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วตัถุประสงค ์ 
 

Brunswick ท ำงำนอย่ำงเต็มทีเ่พือ่ปกป้องและใหค้วำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีเ่รำเก็บรวบรวมและดูแลรกัษำ 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีม้จีดุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหคุ้ณเขำ้ใจวำ่เรำเก็บรวบรวมขอ้มูลอะไร 

เพรำะเหตุใดเรำจงึเก็บรวบรวม และคุณจะสำมำรถอปัเดต จดักำร 

และ/หรอืขอใหเ้รำลบขอ้มูลของคุณไดอ้ย่ำงไร 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีย้งัก ำหนดภำระหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคุณในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล

ของคุณ กรุณำอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีอ้ย่ำงละเอยีด 

 

การนําไปใช ้ 
 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีม้ผีลกบัขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมโดย Brunswick Corporation 

บรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัย่อย (“Brunswick” “เรำ” หรอื “พวกเรำ”) ไม่ว่ำดว้ยวธิอีอฟไลนห์รอืออนไลน ์

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงแต่ จำกเว็บไซตห์รอืแอปทัง้หมดทีโ่พสตล์งิกไ์ปยงันโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้

(เรยีกรวมกนัว่ำ “เว็บไซต”์)  

การมปีฏสิมัพนัธก์บัเว็บไซตข์องเราอย่างต่อเน่ืองหรอืการมส่ีวนรว่มกบัเราจะถอืว่าคุณรบัทราบ

ว่าคุณไดอ้า่นและทําความเขา้ใจในเงื่อนไขทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีแ้ลว้ 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีร้วมอยู่ในและเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน 

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

ส ำหรบับุคคลทีส่มคัรงำนกบั Brunswick โปรดดูที ่ประกำศเกีย่วกบัควำมเป็นสว่นตวัของผูส้มคัรงำน 

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

 

คําจํากดัความ 

 

คุกกีห้รอืคุกกีข้องบุคคลทีห่นึง่: อยู่บนเว็บไซตท์ีคุ่ณก ำลงัเยีย่มชมเพือ่จดจ ำสิง่ต่ำง ๆ 

เกีย่วกบักำรเยีย่มชมของคุณ  
 

ขอ้มูล: บนัทกึและขอ้มูลทัง้หมด ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตำม ขอ้มูลมสีองประเภท: ไดแ้ก ่

ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอืน่ ๆ 
 

• ขอ้มูลส่วนบุคคล: ขอ้มูลส่วนบุคคลคอืบนัทกึหรอืขอ้มูลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดร้บักำรจดัประเภทเพิม่เตมิตำมประเภทของขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวม 

และควำมส ำคญัของกำรเก็บรกัษำขอ้มูลน้ันเป็นควำมลบั 

 

• ขอ้มูลอืน่ ๆ: ขอ้มูลอืน่ ๆ คอืขอ้มูลทีไ่ม่ใชข่อ้มูลส่วนบุคคล ตวัอย่ำงเชน่ ปรมิำณกำรใชง้ำนเว็บไซต ์

แนวโนม้กำรตัง้ค่ำคุกกีแ้บบรวม อตัรำกำรใชล้งิก ์พืน้ทีท่ำงภูมศิำสตรข์นำดใหญ่ (สหรฐัฯ ยุโรป 

เอเชยี ฯลฯ)  

http://www.brunswick.com/terms-of-use
https://www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice
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กำรขำยขอ้มูลส่วนบุคคล: กำรขำยขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่แลกเปลีย่นกบัเงนิหรอืค่ำตอบแทนทีม่ค่ีำอืน่ ๆ 

(ผลประโยชน)์ 
 

กำรแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล: 

กำรแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลทีส่ำมส ำหรบักำรโฆษณำตำมเป้ำหมำยเพือ่ประโยชนข์องธรุกจิ 

ไม่มกีำรแลกเปลีย่นเงนิหรอืมูลค่ำอืน่ ๆ 
 

กำรตดิตำมคุกกีห้รอืคุกกีข้องบุคคลทีส่ำม 

คอืไฟลข์อ้ควำมทีเ่ว็บเบรำวเ์ซอรเ์ก็บไวบ้นเคร ือ่งของผูใ้ชแ้ละใชเ้พือ่กำรตดิตำมกจิกรรมของผูใ้ชข้ณะโรมมิง่บ

นอนิเทอรเ์น็ต  
 

เว็บบคีอน: คอืไฟลว์ตัถุทีว่ำงไวบ้นเว็บเพจหรอืในขอ้ควำมอเีมลเพือ่ตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้ช ้

 

Brunswick เก็บรวบรวมขอ้มูลอะไรบา้ง 
 
Brunswick 

จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้เพือ่วตัถุประสงคท์ำงธรุกจิอนัชอบดว้ยกฎหมำย 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รำเก็บรวบรวมและ/หรอืแบ่งปันจะขึน้อยู่กบัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรทีคุ่ณมี

กบัเรำ ขอ้มูลนีอ้ำจรวมถงึ: 

• ชือ่และขอ้มูลตดิต่อของคุณ (ซึง่อำจรวมถงึขอ้มูลระบุตวัตนอืน่ ๆ เชน่ นำมแฝง ทีอ่ยู่ IP ทีอ่ยู่อเีมล 

ฯลฯ)  

• ขอ้มูลรำยไดแ้ละกำรจำ้งงำนของคุณ  

• ขอ้มูลเกีย่วกบัควำมน่ำเชือ่ถอืของคุณ 

• ขอ้มูลกำรซือ้และกำรท ำธรุกรรมของคุณในอดตี 

• ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุกกีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ตและขอ้มูลกจิกรรมเครอืข่ำยอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ ๆ 

ของคุณ ซึง่อำจรวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบักำรมปีฏสิมัพนัธข์องคุณกบัเว็บไซตข์องเรำ (เชน่ กำรเลือ่นหนำ้ 

กำรเคลือ่นไหวของผูเ้ยีย่มชมบนเว็บไซต ์กำรคลกิเพือ่เลือ่นหนำ้ ฯลฯ) 
 

เรำจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลของเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 13 ปี ตำม เงือ่นไขกำรใชง้ำนของเรำ 

(www.brunswick.com/terms-of-use) เด็กทีม่อีำยุต ่ำกว่ำ 13 ปีไม่ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชเ้ว็บไซตข์องเรำ  
 

Brunswick เก็บรวบรวมขอ้มูลนีอ้ย่างไร 

 

ตวัอย่ำงเชน่ เรำจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมือ่คุณด ำเนินกำรต่อไปนี:้ 
 

1. เรยีกดูเว็บไซตข์องเรำและ/หรอืใชแ้อปของเรำ * 

2. ซือ้ผลติภณัฑห์รอืลงทะเบยีนเพือ่รบัจดหมำยข่ำว * 

3. ลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคุณเพือ่ใชบ้รกิำรกำรรบัประกนัผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 

4. ยืน่เคลมประกนัผ่ำนทำง Brunswick หรอืตวัแทนจ ำหน่ำย 

5. รำยงำนปัญหำผลติภณัฑ/์บรกิำรและ/หรอืท ำแบบส ำรวจควำมคดิเห็นจำกลูกคำ้ 

6. ใหข้อ้มูลบญัชหีรอืใหข้อ้มูลตดิต่อของคุณแกเ่รำ  

https://www.brunswick.com/terms-of-use
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7. ใหข้อ้มูลเพือ่พสิูจนต์วัตนในกำรเขำ้ใชง้ำนเว็บไซต ์เชน่ ชือ่ผูใ้ชแ้ละ/หรอืรหสัผ่ำน และ/หรอื  

8. ตดิต่อกบัเรำโดยตรง 

9. ส่งค ำขอกำรเขำ้ถงึของเจำ้ของขอ้มูล 

ขอ้มูลจ ำนวนนอ้ยทีสุ่ดจะถูกเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนของค ำขอทีคุ่ณส่ง  
 

เรำจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบำงอย่ำงดว้ยวธิกีำรอตัโนมตั ิเมือ่คุณเขำ้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรำ เชน่ 

จ ำนวนผูใ้ชท้ีเ่ขำ้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรำและหนำ้เว็บทีเ่ปิดดู 

กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลชว่ยใหเ้รำทรำบวำ่จะตอ้งปรบัแต่งเว็บไซตข์องเรำอย่ำงไรใหเ้หมำะกบัผูม้ำเยีย่มชมมำก

ทีสุ่ด เรำเก็บรวบรวมขอ้มูลนีผ้่ำนชอ่งทำงทีห่ลำกหลำย เชน่ “คุกกี ้คุกกีต้ดิตำม” และ “เว็บบคีอน” 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรใชง้ำนคุกกีข้องเรำ คุกกีต้ดิตำม และเว็บบคีอน 

โปรดดูทีน่โยบำยคุกกีท้ีแ่ยกต่ำงหำกของเรำ (www.brunswick.com/cookie-policy) 

นโยบำยเกีย่วกบัคุกกีข้องเรำยงัใหร้ำยละเอยีดเกีย่วกบัสทิธิข์องคุณทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตัง้ค่ำคุกกีส้่วนบุคคลข

องคุณ 

 

* โปรดดูนโยบำยคุกกีข้อง Brunswick และในส่วนสทิธิข์องคุณดำ้นล่ำง 

ซึง่ทัง้สองนโยบำยจะอธบิำยสทิธิข์องคุณในกำรจ ำกดักำรเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณผ่ำนกำรใชง้ำนเว็บไซตแ์

ละแอปของเรำ 

 
 

ทําไม Brunswick จงึเกบ็รวบรวมขอ้มูลนี ้

 

Brunswick เก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี:้ 
 

1. เพือ่ปฏบิตัติำมค ำขอทีคุ่ณส่งและ/หรอืปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนัตำมสญัญำของเรำทีม่ต่ีอคุณ 

2. เพือ่จดักำรควำมตอ้งกำรทำงธรุกจิประจ ำวนั (เชน่ กำรรบัรองวำ่เว็บไซตข์องเรำท ำงำนอย่ำงถูกตอ้ง) 

3. เพือ่ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

4. เพือ่บงัคบัใชน้โยบำยและขัน้ตอนของ Brunswick และป้องกนักำรฉอ้โกง  

5. เพือ่ท ำกำรวจิยัตลำด (รวมถงึกำรวเิครำะหว์ำ่ผูใ้ชท้่องเว็บไซตอ์ย่ำงไร) 

6. เพือ่สือ่สำรกบัผูบ้รโิภคเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ 

(รวมถงึกำรสือ่สำรกำรเรยีกคนืและกำรจดักำรกำรรบัประกนั) 

7. เพือ่มอบประสบกำรณก์ำรโฆษณำทีค่ดัสรรมำใหคุ้ณ 

8. เพือ่ใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ทีถู่กตอ้งแก่คุณ (รวมถงึกำรจดัหำเงนิทุน กำรก ำหนดรำคำ 

และกำรจดัส่ง) 

9. เพือ่จดัท ำกำรวเิครำะหแ์ละรำยงำนภำยใน 

 

เหตุผลเหล่ำนีล้ว้นแลว้แต่ถอืว่ำเป็นวตัถุประสงคท์ำงธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

เรำเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลนอ้ยทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะเป็นไปไดเ้พือ่ใหว้ตัถุประสงคท์ำงธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมำยยงัคง

ด ำเนินต่อไป 

 

Brunswick จะแบ่งปันหรอืขายขอ้มูลส่วนบุคคลของฉนัหรอืไม่ 
 

http://www.brunswick.com/cookie-policy
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BRUNSWICK จะไม่ขายขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

Brunswick จะแบ่งปันขอ้มูลเป็นกำรภำยในภำยในแผนกและแบรนดข์องเรำ และกบับุคคลทีส่ำมบำงรำย 

บุคคลทีส่ำมเหล่ำนีเ้ป็นคู่คำ้ทำงธรุกจิและผูร้บัจำ้งของเรำ และพวกเขำมขีอ้ผูกพนัตำมสญัญำ ขอ้ตกลง 

และกำรตรวจตดิตำมเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำขอ้มูลของคุณไดร้บักำรดูแลดว้ยกำรปกป้องและเคำรพสูงสุด 

บุคคลทีส่ำมแต่ละรำยไดร้บักำรตรวจสอบอย่ำงรอบคอบ 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำพวกเขำมกีำรป้องกนัทีเ่พยีงพอเพือ่คุม้ครองขอ้มูลของคุณกอ่นทีเ่รำจะตกลงทีจ่ะท ำงำนกบัพว

กเขำ  
 

ขอ้ยกเวน้: อย่ำงไรก็ตำม Brunswick อำจแบ่งปันขอ้มูลกบับุคคลทีส่ำมอืน่ ๆ 

เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนีเ้ท่านัน้: 

1. เพือ่ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้

(รวมถงึหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยหรอืเจำ้หนำ้ทีข่องรฐัอืน่ ๆ) 

2. เมือ่จ ำเป็นเพือ่ปกป้องผลประโยชนท์ีส่ ำคญัของบุคคล (รวมถงึเพือ่ป้องกนัอนัตรำยต่อรำ่งกำย 

กำรสูญเสยีทำงกำรเงนิ และกำรปฏบิตัติำมกำรตรวจสอบกจิกรรมทำงกฎหมำย/จรยิธรรม) 

3. เพือ่บงัคบัใชน้โยบำยของ Brunswick และป้องกนักำรฉอ้โกง 

4. เพือ่ปกป้องทรพัยส์นิ บรกิำร และสทิธิต์ำมกฎหมำยของเรำ 

5. เกีย่วกบักำรควบรวมกจิกำร กำรรวมกจิกำร กำรปรบัโครงสรำ้ง กำรขำย 

หรอืกำรเปลีย่นแปลงองคก์รอืน่ ๆ 
 

Brunswick จะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของฉนัอย่างไร 

 

การถ่ายโอนขอ้มูลขา้มเขตแดน 

 

Brunswick มสี ำนักงำนใหญ่อยู่ในสหรฐัอเมรกิำ 

และดงัน้ันจงึเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในสหรฐัอเมรกิำ  
 

ในกำรถ่ำยโอนขอ้มูลจำกสหภำพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกจิยุโรป (EEA) ไปยงัประเทศอืน่ ๆ 

กฎหมำยก ำหนดใหเ้รำรกัษำมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลไวใ้นระดบัสูง 

 

การใชง้านเว็บไซตข์องเราหรอืการมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัเรา 

จะถอืว่าคุณกําลงัโอนมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่เราในสหรฐัอเมรกิา  
 

โปรดทรำบว่ำ (1) สหรฐัอเมรกิำอำจไม่ใหก้ำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัเดียวกบัในประเทศ รฐั 

หรอืเขตอ ำนำจศำลทีคุ่ณพ ำนักอำศยัหรอืถอืสญัชำต ิ(2) หน่วยงำนของสหภำพยุโรปไดพ้จิำรณำว่ำ 

ในบำงกรณี สหรฐัอเมรกิำไม่ไดใ้หก้ำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัทีเ่พยีงพอ และ (3) 

เมือ่ถ่ำยโอนไปยงัสหรฐัอเมรกิำ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอำจสำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยหรอืท ำใหใ้ชง้ำนไดโ้ดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละเจำ้พนักงำนของสห

รฐัอเมรกิำตำมกำรพจิำรณำคดแีละ/หรอืค ำสัง่กำรบรหิำร กฤษฎกีำ และขอ้เรยีกรอ้ง และ/หรอืกฎหมำย 

กฎเกณฑ ์และระเบยีบขอ้บงัคบัภำยในประเทศอืน่ ๆ ทีม่ีผลบงัคบัใชใ้นสหรฐัอเมรกิำ  
 



 

This data is internal to Brunswick. 

นอกจำกนี ้

เรำและผูใ้หบ้รกิำรบุคคลทีส่ำมของเรำอำจจะโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รำเก็บรวบรวมจำกเว็บไซตไ์ปยงัประ

เทศทีส่ำมอืน่ ๆ ทีเ่รำประกอบกจิกำรอยู่ เรำใชค้ ำเตอืน ขอ้ควำมปฏเิสธควำมรบัผดิชอบ 

และมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลแบบเดยีวกนัในประเทศทีส่ำมดงักล่ำว  
 

อนุประโยคเกีย่วกบัสญัญำมำตรฐำนและขอ้ตกลงในกำรประมวลผล/กำรคุม้ครองขอ้มูล Brunswick 

ไดส้รำ้งและท ำขอ้ตกลงในกำรประมวลผลขอ้มูลหรอืกำรคุม้ครองขอ้มูลกบับุคคลทีส่ำมเพือ่ท ำใหแ้น่ใจว่ำมกีำ

รถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงเหมำะสม ในสหภำพยุโรปและเขตเศรษฐกจิยุโรป 

ขอ้ตกลงเหล่ำน้ันจะมอีนุประโยคเกีย่วกบัสญัญำมำตรฐำน (“SCC”) 

ซึง่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมำธกิำรยุโรปว่ำเป็นวธิกีำรคุม้ครองทีเ่พยีงพอในกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคค

ลไปยงันอกสหภำพยุโรปและเขตเศรษฐกจิยุโรป Brunswick รวมทัง้บรษิทัในเครอื แผนก 

และบรษิทัย่อยตอ้งพึง่พำ SCC เหล่ำนีใ้นกำรถ่ำยโอนขอ้มูล 

 

สทิธิข์องคุณ 

 
Brunswick 

เคำรพควำมเป็นส่วนตวัของคุณและใหค้วำมส ำคญักบัขอ้ผูกพนัดำ้นควำมเป็นส่วนตวัอย่ำงจรงิจงั 

เรำมุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดของระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมเป็นส่วนตวัทีบ่งัคบัใช ้เชน่ 

ระเบยีบขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลทั่วไป (GDPR) 

และกฎหมำยควำมเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภคในรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CCPA)/ 

กฎหมำยสทิธคิวำมเป็นส่วนตวัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CPRA) 

เรำท ำงำนอย่ำงหนักเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำขอ้มูลของคุณปลอดภยัและประมวลผลในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและถูกตอ้ง

ตำมกฎหมำย 

 

Brunswick รบัทรำบสทิธิข์องคุณ: 

1. สทิธิใ์นกำรไดร้บัแจง้ 

2. สทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึ 

3. สทิธใินกำรแกไ้ข 

4. สทิธิใ์นกำรคดัคำ้นกำรประมวลผล 

5. สทิธิใ์นกำรจ ำกดักำรประมวลผล 

6. สทิธิใ์นกำรโอนยำ้ยขอ้มูล 

7. สทิธิใ์นกำรถูกลมื 

8. สทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดัสนิใจและกำรท ำประวตัสิ่วนตวัโดยอตัโนมตั ิ

 

หำกตอ้งกำรส่งค ำขอทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธิเ์หล่ำนี ้โปรดดู 

แบบฟอรม์ค ำขอเขำ้ถงึขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลเกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวัของ Brunswick 

(https://www.brunswick.com/DSAR) 

ของเรำไดท้ีล่งิกส์ทิธคิวำมเป็นส่วนตวัในส่วนทำ้ยของเว็บไซตข์องเรำ  
 

คุณมสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกไม่รบักำรสือ่สำรดำ้นกำรตลำดทำงอเีมลจำกเรำ โดยทั่วไปแลว้ 

กำรสือ่สำรดำ้นกำรตลำดทำงอเีมลจะมลีงิก ์“ยกเลกิกำรสมคัรรบัข่ำวสำร” ทีด่ำ้นล่ำงของกำรสือ่สำร 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/e1ebc611-5769-4b5b-aa85-2ee85055a9e7/86cc5c86-854c-4e91-8078-726c6209af52
https://privacyportal.onetrust.com/webform/e1ebc611-5769-4b5b-aa85-2ee85055a9e7/86cc5c86-854c-4e91-8078-726c6209af52


 

This data is internal to Brunswick. 

 

นอกเหนือจำกสทิธิเ์หล่ำนีแ้ลว้ คุณยงัมสีทิธิใ์นกำรปรบักำรตัง้ค่ำคุกกีข้องคุณ ส ำหรบัขอ้มูลโดยละเอยีด 

โปรดดู นโยบำยเกีย่วกบัคุกกีข้องเรำ (https://www.brunswick.com/cookie-policy) 

ซึง่มอียู่ในลงิกน์โยบำยเกีย่วกบัคุกกีใ้นส่วนทำ้ยของเว็บไซตข์องเรำ 

นโยบำยเกีย่วกบัคุกกีจ้ะถูกน ำมำรวมและน ำมำใชภ้ำยใตน้โยบำยนี ้

 

การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

 

Brunswick จะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดไวต้ลอดระยะเวลำทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

และตลอดระยะเวลำกำรรบัประกนัและขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ 

ตำมสญัญำหรอืภำยใตก้ฎหมำยทอ้งถิน่ 

กำรเก็บรกัษำนีเ้ป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและตำรำงเวลำกำรจดักำรขอ้มูลของ Brunswick 

ตลอดจนระยะเวลำทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยดำ้นภำษีและกฎหมำยและกฏระเบยีบอืน่ ๆ ทีม่ผีลบงัคบัใช ้

และตรำบเท่ำทีม่คีวำมจ ำเป็นส ำหรบัคุณในกำรทีจ่ะสำมำรถยืน่ค ำรอ้งต่อเรำและส ำหรบั Brunswick 

เพือ่น ำไปใชใ้นกำรแกต่้ำงฟ้องรอ้งทำงกฎหมำยใด ๆ อย่ำงไรก็ตำม 

เรำอำจจ ำเป็นตอ้งเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลำนำน 

หำกมคีวำมเกีย่วขอ้งกบักำรรอ้งเรยีนหรอืกำรสอบสวนทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 

 

https://www.brunswick.com/cookie-policy

