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Finalidade 
 
A Brunswick trabalha arduamente para proteger e preservar os seus dados pessoais 
e outros dados coletados e mantidos por nós. Esta Política de privacidade existe 
para ajudar você a entender quais dados coletamos, o motivo pelo qual os 
coletamos e como você pode atualizar, gerenciar e/ou solicitar a exclusão dos seus 
dados. Esta Política de privacidade também estabelece determinadas obrigações e 
responsabilidades que você poderá ter em relação às suas informações. Leia esta 
Política de privacidade com atenção. 
 
Aplicabilidade 
 
Esta Política de privacidade se aplica às informações coletadas pela 

Brunswick Corporation, às empresas afiliadas ou subsidiárias (“Brunswick”, “nós” ou 

“nos/conosco”), off-line ou on-line, inclusive, sem limitação, todos os sites ou aplicativos 

que publicarem um link para esta Política de privacidade (coletivamente, “Sites”).  

Ao continuar a interagir com nossos Sites ou interagir de outra forma conosco, 

você reconhece que leu e entendeu os termos descritos nesta Política de 

privacidade. Esta Política de privacidade está incluída e faz parte dos Termos de uso 

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

Para candidatos a emprego na Brunswick, consulte o nosso Aviso de privacidade do 

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

 

Definições 
 
Cookie ou cookie próprio: reside no site que você está visitando para lembrar coisas 
sobre sua visita.  
 
Dados: todos os registros e informações, independentemente do formato. Existem dois 
tipos de dados: dados pessoais e outros dados. 
 

• Dados pessoais: dados pessoais são qualquer registro ou informação relacionada 
a uma pessoa específica. Os dados pessoais são categorizados com base no tipo 
de dados coletados e na importância de manter a privacidade desses dados. 

 

• Outros dados: outros dados são dados que não são dados pessoais. Os exemplos 
podem incluir tráfego do site, tendências de preferência agregadas provenientes 
de cookies, taxas de uso de links, região geográfica geral (EUA, Europa, Ásia 
etc.). 
 

Venda de dados pessoais: venda de dados pessoais em troca de dinheiro ou outra 
compensação importante (benefício). 
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Compartilhamento de dados pessoais: compartilhamento de dados pessoais com 
terceiros para publicidade direcionada em benefício de uma empresa. Não há 
intercâmbio de dinheiro ou outro valor. 
 
Cookie de rastreamento ou cookie de terceiros: arquivo de texto que um navegador de 
internet armazena no dispositivo de um usuário e que é usado para rastrear a atividade 
do usuário durante a navegação na internet.  
 
Web beacon: um objeto de arquivo colocado em uma página da web ou em uma 
mensagem de e-mail para monitorar o comportamento dos usuários. 
 
Quais dados são coletados pela Brunswick? 
 
A Brunswick coleta e processa as dados pessoais dos clientes para objetivos de 
negócios legítimos. Os tipos de dados pessoais que coletamos e/ou compartilhamos 
dependem do produto e/ou serviço que você possui conosco. Esses dados podem 
incluir: 

• Seu nome e informações de contato (que podem incluir outros identificadores como 
seu apelido, endereço IP, endereço de e-mail etc.);  

• Suas informações de renda e emprego;  

• Informações sobre sua capacidade creditícia; 

• Seu histórico de compras e transações anteriores; 

• Dados de cookies relacionados a seu uso de internet e informações de atividade em 
outras redes eletrônicas, que podem incluir informações sobre sua interação com 
nossos sites (por exemplo, rolagem de páginas, movimento de visitantes no site, 
cliques para avançar páginas etc.). 

 
Não coletamos dados de crianças menores de 13 anos. De acordo com nossos Termos 
de uso (www.brunswick.com/terms-of-use), crianças menores de 13 anos não têm 
permissão para usar nossos Sites.  
 
Como a Brunswick coleta essas informações? 
 
Coletamos suas informações pessoais, por exemplo, quando você: 
 

1. Navega pelos nossos Sites e/ou usa os nossos aplicativos;* 
2. Compra um produto ou inscreve-se em uma lista de endereçamento;* 
3. Registra seu produto para obter serviços de garantia por meio de um 

revendedor; 
4. Envia uma reivindicação de garantia por meio da Brunswick ou de um 

revendedor; 
5. Relata problemas de produtos/serviços e/ou responde a pesquisas de cliente; 
6. Fornece informações da conta ou fornece suas informações de contato;  
7. Fornece informações para autenticar seu acesso por meio dos sites, como nome 

de usuário e/ou senhas;  
8. Corresponde-se conosco diretamente; e/ou 
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9. Envia uma solicitação de acesso do titular dos dados. Uma quantidade mínima 
de dados será mantida como evidência da sua solicitação.  

 
Nós coletamos determinadas informações por meios automatizados quando você visita 
nossos Sites, como quantos usuários visitaram nossos Sites e as páginas acessadas. 
Ao coletar essas informações, aprendemos a melhor maneira de personalizar nossos 
Sites para nossos visitantes. Nós coletamos essas informações por vários meios, como 
“cookies”, “cookies de rastreamento” e “web beacons”. Para obter mais informações 
sobre nosso uso de cookies, cookies de rastreamento e web beacons, consulte nossa 
Política de cookies (www.brunswick.com/cookie-policy). Nossa Política de cookies 
também detalha seus direitos em relação à definição de suas preferências pessoais 
para cookies. 
 
* Consulte a Política de cookies da Brunswick e a seção sobre Seus direitos deste 
documento, que descreve seus direitos de limitar a coleta de suas informações por 
meio do uso de nossos Sites e aplicativos. 
 
Por que a Brunswick coleta essas informações? 
 
A Brunswick coleta suas informações pelos seguintes motivos: 
 

1. Atender a uma solicitação que você fez e/ou cumprir nossas obrigações 
contratuais com você; 

2. Gerenciar as necessidades diárias dos negócios (como garantir que nossos 
Sites estejam operando corretamente); 

3. Cumprir as leis e regulamentos relevantes;  
4. Aplicar as políticas e procedimentos da Brunswick e evitar fraudes;  
5. Realizar pesquisas de mercado (incluindo a análise de como os usuários 

navegam nos Sites); 
6. Comunicar-se com os consumidores sobre nossos produtos e serviços (incluindo 

a comunicação de recalls e a administração de garantias); 
7. Oferecer uma experiência de publicidade direcionada a você; 
8. Fornecer informações precisas relacionadas à compra (incluindo financiamento, 

preços e envio); 
9. Criar análises e relatórios internos. 

 
Todos esses motivos são considerados objetivos comerciais legítimos. Nós coletamos 
e usamos a mínima quantidade possível de informações para cumprir esses objetivos 
comerciais legítimos. 
 
A Brunswick compartilha ou vende minhas informações pessoais? 
 
A BRUNSWICK NÃO VENDE INFORMAÇÕES PESSOAIS. 
 
A Brunswick compartilha informações internamente em nossas próprias divisões e 
marcas e com determinados terceiros. Esses terceiros são nossos parceiros de 
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negócios e prestadores de serviços e têm de cumprir contratos, acordos e passar por 
monitoramento para garantir que seus dados sejam tratados com a máxima proteção e 
respeito. Cada terceiro é cuidadosamente avaliado para garantir que tenha medidas 
adequadas para proteger seus dados antes de concordarmos em trabalhar com eles. 
 
Exceções: NO ENTANTO, a Brunswick também pode compartilhar informações com 
outros terceiros SOMENTE para os seguintes fins: 

1. Para cumprir a lei ou um processo judicial aplicável (incluindo autoridades 
policiais ou outros funcionários públicos); 

2. Quando necessário para proteger os interesses vitais de uma pessoa (inclusive 
para evitar danos físicos, perda financeira e para cumprir com uma investigação 
de atividade legal/ética); 

3. Para aplicar a política da Brunswick e evitar fraudes; 
4. Para proteger nossas propriedades, serviços e direitos; 
5. Em conexão com uma fusão, consolidação, reestruturação, venda ou outra 

mudança corporativa. 
 
Como a Brunswick compartilha as minhas informações pessoais? 
 
TRANSFERÊNCIAS ENTRE FRONTEIRAS 
 
A Brunswick está sediada nos Estados Unidos e, portanto, coleta e processa dados 
pessoais nos Estados Unidos.  
 
Para transferir dados da União Europeia (UE) e da Área Econômica Europeia (AEE) 
para outros países, a lei exige que mantenhamos um alto padrão de proteção dos 
dados. 
 
Ao usar os Sites ou nos fornecer suas informações pessoais, você está 
transferindo suas informações pessoais para nós nos EUA.  
 
Esteja ciente de que (1) os EUA podem não ter o mesmo nível de proteção das 
informações pessoais que o seu país, estado ou jurisdição de residência ou 
nacionalidade, (2) as autoridades da UE determinaram que, em algumas 
circunstâncias, os EUA não fornecem um nível adequado de proteção para 
informações pessoais e (3) quando transferidas para os EUA, suas informações 
pessoais poderão ser acessadas por autoridades e funcionários públicos dos EUA ou 
disponibilizadas de outra forma a eles de acordo com os procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, decretos e exigências e/ou outras leis, estatutos e regulamentos 
nacionais em vigor dos EUA.  
 
Adicionalmente, nós e nossos prestadores de serviços terceirizados transferimos as 
informações pessoais que coletamos nos Sites para outros países onde fazemos 
negócios. Aplicamos os mesmos avisos, isenções de responsabilidade e padrões de 
proteção de dados nesses países.  
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Cláusulas contratuais padrão e contratos de processamento/proteção de dados. 
Quando adequado, a Brunswick criou e celebrou Contratos de Processamento ou 
Proteção de Dados com terceiros para assegurar a transferência adequada de suas 
informações pessoais. Na UE e na AEE, esses contratos incorporam cláusulas 
contratuais padrão (standard contractual clauses, “SCCs”), as quais foram aprovadas 
pela Comissão Europeia como um meio adequado de proteção ao transferir dados para 
fora da UE e da AEE. A Brunswick, assim como suas afiliadas, divisões e subsidiárias 
contam com essas SCCs para transferências de dados. 
 
Seus direitos 
 
A Brunswick respeita a sua privacidade e leva suas obrigações de privacidade a sério. 
Estamos comprometidos com os princípios e requisitos dos regulamentos de 
privacidade aplicáveis, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (General 
Data Protection Regulation, GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia 
(California Consumer Privacy Act, CCPA)/Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia 
(California Privacy Rights Act, CPRA). Trabalhamos muito para garantir que seus 
dados estejam seguros e sejam processados de maneira justa e lícita. 
 
A Brunswick reconhece seus direitos: 

1. Direito de ser informado 
2. Direito de acesso 
3. Direito à retificação 
4. Direito de se opor ao processamento 
5. Direito de restringir o processamento 
6. Direito à portabilidade de dados 
7. Direito de ser esquecido 
8. Direitos relacionados à tomada de decisões automatizada e criação de perfis 

 
Para enviar uma solicitação relacionada a esses direitos, consulte nosso Formulário de 
solicitação de acesso do titular dos dados (https://www.brunswick.com/DSAR), 
disponível no link Direitos de privacidade encontrado no rodapé dos nossos Sites.  
 
Da mesma forma, você tem o direito de optar por não receber nossas comunicações de 
marketing por e-mail. Em geral, as próprias comunicações de marketing por e-mail têm 
um link “Descadastrar-se” na parte inferior. 
 
Além desses direitos, você também tem o direito de ajustar suas preferências de 
cookies. Para obter informações detalhadas, consulte nossa Política de cookies 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy), disponível no link Política de Cookies 
encontrado no rodapé dos nossos Sites. A Política de Cookies é incorporada e adotada 
de acordo com esta política. 
 
Retenção de seus dados pessoais 
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A Brunswick preserva todas as informações pessoais pela duração da relação 
comercial em questão e pela duração de qualquer garantia aplicável e prazo limite 
estatutário nos termos de um contrato ou das leis locais. Essa retenção é realizada de 
acordo com as políticas e cronogramas de gerenciamento de informações da 
Brunswick, assim como o período fiscal requerido e outras leis e regulações aplicáveis; 
e enquanto for necessário para que você possa apresentar uma reivindicação contra 
nós e que a Brunswick possa se defender dessas reivindicações judiciais. No entanto, 
podemos ter de preservar informações pessoais por períodos mais longos se forem 
relevantes para uma reivindicação ou investigação em andamento. 
 
 
 
 
 

 


