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Cel  
 
Brunswick wkłada wiele wysiłku w ochronę i zabezpieczenie danych osobowych 
użytkowników oraz innych gromadzonych i przechowywanych przez nas informacji. 
Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy, 
dlaczego to robimy, oraz w jaki sposób użytkownicy mogą aktualizować swoje dane, 
zarządzać nimi lub zażądać ich usunięcia. W niniejszej Polityce prywatności 
określono również ewentualne zobowiązania i obowiązki użytkownika związane 
z dotyczącymi go danymi. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej Polityki 
prywatności. 
 
Zastosowanie  
 
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych w Internecie albo poza 

nim przez Brunswick Corporation oraz jej podmioty podległe i stowarzyszone 

(„Brunswick”, „my”, „nas”), w tym m.in. za pomocą wszystkich witryn internetowych oraz 

aplikacji zawierających odnośnik do niniejszej Polityki prywatności (zwanych dalej 

zbiorczo „Witrynami”).  

Kontynuując korzystanie z naszych stron bądź kontaktując się z nami w inny 

sposób, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami opisanymi 

w niniejszej Polityce prywatności i zrozumiał je. Niniejsza Polityka prywatności jest 

włączona do Warunków użytkowania (www.brunswick.com/terms-of-use) i stanowi ich 

integralną część. 

Osoby fizyczne ubiegające się o zatrudnienie w spółce Brunswick proszone są 

o zapoznanie się z naszą Informacją o ochronie prywatności kandydata 

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

 

Definicje  
 
Plik cookie lub plik cookie pierwszej kategorii: znajduje się na odwiedzanej stronie i służy 
do zapamiętania informacji dotyczących wizyty.  
 
Dane: wszystkie dane i informacje, niezależnie od formatu. Istnieją dwa rodzaje danych: 
dane osobowe i inne dane. 
 

• Dane osobowe: dane osobowe to wszelkie dokumenty lub informacje dotyczące 
konkretnej osoby. Dane osobowe są dalej kategoryzowane na podstawie rodzaju 
gromadzonych danych oraz znaczenia zachowania ich poufności. 
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• Inne dane: inne dane to dane, które nie są danymi osobowymi. Przykłady mogą 
obejmować ruch na stronie internetowej, zagregowane trendy preferencji 
dotyczących plików cookie, współczynniki wykorzystania łączy, większy obszar 
geograficzny (USA, Europa, Azja itp.).  
 

Sprzedaż danych osobowych: sprzedaż danych osobowych za pieniądze lub inne 
wartościowe wynagrodzenie (korzyść). 
 
Udostępnianie danych osobowych: udostępnianie danych osobowych stronie trzeciej w 
celu ukierunkowanej reklamy z korzyścią dla firmy. Nie wymienia się pieniędzy ani innych 
wartości. 
 
Śledzące pliki cookie i pliki cookie stron zewnętrznych: to pliki tekstowe, które 
przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika i które służą do 
śledzenia aktywności użytkownika podczas surfowania w Internecie.  
 
Sygnał nawigacyjny: to obiekt pliku umieszczany na stronie internetowej lub w 
wiadomości e-mail w celu monitorowania zachowań użytkowników. 
 
Jakie dane gromadzi firma Brunswick? 
 
Firma Brunswick gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w uzasadnionych 
celach biznesowych. Rodzaje gromadzonych lub przekazywanych przez nas danych 
osobowych zależą od tego, z jakich naszych produktów lub usług użytkownik korzysta. 
Dane te mogą obejmować: 

• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika (które mogą obejmować inne 
identyfikatory, takie jak alias, adres IP, adres e-mail itp.);  

• informacje na temat przychodów i zatrudnienia;  

• informacje o zdolności kredytowej; 

• historię dotychczasowych zakupów i transakcji; 

• dane związane z plikami plików cookie dotyczące aktywności użytkownika w 
Internecie oraz inne informacje dotyczące aktywności w sieci elektronicznej, które 
mogą obejmować informacje dotyczące interakcji użytkownika z naszymi stronami 
internetowymi (np. przeglądanie stron, ruch gościa na stronie internetowej, kliknięcia 
prowadzące do przejścia na inną stronę itp.). 

 
Nie gromadzimy danych dzieci poniżej 13. roku życia. Zgodnie z naszymi Warunkami 
użytkowania (www.brunswick.com/terms-of-use) dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą 
korzystać z naszych stron.  
 
W jaki sposób firma Brunswick gromadzi te dane? 
 
Gromadzimy dane osobowe użytkowników na przykład wówczas, gdy użytkownik: 
 

1. przegląda nasze strony i/lub korzysta z naszych aplikacji*; 
2. kupuje produkt bądź zapisuje się na naszą listę mailingową; * 
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3. rejestruje produkt w usłudze gwarancyjnej za pośrednictwem przedstawiciela 
handlowego; 

4. składa roszczenie gwarancyjne za pośrednictwem spółki Brunswick albo 
przedstawiciela handlowego; 

5. zgłasza problem związany z produktem/usługą lub wypełnia ankietę dla klientów; 
6. podaje informacje dotyczące konta bądź przekazuje nam swoje dane 

kontaktowe;  
7. udostępnia informacje, takie jak nazwa użytkownika lub hasła, w celu 

uwierzytelnienia dostępu za pośrednictwem stron; i/lub  
8. podejmuje z nami bezpośrednią korespondencję; 
9. składa wniosek o dostęp do danych jako osoba, której dane dotyczą. Na dowód 

złożonego wniosku zachowana zostanie minimalna ilość danych.  
 
Niektóre dane gromadzimy automatycznie, gdy użytkownicy odwiedzają nasze strony. 
Gromadzimy np. informacje na temat tego, ilu użytkowników odwiedziło nasze strony 
oraz które treści przeglądali. Zbierając te dane, dowiadujemy się, jak najlepiej 
dopasowywać nasze strony do oczekiwań osób je odwiedzających. Gromadzimy te 
dane różnymi metodami, takimi jak np. „pliki cookie lub śledzące pliki cookie” oraz 
„sygnały nawigacyjne”. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików 
cookie, śledzących plików cookie i sygnałów nawigacyjnych można znaleźć w naszej 
oddzielnej Polityce dotyczącej plików cookie (www.brunswick.com/cookie-policy). Nasza 
Polityka dotycząca plików cookie zawiera również szczegółowe informacje na temat 
praw użytkownika w odniesieniu do ustawień osobistych preferencji dotyczących plików 
cookie. 
 
* Prosimy zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie Brunswick oraz poniższym 
punktem dotyczącym praw użytkownika, który opisuje prawa przysługujące 
użytkownikowi w zakresie ograniczenia gromadzenia jego danych poprzez korzystanie 
z naszych stron i aplikacji. 
 
Dlaczego firma Brunswick gromadzi te dane? 
 
Firma Brunswick gromadzi dane użytkownika z następujących powodów: 
 

1. spełnianie żądań wystosowanych w otrzymanym wniosku i/lub wywiązywanie się 
z naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika; 

2. zarządzanie codziennymi potrzebami biznesowymi (takimi jak zapewnienie 
prawidłowego działania naszych stron); 

3. przestrzeganie odpowiednich przepisów i regulacji;  
4. egzekwowanie zasad i procedur Brunswick oraz zapobieganie oszustwom;  
5. prowadzenie badań rynku (w tym analizowanie sposobu poruszania się 

użytkowników po stronach); 
6. komunikowanie się z konsumentami na temat naszych produktów i usług (w tym 

informowanie o wycofaniu produktów z rynku i udzielanie gwarancji); 
7. zapewnianie użytkownikowi dopracowanej obsługi reklamowej; 
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8. dostarczanie dokładnych informacji dotyczących zakupu (w tym finansowania, 
cen i wysyłki); 

9. tworzenie wewnętrznych analiz i sprawozdań. 
 
Wszystkie te powody są uznawane za uzasadnione cele biznesowe. Gromadzimy i 
wykorzystujemy minimalną ilość informacji niezbędną do realizacji uzasadnionych celów 
biznesowych. 
 
Czy spółka Brunswick udostępnia moje dane osobowe? 
 
FIRMA BRUNSWICK NIE SPRZEDAJE DANYCH OSOBOWYCH. 
 
Firma Brunswick udostępnia informacje wewnątrz naszych oddziałów i marek oraz 
określonym stronom zewnętrznym. Mowa tu o stronach zewnętrznych będących 
naszymi partnerami biznesowymi i wykonawcami, którzy podlegają umowom, 
porozumieniom i nadzorowi mającemu zapewnić, że dane użytkownika są 
zabezpieczane i obsługiwane z szacunkiem przez cały czas. Przed rozpoczęciem 
współpracy z jakąkolwiek stroną zewnętrzną każda strona zewnętrzna jest dokładnie 
weryfikowana, aby upewnić się, że posiada ona odpowiedni poziom ochrony, stosowny 
do zabezpieczenia danych użytkownika. 
 
Wyjątki: firma Brunswick może również udostępniać informacje innym stronom 
zewnętrznym, ale WYŁĄCZNIE w następujących celach: 

1. zachowanie zgodności z obowiązującym prawem lub procesem prawnym (w tym 
wobec organów ścigania lub innych urzędników państwowych); 

2. gdy jest to konieczne w celu ochrony istotnych interesów danej osoby (w tym w 
celu zapobiegania szkodom fizycznym, stratom finansowym i zgodności z 
dochodzeniem w sprawie działalności prawnej/etycznej); 

3. egzekwowanie polityki Brunswick i zapobieganie oszustwom; 
4. aby chronić naszą własność, usługi oraz prawa; 
5. w związku z fuzją, konsolidacją, restrukturyzacją, sprzedażą lub innymi zmianami 

korporacyjnymi. 
 
W jaki sposób firma Brunswick udostępnia moje dane osobowe? 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ 
 
Firma Brunswick ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym gromadzi i 
przetwarza dane osobowe w Stanach Zjednoczonych.  
 
Aby przekazywać dane z Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) do innych krajów, prawo wymaga od nas zachowania 
wysokiego standardu ochrony danych. 
 
Korzystając z naszych Witryn albo udostępniając nam swoje dane osobowe, 
użytkownik przesyła te dane do naszej siedziby w Stanach Zjednoczonych.  



 

This data is internal to Brunswick. 

 
Zwracamy uwagę, że: (1) poziom ochrony danych osobowych użytkownika w Stanach 
Zjednoczonych może nie odpowiadać poziomowi ich ochrony w państwie, stanie czy 
jurysdykcji jego zamieszkania bądź obywatelstwa, (2) władze UE stwierdziły, że 
w pewnych okolicznościach Stany Zjednoczone nie zapewniają odpowiedniego stopnia 
ochrony danych osobowych; oraz (3) przy przekazywaniu danych osobowych 
użytkownika do Stanów Zjednoczonych jego dane osobowe mogą być dostępne dla 
władz oraz urzędników Stanów Zjednoczonych bądź zostać im w inny sposób 
udostępnione na mocy wyroków, orzeczeń i nakazów sądowych lub administracyjnych, 
lub na mocy innych przepisów prawa, przepisów ustawowych i przepisów krajowych 
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.  
 
Ponadto, zarówno my, jak i nasi usługodawcy będący stronami trzecimi, przekazujemy 
dane osobowe gromadzone przez nas w stronach do innych krajów, w których 
prowadzimy działalność. W takich krajach trzecich stosujemy te same ostrzeżenia, 
zastrzeżenia i standardy ochrony danych.  
 
Standardowe klauzule umowne i umowy dotyczące przetwarzania/ochrony danych. 
W stosownych przypadkach spółka Brunswick opracowała i zawarła umowy dotyczące 
przetwarzania danych albo umowy o ochronie danych osobowych z odpowiednimi 
stronami w celu zapewnienia prawidłowego przekazywania danych użytkowników. 
W obrębie UE i EOG umowy te zawierają Standardowe Klauzule Umowne („SKU”) 
zatwierdzone przez Komisję Europejską jako adekwatny środek ochrony w związku 
z przekazywaniem danych osobowych poza UE i EOG. Firma Brunswick, a także jej 
jednostki stowarzyszone, oddziały i jednostki zależne korzysta z tych standardowych 
klauzul umownych w zakresie przekazania danych. 
 
Prawa użytkownika 
 
Firma Brunswick szanuje prywatność użytkownika i poważnie traktuje swoje obowiązki 
w zakresie prywatności. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i wymogów 
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, takich jak Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i Kalifornijska ustawa o ochronie 
prywatności konsumentów (CCPA)/Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności 
(CPRA). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Państwa dane są bezpieczne i 
przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem. 
 
Firma Brunswick przyjmuje do wiadomości następujące, przysługujące użytkownikowi 
prawa: 

1. prawo do informacji; 
2. prawo dostępu; 
3. prawo do sprostowania danych; 
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 
5. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
6. prawo do przenoszalności danych; 
7. prawo do bycia zapomnianym; 
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8. prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. 
 
Aby złożyć wniosek związany z tymi prawami, należy zapoznać się z naszym 
Formularzem wniosku o dostęp do danych osób, których dane dotyczą Brunswick 
(https://www.brunswick.com/DSAR), dostępnym za pośrednictwem łącza Prawa w 
zakresie prywatności w stopce naszych stron.  
 
Ponadto, użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania 
korespondencji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasadniczo 
każda wiadomość e-mail o charakterze promocyjnym będzie zawierać łącze „Anuluj 
subskrypcję” znajdujące się na dole wiadomości. 
 
Oprócz tych praw użytkownik ma również prawo do zmiany swoich preferencji w 
zakresie plików cookie. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce 
dotyczącej plików cookie (https://www.brunswick.com/cookie-policy), dostępnej za 
pośrednictwem łącza do Polityki dotyczącej plików cookie w stopce naszych Witryn. 
Polityka dotycząca plików cookie zostaje niniejszym włączona i przyjęta w ramach 
niniejszej polityki. 
 
Przechowywanie danych osobowych użytkownika 
 
Firma Brunswick przechowuje wszystkie dane osobowe przez okres trwania odnośnych 
relacji biznesowych oraz przez okres obowiązywania gwarancji oraz przez czas trwania 
ustawowego okresu przedawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy bądź na mocy 
przepisów prawa miejscowego. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z polityką 
i harmonogramem spółki Brunswick w zakresie zarządzania informacjami, a także 
stosownie do okresu wymaganego przepisami prawa podatkowego i innych 
obowiązujących przepisów prawa; oraz przez okres, przez jaki użytkownik może wnieść 
przeciwko nam roszczenie, tak aby spółka Brunswick mogła odpierać ewentualne 
roszczenia prawne. Jednakże w przypadkach, gdy jest to konieczne ze względu na 
rozpatrywane roszczenie albo trwając postępowanie wyjaśniające, możemy 
przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres. 
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