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Formål 
 
Brunswick jobber hardt for å beskytte og sikre dine personopplysninger og andre 
data vi samler inn og oppbevarer. Disse retningslinjene for personvern er ment å 
hjelpe deg med å forstå hvilke opplysninger vi innhenter, hvorfor vi innhenter dem og 
hvordan du kan oppdatere, styre og/eller be om at vi sletter opplysningene dine. 
Disse retningslinjene for personvern fastsetter også visse forpliktelser og ansvar du 
kan ha med hensyn til opplysningene dine. Les disse retningslinjene for personvern 
nøye. 
 
Anvendbarhet  
 
Disse retningslinjene for personvern gjelder for informasjon som er innhentet av 

Brunswick Corporation, deres tilknyttede selskaper og datterselskaper («Brunswick», 

«vi» eller «oss»), offline eller online, inkludert, men ikke begrenset til, alle nettsteder og 

apper som legger ut en kobling til disse retningslinjene for personvern (samlet 

«nettstedene»).  

Ved å fortsette å samhandle med våre nettsteder eller involvere deg med oss på 

andre måter, bekrefter du at du har lest og forstått de vilkårene som beskrives i 

disse retningslinjene for personvern. Disse retningslinjene for personvern er 

innlemmet i og utgjør en integrert del av bruksvilkårene (www.brunswick.com/terms-of-

use). 

Enkeltpersoner som søker om ansettelse hos Brunswick, bes se vår 

Personvernmerknad for jobbkandidater www.brunswick.com/job-candidate-privacy-

notice).  

 

Definisjoner 
 
Informasjonskapsel eller førsteparts informasjonskapsel: holder til på nettstedet du 
besøker for å huske ting om besøket ditt.  
 
Data: Alle oppføringer og informasjon, uavhengig av format. Det finnes to typer data: 
personopplysninger og andre data. 
 

• Personopplysninger: Personopplysninger er enhver registrering eller informasjon 
relatert til en bestemt person. Personopplysninger kategoriseres ytterligere basert 
på typen data som samles inn, og viktigheten av å holde disse dataene private. 

 

• Andre data: Andre data er data som ikke er personopplysninger. Eksempler kan 
omfatte nettstedstrafikk, aggregerte preferansetrender for informasjonskapsler, 
satser for bruk av koblinger, større geografisk områder (USA, Europa, Asia osv.).  
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Salg av personopplysninger: Et salg av personopplysninger i bytte mot penger eller noe 
annet verdifullt (fordel). 
 
Deling av personopplysninger: Deling av personopplysninger med en tredjepart for 
målrettet annonsering til fordel for en virksomhet. Ingen penger eller annen verdi 
utveksles. 
 
Informasjonskapsler for sporing eller tredjepartsinformasjonskapsel: En tekstfil som en 
nettleser lagrer på en brukers maskin og som brukes til å spore en brukers aktivitet på 
Internett.  
 
Nettsignal: Et filobjekt som plasseres på en nettside eller i en e-postmelding for å 
overvåke brukernes atferd. 
 
Hvilke data innhenter Brunswick? 
 
Brunswick henter inn og behandler kundens personopplysninger for legitime 
forretningsformål. Typene personopplysninger som vi henter inn og/eller deler avhenger 
av hvilket av våre produkter og/eller tjenester du har. Disse dataene kan inkludere 

• ditt navn og kontaktinformasjon (som kan inkludere andre identifikatorer som ditt 
alias, IP-adresse, e-postadresse osv.)  

• inntektsopplysninger og opplysninger om ansettelsesforhold  

• informasjon om kredittverdigheten din 

• ditt siste kjøp og transaksjonshistorikk 

• informasjon om informasjonskapsler relatert til dine internettaktiviteter og annen 
nettverksaktivitet, som kan inkludere informasjon om din samhandling med våre 
nettsteder (f.eks. sider sett, besøksbevegelse på nettstedet, klikk for å gå videre til 
sider osv.) 

 
Vi samler ikke inn data om barn under 13 år. I samsvar med våre bruksvilkår 
(www.brunswick.com/terms-of-use) har ikke barn under 13 år lov til å bruke våre 
nettsteder.  
 
Hvordan innhenter Brunswick denne informasjonen? 
 
Her er noen eksempler på hvordan vi henter inn personopplysninger: 
 

1. Når du blar gjennom nettstedene våre og/eller bruker appene våre * 
2. Når du kjøper et produkt eller melder deg på en adresseliste * 
3. Når du registrerer produktet ditt for garanti hos en forhandler 
4. Når du sender inn et garantikrav til Brunswick eller en forhandler 
5. Når du melder inn om feil ved produkter eller tjenester og/eller fullfører 

kundeundersøkelser 
6. Når du oppgir kontoinformasjon eller kontaktinformasjon  
7. Når du oppgir informasjon som er nødvendig for å få tilgang til nettsteder, som 

f.eks. brukernavn og/eller passord  
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8. Når du kontakter oss direkte 
9. Når du sender inn forespørsel om tilgang til data for den registrerte. En minimal 

mengde data vil bli beholdt som bevis på din innsendte forespørsel.  
 
Vi innhenter bestemte opplysninger automatisk når du besøker nettstedene våre, for 
eksempel hvor mange brukere som har besøkt nettstedene våre og hvilke sider de har 
brukt. Når du innhenter slik informasjon, lærer vi hvordan vi best kan tilpasse 
nettstedene til våre besøkende. Vi innhenter slik informasjon på ulike måter, f.eks. ved 
hjelp av «informasjonskapsler og sporingsinformasjonskapsler» og «nettsignaler». For 
mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, sporingsinformasjonskapsler og 
nettsignaler, se våre separate retningslinjer for informasjonskapsler 
(www.brunswick.com/cookie-policy). Våre retningslinjer for informasjonskapsler 
beskriver også dine rettigheter til innstilling av dine personlige preferanser for 
informasjonskapsler. 
 
* Vennligst se Brunswicks retningslinjer for informasjonskapsler og avsnittet om dine 
rettigheter nedenfor, som begge beskriver dine rettigheter til å begrense innsamlingen 
av din informasjon via bruk av våre nettsteder og apper. 
 
Hvorfor innhenter Brunswick denne informasjonen? 
 
Brunswick samler inn dine opplysninger av følgende grunner: 
 

1. For å oppfylle en forespørsel du har gjort og/eller oppfylle kontraktsforpliktelsene 
våre overfor deg 

2. For å administrere daglige forretningsbehov (som å sikre at våre nettsteder 
fungerer som de skal) 

3. For å overholde relevante lover og forskrifter  
4. For å håndheve Brunswicks retningslinjer og prosedyrer og forhindre svindel  
5. For å utføre markedsundersøkelser (inkludert å analysere hvordan brukere 

navigerer på nettstedene) 
6. For å kommunisere med forbrukere om våre produkter og tjenester (inkludert 

kommunikasjon av tilbakekallinger og administrasjon av garantier) 
7. For å gi deg en tilpasset annonseopplevelse 
8. For å gi deg nøyaktig kjøpsrelatert informasjon (inkludert finansiering, priser og 

forsendelse) 
9. For å kunne utarbeide interne analyser og rapporter. 

 
Disse årsakene anses som legitime forretningsformål. Vi samler inn og bruker den 
minimale mengden informasjon som er mulig for å holde legitime forretningsformål i 
gang. 
 
Deler eller selger Brunswick personopplysningene mine? 
 
BRUNSWICK SELGER IKKE PERSONOPPLYSNINGER. 
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Brunswick deler informasjon internt innenfor våre egne avdelinger og merker, og med 
visse tredjeparter. Disse tredjepartene er våre forretningspartnere og leverandører, og 
de er bundet av kontrakter, avtaler og overvåking for å sikre at dine data behandles 
med topp beskyttelse og med respekt. Hver tredjepart blir nøye utvalgt for å sikre at de 
har tilstrekkelig beskyttelse på plass for å beskytte dataene dine før vi samtykker i å 
samarbeide med dem. 
 
Unntak: Brunswick kan imidlertid også dele informasjon med andre tredjeparter KUN 
for følgende formål: 

1. For å overholde gjeldende lov eller juridisk prosess (inkludert politimyndigheter 
eller andre offentlige tjenestemenn) 

2. Når det er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser (inkludert for å 
forhindre fysisk skade, økonomisk tap og overholdelse av en etterforskning av 
juridisk/etisk aktivitet) 

3. For å håndheve Brunswicks retningslinjer og forhindre svindel 
4. For å beskytte vår eiendom, tjenester og juridiske rettigheter 
5. I forbindelse med en selskapsfusjon, konsolidering, omstrukturering, salg eller 

andre selskapsendringer. 
 
Hvordan deler Brunswick personopplysningene mine? 
 
GRENSEOVERSKRIDENDE OVERFØRINGER 
 
Brunswick har hovedkontor i USA og samler og behandler dermed personopplysninger i 
USA.  
 
For å overføre data fra Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet (EØS) til andre land, krever loven at vi opprettholder en høy 
beskyttelsesstandard for dataene. 
 
Når du bruker nettstedene eller gir oss personopplysninger, overfører du 
personopplysningene til oss i USA.  
 
Vær oppmerksom på at (1) USA kanskje ikke gir samme grad av beskyttelse av 
personopplysninger som i landet, staten eller jurisdiksjonen som tilhører ditt bosted eller 
jurisdiksjon, (2) EU-myndigheter har fastslått at USA i enkelte tilfeller ikke sørger for en 
tilstrekkelig grad av beskyttelse av personopplysninger, og (3) ved overføring til USA 
kan personopplysningene dine være tilgjengelige for, eller på annen måte gjøres 
tilgjengelige for, myndighetene i USA og embetsmenn i henhold til rettslige og/eller 
administrative pålegg, dekret og krav, og/eller andre nasjonale lover, vedtekter og 
forskrifter som gjelder i USA.  
 
I tillegg overfører vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører de personopplysningene vi 
innhenter på nettstedene til andre land hvor vi driver virksomhet. Vi bruker de samme 
advarslene, ansvarsfraskrivelsene og standardene for databeskyttelse i slike tredjeland.  
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Standard kontraktsklausuler og avtaler om databehandling/beskyttelse. Der det passer 
har Brunswick opprettet og inngått avtaler om databehandling eller datavern med 
relevante parter (for eksempel leverandører vi deler personopplysninger med) for å 
sikre en riktig overføring av dine opplysninger. I EU og EØS inkorporerer disse avtalene 
standard kontraktsklausuler, som er blitt godkjent av Europakommisjonen som en 
tilstrekkelig beskyttelsesmåte ved overføring av data ut av EØS. Brunswick, samt deres 
datterselskaper, avdelinger og underavdelinger baserer seg på disse standard 
kontraktsklausulene for dataoverføringer. 
 
Dine rettigheter 
 
Brunswick respekterer personvernet ditt og tar personvernet på alvor. Vi er forpliktet til 
prinsippene og kravene i gjeldende personvernforskrifter, som Personvernforordningen 
(GDPR) og California Consumer Privacy Act (CCPA) / California Privacy Rights Act 
(CPRA). Vi jobber hardt for å sikre at dataene dine er sikre og behandles på en 
rettferdig og lovlig måte. 
 
Brunswick anerkjenner dine rettigheter: 

1. Retten til å bli informert. 
2. Retten til innsyn. 
3. Retten til korrigering. 
4. Retten til å protestere mot behandling. 
5. Retten til å begrense behandling. 
6. Retten til dataportabilitet. 
7. Retten til å bli glemt. 
8. Rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking og profilering. 

 
For å sende inn en forespørsel relatert til disse rettighetene, se Brunswicks skjema for 
personvernforespørsler (https://www.brunswick.com/DSAR), som er tilgjengelig i 
koblingen for personvernrettigheter i bunnteksten på nettstedene våre.  
 
Du har også rett til å avmelde deg fra å motta e-postbaserte markedsføringsmeldinger 
fra oss. Generelt sett vil markedsføringskommunikasjonen per e-post inneholde en 
«Avslutt abonnementet»-kobling nederst i kommunikasjonen. 
 
I tillegg til disse rettighetene har du også rett til å justere dine preferanser for 
informasjonskapsler. For detaljert informasjon, se våre retningslinjer for 
informasjonskapsler (https://www.brunswick.com/cookie-policy), tilgjengelig i koblingen 
Retningslinjer for informasjonskapsler i bunnteksten på nettstedene våre. 
Retningslinjene for informasjonskapsler er inkorporert og tilpasset i disse 
retningslinjene. 
 
Oppbevaring av dine personopplysninger 
 
Brunswick lagrer alle personopplysninger så lenge det relevante forretningsforholdet 
varer og så lenge gjeldende garantier og lovbestemte foreldelsesfrister ikke har utløpt i 
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henhold til kontrakt eller lokale lover. Denne lagringen utføres i samsvar med 
Brunswicks retningslinjer og planer for informasjonsstyring, samt de fristene som kreves 
av skattelover og andre gjeldende lover og reguleringer, og så lenge det er nødvendig 
for at du skal være i stand til å fremsette et krav mot oss og for at Brunswick skal være i 
stand til å forsvare seg mot eventuelle rettslige krav. Det kan imidlertid hende at vi 
trenger å lagre personopplysningene for lengre perioder hvis det er relevant for 
pågående krav eller undersøkelser. 
 
 
 
 
 

 


