan Akses Subjek Data. Sejumlah kecil data akan disimpan 

sebagai bukti permintaan yang Anda ajukan.  
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Kami mengumpulkan informasi tertentu secara otomatis saat Anda mengunjungi Situs 
kami, seperti jumlah pengguna yang mengunjungi Situs kami dan laman yang diakses. 
Dengan mengumpulkan informasi ini, kami mempelajari cara terbaik untuk 
menyesuaikan Situs kami bagi pengunjung. Kami mengumpulkan informasi ini melalui 
berbagai cara seperti “cookie, cookie pelacakan” dan “web beacon.” Untuk informasi 
selengkapnya mengenai penggunaan cookie, cookie pelacakan, dan web beacon oleh 
kami, bacalah Kebijakan Cookie terpisah kami (www.brunswick.com/cookie-policy). 
Kebijakan Cookie kami juga memerinci hak Anda sehubungan dengan pengaturan 
preferensi cookie pribadi Anda. 
 
* Silakan lihat Kebijakan Cookie Brunswick, dan bagian Hak Anda di bawah ini, yang 
keduanya menjelaskan hak Anda untuk membatasi pengumpulan informasi Anda 
melalui penggunaan Situs-Situs dan aplikasi kami. 
 
Mengapa Brunswick Mengumpulkan Informasi Ini? 
 
Brunswick mengumpulkan informasi Anda karena alasan berikut: 
 

1. Untuk memenuhi permintaan yang telah Anda ajukan dan/atau memenuhi 
kewajiban kontrak kami kepada Anda 

2. Untuk mengelola kebutuhan bisnis sehari-hari (seperti memastikan bahwa Situs-
Situs kami beroperasi dengan benar) 

3. Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan terkait  
4. Untuk menegakkan kebijakan dan prosedur Brunswick serta mencegah penipuan  
5. Untuk melakukan riset pasar (termasuk dengan menganalisis cara pengguna 

menavigasi Situs) 
6. Untuk berkomunikasi dengan konsumen tentang produk dan layanan kami 

(termasuk komunikasi penarikan produk, dan administrasi jaminan) 
7. Untuk memberi Anda pengalaman iklan yang dikurasi 
8. Untuk memberi Anda informasi terkait pembelian yang akurat (termasuk 

pembiayaan, penetapan harga, dan pengiriman) 
9. Membuat analitik dan laporan internal 

 
Semua alasan ini dianggap sebagai tujuan bisnis yang sah. Kami mengumpulkan dan 
menggunakan sesedikit mungkin informasi untuk menjaga agar tujuan bisnis yang sah 
tetap berjalan. 
 
Kepada Siapa Brunswick Membagikan Informasi Pribadi Saya? 
 
BRUNSWICK TIDAK MENJUAL INFORMASI PRIBADI. 
 
Brunswick membagikan informasi secara internal dalam divisi dan merek kami sendiri, 
dan dengan pihak ketiga tertentu. Pihak ketiga ini adalah mitra bisnis dan kontraktor 
kami, dan mereka terikat oleh kontrak, perjanjian, dan pemantauan untuk memastikan 
bahwa data Anda diperlakukan dengan perlindungan dan rasa hormat sepenuhnya. 
Setiap pihak ketiga diperiksa dengan saksama untuk memastikan bahwa mereka 
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memiliki perlindungan yang memadai untuk melindungi data Anda sebelum kami setuju 
untuk bekerja sama dengan mereka. 
 
Pengecualian: NAMUN, Brunswick juga dapat berbagi informasi dengan pihak ketiga 
lainnya HANYA untuk tujuan berikut: 

1. Untuk mematuhi hukum atau proses hukum yang berlaku (termasuk kepada 
otoritas penegak hukum atau pejabat pemerintah lainnya) 

2. Apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan vital seseorang (termasuk 
untuk mencegah bahaya fisik, kerugian keuangan, dan kepatuhan terhadap 
penyelidikan kegiatan hukum/etika) 

3. Untuk menegakkan kebijakan Brunswick dan mencegah penipuan 
4. Untuk melindungi properti, layanan, dan hak hukum kami 
5. Sehubungan dengan merger perusahaan, konsolidasi, restrukturisasi, penjualan, 

atau perubahan perusahaan lainnya 
 
Kepada Siapa Brunswick Membagikan Informasi Pribadi Saya? 
 
PENGALIHAN DATA LINTAS NEGARA 
 
Brunswick berkantor pusat di Amerika Serikat sehingga mengumpulkan dan 
memproses data pribadi di Amerika Serikat.  
 
Untuk mentransfer data dari Uni Eropa (UE) dan Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) ke 
negara lain, undang-undang mewajibkan kita untuk mempertahankan standar 
perlindungan data yang tinggi. 
 
Dengan menggunakan Situs atau memberikan informasi pribadi Anda kepada 
kami, Anda mengalihkan informasi pribadi Anda kepada kami di Amerika Serikat.  
 
Perlu diketahui bahwa (1) Amerika Serikat mungkin tidak memberikan tingkat 
perlindungan informasi pribadi yang sama seperti di negara, negara bagian, atau 
yurisdiksi tempat tinggal atau kebangsaan Anda, (2) otoritas UE telah menetapkan 
bahwa, dalam beberapa keadaan, Amerika Serikat tidak memberikan tingkat 
perlindungan yang memadai untuk informasi pribadi, dan (3) saat dialihkan ke Amerika 
Serikat, informasi pribadi Anda dapat diakses oleh, atau disediakan untuk, otoritas dan 
pejabat Amerika Serikat sesuai dengan perintah, keputusan, dan tuntutan yudisial 
dan/atau administratif, dan/atau hukum, undang-undang, dan peraturan, yang berlaku di 
Amerika Serikat.  
 
Selain itu, kami, dan penyedia layanan pihak ketiga kami, mengirimkan informasi 
pribadi yang kami kumpulkan pada Situs ke negara lain tempat kami menjalankan 
bisnis. Kami menerapkan peringatan, penafian, dan standar perlindungan data yang 
sama di negara ketiga tersebut.  
 
Klausul Kontrak Standar & Perjanjian Pemrosesan/Perlindungan Data. Apabila 
diperlukan, Brunswick telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Pemrosesan 
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Data atau Perlindungan Data dengan pihak terkait (contohnya, vendor yang menerima 
informasi pribadi) guna memastikan pengalihan informasi Anda yang tepat. Di UE dan 
EEA, perjanjian tersebut menggabungkan klausul kontrak standar (Standard 
Contractual Clause atau “SCC”), yang telah disetujui oleh Komisi Eropa sebagai sarana 
perlindungan yang memadai saat mengalihkan data di luar UE dan EEA. Brunswick, 
serta afiliasi, divisi, dan anak perusahaannya mengandalkan pada SCC ini untuk 
pengalihan data. 
 
Hak Anda 
 
Brunswick menghormati privasi Anda dan menganggap serius kewajiban privasinya. 
Kami berkomitmen terhadap prinsip dan persyaratan peraturan privasi yang berlaku, 
seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection 
Regulation/GDPR) dan Undang-Undang Privasi Konsumen California (California 
Consumer Privacy Act/CCPA)/Undang-Undang Hak Privasi California (California 
Privacy Rights Act/CPRA). Kami bekerja keras untuk memastikan bahwa data Anda 
aman dan diproses dengan cara yang adil dan sah. 
 
Brunswick mengakui hak-hak Anda: 

1. Hak untuk mendapatkan informasi 
2. Hak akses 
3. Hak perbaikan 
4. Hak untuk menolak pemrosesan 
5. Hak untuk membatasi pemrosesan 
6. Hak portabilitas data 
7. Hak untuk dilupakan 
8. Hak terkait pengambilan keputusan dan pembuatan profil otomatis 

 
Untuk mengirimkan permintaan terkait hak-hak ini, lihatlah Formulir Permintaan Akses 
Subjek Data Privasi Brunswick kami (https://www.brunswick.com/DSAR), yang tersedia 
di tautan Hak Privasi di catatan kaki Situs kami.  
 
Anda berhak memilih untuk menolak komunikasi pemasaran email dari kami. 
Umumnya, komunikasi pemasaran email itu sendiri akan berisi tautan “Berhenti 
Berlangganan” di bagian bawah komunikasi. 
 
Selain hak-hak ini, Anda juga berhak untuk menyesuaikan preferensi cookie Anda. 
Untuk informasi selengkapnya, lihatlah Kebijakan Cookie kami 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy), tersedia di tautan Kebijakan Cookie di 
bagian kaki Situs kami. Kebijakan Cookie digabungkan dan diadopsi berdasarkan 
kebijakan ini. 
 
Penyimpanan Data Pribadi Anda 
 
Brunswick menyimpan semua informasi pribadi selama hubungan bisnis yang relevan 
dan lama garansi yang berlaku serta periode pembatasan undang-undang sesuai 
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dengan kontrak atau berdasarkan undang-undang setempat. Penyimpanan ini 
dilakukan sesuai dengan kebijakan dan jadwal manajemen informasi Brunswick, serta 
periode yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan pajak dan lainnya yang 
berlaku; dan selama diperlukan bagi Anda untuk dapat mengajukan tuntutan terhadap 
kami dan bagi Brunswick untuk dapat membela diri terhadap tuntutan hukum. Namun, 
kami mungkin perlu menyimpan informasi pribadi untuk periode yang lebih lama jika 
relevan dengan klaim atau investigasi yang sedang berlangsung.. 
 
 
 
 
 

 


