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Syfte 
 
Brunswick arbetar hårt för att skydda och säkerställa dina personuppgifter och övriga 
data som vi samlar in och lagrar. Den här integritetspolicyn är avsedd att hjälpa dig 
förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur du kan uppdatera, 
hantera och/eller begära att vi raderar dina uppgifter. Denna integritetspolicy anger 
också vissa skyldigheter och ansvar du kan ha med avseende på dina uppgifter. Läs 
noga denna integritetspolicy. 
 
Tillämplighet  
 
Denna integritetspolicy gäller information som insamlas av Brunswick Corporation, 

eventuella närstående bolag eller dotterbolag (”Brunswick”, ”vi” eller ”oss”), offline eller 

online, inklusive bland annat alla webbplatser eller appar som publicerar en länk till 

denna integritetspolicy (sammantaget ”webbplatserna”).  

Genom din fortsatta aktivitet på våra webbplatser eller annat sätt samarbetar med 

oss bekräftar du att du har läst och förstått de villkor som beskrivs i denna 

integritetspolicy. Denna integritetspolicy är införlivad i och utgör en integrerad del av 

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

Personer som söker anställning hos Brunswick hänvisas till vår integritetspolicy för 

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

 

Definitioner 
 
Cookie eller förstapartscookie: lagras på den webbplats du besöker för att komma ihåg 
saker om ditt besök.  
 
Data / Uppgifter: Alla uppgifter och upplysningar, oavsett format. Det finns två typer av 
uppgifter: personuppgifter och övriga uppgifter. 
 

• Personuppgifter: Personuppgifter är varje uppgift eller upplysning som avser en 
specifik person. Personuppgifter kategoriseras vidare baserat på vad det är för typ 
av uppgifter som samlas in och hur viktigt det är att hålla dessa uppgifter privata. 

 

• Övriga uppgifter: Övriga uppgifter är uppgifter som inte är personuppgifter. 
Exempel är bland annat vara webbplatstrafik, aggregerade preferenstrender 
gällande cookies, frekvens av användning av länkar, större geografiskt område 
(USA, Europa, Asien o.s.v.).  
 

Försäljning av personuppgifter: Försäljning av personuppgifter i utbyte mot pengar eller 
annan värdefull ersättning (förmån). 
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Delning av personuppgifter: Delning av personuppgifter med en tredje part för riktad 
reklam till förmån för ett företag. Inga pengar eller annat värde byts ut. 
 
Spårningscookie eller tredjepartscookie: avser varje textfil som en webbläsare lagrar på 
en användares dator och som används för att spåra en användares aktivitet när hen 
surfar på Internet.  
 
Spårningspixel / Webbfyr: är ett filobjekt som placeras på en webbsida eller i ett e-
postmeddelande för att övervaka användares beteende. 
 
Vad samlar Brunswick in för uppgifter? 
 
Brunswick samlar in och behandlar personuppgifter från kunder för berättigade 
affärsändamål. Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och/eller delar är beroende 
av vilken av våra produkter och/eller tjänster du använder. Dessa uppgifter kan omfatta: 

• ditt namn och dina kontaktuppgifter (som kan omfatta andra identifierare som ditt 
alias, din IP-adress och e-postadress o.s.v.),  

• din inkomst och information om anställning,  

• information om din kreditvärdighet, 

• din inköps- och transaktionshistorik, 

• cookierelaterade uppgifter som avser din aktivitet på Internet och andra elektroniska 
nätverk, vilket kan inbegripa information om din interaktion med våra webbplatser 
(t.ex. bläddra på webbsidor, besökarrörelser på webbplatsen, klick för att gå vidare 
till andra sidor o.s.v.). 

 
Vi samlar inte in uppgifter om barn under 13 år. I enlighet med våra användarvillkor 
(www.brunswick.com/terms-of-use) får barn under 13 år inte använda våra webbplatser.  
 
Hur samlar Brunswick in dessa uppgifter?  
 
Vi samlar till exempel in dina personuppgifter när du: 
 

1. bläddrar igenom våra webbplatser och/eller använder våra appar, * 
2. köper en produkt eller registrerar dig på en utskickslista, * 
3. registrerar din produkt för garantiservice hos en av våra återförsäljare, 
4. lämnar in en garantibegäran hos Brunswick eller en återförsäljare, 
5. rapporterar problem med en produkt/tjänst och/eller deltar i kundundersökningar, 
6. lämnar kontoinformation eller ger oss dina kontaktuppgifter,  
7. lämnar information för att auktorisera din åtkomst till webbplatserna, som till 

exempel användarnamn och/eller lösenord, och/eller  
8. kommunicerar direkt med oss. 
9. Skicka in en begäran om åtkomst för registrerad. En minimal mängd data 

kommer att lagras som bevis på din inskickade begäran.  
 
Vi samlar in viss information på automatiserat sätt när du besöker våra webbplatser, 
exempelvis hur många användare som besökt våra webbplatser och de sidor som 
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besökts. Genom att samla in denna information får vi kunskap om hur vi bäst anpassar 
våra webbplatser till våra besökare. Vi samlar in denna information på olika sätt, 
exempelvis med hjälp av ”cookies, spårningscookies” och ”spårningspixlar/webbfyrar”. 
För mer information om vår användning av cookies, spårningscookies och 
spårningspixlar/webbfyrar, se vår separata cookiepolicy (www.brunswick.com/cookie-
policy). Vår cookiepolicy beskriver också dina rättigheter med avseende på inställning 
av dina personliga cookie-inställningar. 
 
* Se Brunswicks cookiepolicy och avsnittet om dina rättigheter nedan, som båda 
beskriver dina rättigheter att begränsa insamlingen av dina uppgifter via våra 
webbplatser och appar. 
 
Varför samlar Brunswick in dessa uppgifter?  
 
Brunswick samlar in din information av följande skäl: 
 

1. att tillgodose en begäran som du lämnat och/eller uppfylla våra avtalsförpliktelser 
gentemot dig, 

2. att hantera vardagliga verksamhetsbehov (som att se till att våra webbplatser 
fungerar korrekt), 

3. att efterleva relevanta lagar och förordningar,  
4. att upprätthålla Brunswicks policyer och procedurer och förhindra bedrägerier,  
5. att utföra marknadsundersökningar (bland annat genom att analysera hur 

användare navigerar på webbplatserna), 
6. att kommunicera med konsumenter om våra produkter och tjänster (inklusive 

kommunikation om återkallelser och administration av garantier), 
7. att tillhandahålla dig en utsökt annonsupplevelse, 
8. att ge dig korrekt information om inköp (inklusive finansiering, prissättning och 

leverans), 
9. att skapa interna analyser och rapporter. 

 
Alla dessa skäl anses vara berättigade affärsändamål. Vi samlar in och använder 
minsta möjliga mängd information för att alltjämt tillgodose berättigade affärsändamål. 
 
Delar eller säljer Brunswick mina personuppgifter? 
 
BRUNSWICK SÄLJER INTE PERSONUPPGIFTER. 
 
Brunswick delar information internt inom våra egna avdelningar och varumärken samt 
med vissa tredje parter. Dessa tredje parter är våra affärspartner och 
uppdragstagare. De är bundna av kontrakt och avtal och underkastas övervakning så 
att dina uppgifter behandlas med största möjliga skydd och respekt. Varje tredje part 
granskas noggrant för att säkerställa att de vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för att 
skydda dina uppgifter innan vi går med på att arbeta med dem. 
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Undantag: Brunswick kan dock även dela information med andra tredje parter 
ENDAST för följande ändamål: 

1. För att efterleva tillämplig lag eller rättslig process (bland annat gentemot 
brottsbeivrande myndigheter eller andra offentliga tjänstemän). 

2. När det är nödvändigt för att skydda en persons vitala intressen (vilket inbegriper 
att förhindra fysisk skada, ekonomisk förlust och efterlevnad av en utredning 
kring juridisk/etisk verksamhet). 

3. För att genomdriva Brunswicks policy och förhindra bedrägerier. 
4. För att skydda vår egendom samt våra tjänster och juridiska rättigheter. 
5. I samband med en fusion, konsolidering, rekonstruktion, försäljning eller annan 

företagsförändring. 
 
Hur delar Brunswick mina personuppgifter? 
 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR 
 
Brunswick har sitt huvudkontor i USA och samlar därmed in och behandlar 
personuppgifter i USA.  
 
För att överföra uppgifter från Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) till andra länder kräver lagen att vi upprätthåller en hög 
standard gällande dataskydd. 
 
Genom att använda webbplatserna eller förse oss med dina personuppgifter 
överför du dina personuppgifter till oss i USA.  
 
Observera att (1) det kanske inte erbjuds samma skyddsnivå för personuppgifter i USA 
som i det land, den delstat, eller den jurisdiktion som du är invånare eller medborgare i, 
(2) europeiska myndigheter har fastställt att USA under vissa omständigheter inte 
tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter samt (3) när de överförs till 
USA kanske dina personuppgifter kan nås av, eller på annat sätt göras tillgängliga för 
myndigheter och tjänstemän i USA i enlighet med rättsliga och/eller administrativa 
order, dekret och krav, och/eller andra inhemska lagar, stadgar och bestämmelser, som 
gäller i USA.  
 
Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer överför dessutom personuppgifterna som vi 
samlar in på våra webbplatser till andra länder där vi är verksamma. Vi tillämpar samma 
varningar, friskrivningar och dataskyddsstandarder i dessa tredje länder.  
 
Standardavtalsklausuler och avtal om databehandlings-/dataskyddsavtal. Brunswick 
har, i tillämpliga fall, skapat och ingått avtal om databehandling eller dataskydd med 
tredje parter för att säkerställa korrekt överföring av dina personuppgifter. Inom EU och 
EES omfattar dessa avtal standardavtalsklausuler (”SCC:er”), som har godkänts av 
Europeiska kommissionen, som ett tillräckligt skydd vid överföring av personuppgifter 
utanför EU och EES. Brunswick, såväl som dess anslutna företag, divisioner och 
dotterbolag förlitar sig på dessa SCC:er för överföring av data. 
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Dina rättigheter 
 
Brunswick respekterar din integritet och tar sina åtaganden om integritet på stort allvar. 
Vi förbinder oss till de principer och krav som framgår av tillämpliga 
integritetsförordningar, som till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 
och USA:s California Consumer Privacy Act (CCPA) / California Privacy Rights Act 
(CPRA). Vi arbetar hårt för att säkerställa att dina uppgifter är säkra och behandlas på 
ett rättvist och lagenligt sätt. 
 
Brunswick erkänner dina rättigheter: 

1. Rätt att bli informerad. 
2. Rätt till tillgång. 
3. Rätt till rättelse. 
4. Rätt att göra invändningar mot behandlingen. 
5. Rätt att begränsa behandlingen. 
6. Rätt till dataportabilitet. 
7. Rätt att bli bortglömd. 
8. Rättigheter med avseende på automatiserat beslutsfattande och profilering. 

 
För att skicka in en begäran med avseende på dessa rättigheter, se vårt formulär för 
registrerade som begär tillgång till skyddade personuppgifter hos Brunswick 
(https://www.brunswick.com/DSAR), som du kan komma åt genom att klicka på länken 
Integritetsrättigheter i sidfoten på våra webbplatser.  
 
Därutöver har du rätt att avstå från (välja bort) marknadsföringsmeddelanden. I 
allmänhet kommer själva marknadsföringsmeddelandena att innehålla en “Avsluta 
prenumeration”-länk längst ner i meddelandet. 
 
Utöver dessa rättigheter har du också rätt att justera dina cookie-inställningar. För 
detaljerad information, se vår cookiepolicy (https://www.brunswick.com/cookie-policy), 
som finns tillgänglig i länken Cookiepolicy i sidfoten på våra webbplatser. Cookiepolicyn 
är införlivad i och görs gällande enligt denna policy. 
 
Lagring av dina personuppgifter 
 
Brunswick behåller all personlig information under hela den relevanta affärsrelationen 
och längden av tillämplig garanti och lagstadgad preskriptionstid enligt ett avtal eller 
enligt lokala lagar. Informationen lagras i enlighet med Brunswicks policyer och 
scheman för informationshantering och under den tid det krävs enligt skatterelaterade 
och andra tillämpliga lagar och förordningar samt så länge som det är nödvändigt för att 
du ska kunna göra anspråk mot oss och för att Brunswick ska kunna försvara sig mot 
eventuella rättsliga anspråk. Däremot kan vi behöva behålla personuppgifter under 
längre tid om det är relevant för ett pågående anspråk eller en pågående utredning. 
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