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Mục đích  
 
Brunswick nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và những dữ liệu khác mà chúng 
tôi thu thập và lưu giữ. Chính sách Quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu rõ dữ 
liệu chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập dữ liệu và cách thức để bạn có thể 
cập nhật, quản lý và/hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn. Chính sách Quyền 
riêng tư này cũng đặt ra cho bạn các nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến thông tin 
của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này. 
 
Phạm vi áp dụng  
 
Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin ngoại tuyến hoặc trực tuyến mà 

Brunswick Corporation, công ty liên kết hoặc công ty con (“Brunswick” hoặc “chúng 

tôi”), thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các trang web hoặc ứng dụng 

đăng liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này (gọi chung là “Trang web”).  

Bằng việc tiếp tục tương tác với các trang web của chúng tôi hoặc tương tác với 

chúng tôi theo cách khác, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản 

mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chính sách Quyền riêng tư này được 

kết hợp và tạo thành một phần không thể tách rời của Điều khoản Sử dụng 

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

Đối với các cá nhân nộp đơn ứng tuyển với Brunswick, vui lòng xem Thông báo Quyền 

riêng tư Đối với Ứng viên của chúng tôi (www.brunswick.com/job-candidate-privacy-

notice).  

 

Định nghĩa 
 
Cookie hoặc Cookie của Bên thứ nhất: tồn tại trên trang web bạn đang truy cập để ghi 
nhớ mọi điều về lần truy cập của bạn.  
 
Dữ liệu: Tất cả hồ sơ và thông tin, bất kể định dạng. Có hai loại dữ liệu: Dữ liệu Cá nhân 
và Dữ liệu Khác. 
 

• Dữ liệu Cá nhân: Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ hồ sơ hoặc thông tin nào liên quan đến 
một người cụ thể. Dữ liệu Cá nhân được tiếp tục phân loại dựa trên loại dữ liệu 
được thu thập và tầm quan trọng của việc giữ bí mật dữ liệu đó. 

 

• Dữ liệu khác: Dữ liệu khác là dữ liệu không phải là dữ liệu cá nhân. Ví dụ có thể 
bao gồm lưu lượng truy cập trang web, xu hướng tùy chọn cookie tổng hợp, tỷ lệ 
sử dụng liên kết, khu vực địa lý lớn hơn (Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á, v.v.).  
 

Bán Dữ liệu Cá nhân: Bán dữ liệu cá nhân để đổi lấy tiền hoặc cân nhắc có giá trị khác 
(lợi ích). 
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Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân: Chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba để quảng cáo nhắm 
mục tiêu vì lợi ích của doanh nghiệp. Không trao đổi tiền hoặc các giá trị khác. 
 
Cookie Theo dõi hoặc Cookie của Bên thứ ba; là một tệp văn bản mà trình duyệt Web lưu 
trữ trên máy của người dùng và được sử dụng để theo dõi hoạt động của người dùng khi 
chuyển vùng trên internet.  
 
Tập tin Chỉ báo Web: Là một tệp đối tượng được đặt trên một trang Web hoặc trong một 
tin nhắn email để theo dõi hành vi của người dùng. 
 
Brunswick Thu thập Dữ liệu gì? 
 
Brunswick thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích kinh doanh 
hợp pháp. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và/hoặc chia sẻ tùy thuộc vào 
sản phẩm và/hoặc dịch vụ bạn có với chúng tôi. Dữ liệu này có thể bao gồm: 

• Tên và thông tin liên hệ của bạn (có thể bao gồm các thông tin nhận dạng khác như 
bí danh, địa chỉ IP, địa chỉ email, v.v.)  

• Thông tin về thu nhập và việc làm của bạn;  

• Thông tin về mức độ tín nhiệm tín dụng của bạn; 

• Lịch sử giao dịch và mua hàng trong quá khứ của bạn; 

• Dữ liệu về cookie liên quan đến internet của bạn và thông tin hoạt động mạng điện 
tử khác, có thể bao gồm thông tin liên quan đến tương tác của bạn với các trang 
web của chúng tôi (ví dụ: cuộn trang, chuyển động của khách truy cập trên trang 
web, nhấp vào các trang trước, v.v.) 

 
Chúng tôi không thu thập dữ liệu của trẻ em dưới 13 tuổi. Theo Điều khoản Sử dụng 
của chúng tôi (www.brunswick.com/terms-of-use), trẻ em dưới 13 tuổi không được 
phép sử dụng Trang web của chúng tôi.  
 
Brunswick Thu thập Thông tin Bằng cách nào? 
 
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, ví dụ, khi bạn: 
 

1. Duyệt các Trang web của chúng tôi và/hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng 
tôi * 

2. Mua một sản phẩm hoặc đăng ký danh sách gửi thư; * 
3. Đăng ký sản phẩm của bạn để có dịch vụ bảo hành thông qua một đại lý; 
4. Gửi yêu cầu bảo hành thông qua Brunswick hoặc một đại lý; 
5. Báo cáo các vấn đề về sản phẩm/dịch vụ và/hoặc hoàn tất khảo sát khách hàng; 
6. Cung cấp thông tin tài khoản hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của 

bạn;  
7. Cung cấp thông tin để xác thực quyền truy cập của bạn thông qua các Trang 

web, như tên người dùng và/hoặc mật khẩu; và/hoặc  
8. Trực tiếp trao đổi thư từ với chúng tôi 
9. Gửi Yêu cầu Truy cập Tới Chủ thể Dữ liệu. Một lượng dữ liệu tối thiểu sẽ được 

lưu giữ làm bằng chứng cho yêu cầu đã gửi của bạn.  
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Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định bằng biện pháp tự động khi bạn truy cập 
Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như số người dùng đã truy cập Trang web và số 
trang đã truy cập. Bằng cách thu thập thông tin này, chúng tôi biết cách điều chỉnh để 
Trang web phù hợp nhất với khách truy cập. Chúng tôi thu thập thông tin này bằng 
nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như “cookie, cookie theo dõi” và “tập tin chỉ 
báo web”. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie, cookie theo dõi và 
tập tin chỉ báo web, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie riêng của chúng tôi 
(www.brunswick.com/cookie-policy). Chính sách Cookie của chúng tôi cũng nêu chi tiết 
các quyền của bạn liên quan đến việc thiết lập các tùy chọn cookie cá nhân. 
 
* Vui lòng xem Chính sách Cookie của Brunswick và phần Quyền của bạn bên dưới, 
trong đó đều mô tả quyền hạn của bạn trong việc giới hạn việc thu thập thông tin của 
bạn thông qua việc sử dụng Trang web và ứng dụng của chúng tôi. 
 
Tại sao Brunswick Thu Thập thông tin này? 
 
Brunswick thu thập thông tin của bạn vì những lý do sau: 
 

1. Để thực hiện một yêu cầu mà bạn đã đưa ra và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ hợp 
đồng của chúng tôi với bạn 

2. Để quản lý các nhu cầu công việc hàng ngày (như đảm bảo rằng các Trang web 
của chúng tôi hoạt động đúng cách) 

3. Để tuân thủ các luật và quy định có liên quan  
4. Để thực thi các chính sách và quy trình của Brunswick cũng như ngăn chặn gian 

lận  
5. Để thực hiện nghiên cứu thị trường (bao gồm phân tích cách người dùng điều 

hướng Trang web) 
6. Để liên lạc với người tiêu dùng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao 

gồm cả việc liên lạc về việc thu hồi và quản lý bảo hành) 
7. Để cung cấp cho bạn trải nghiệm quảng cáo được tuyển chọn 
8. Để cung cấp cho bạn thông tin chính xác liên quan đến việc mua hàng (bao gồm 

tài chính, giá cả và vận chuyển) 
9. Để tạo các báo cáo và phân tích nội bộ. 

 
Tất cả những lý do này đều được coi là mục đích kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi thu 
thập và sử dụng lượng thông tin tối thiểu có thể để duy trì hoạt động của các mục đích 
kinh doanh hợp pháp. 
 
Brunswick Có Chia sẻ hoặc Bán Thông tin Cá nhân của Tôi không? 
 
BRUNSWICK KHÔNG BÁN THÔNG TIN CÁ NHÂN. 
 
Brunswick chia sẻ thông tin trong nội bộ với các bộ phận và thương hiệu của chúng tôi 
và với một số bên thứ ba nhất định. Các bên thứ ba này là đối tác kinh doanh và nhà 
thầu của chúng tôi; họ bị ràng buộc bởi các hợp đồng, thỏa thuận và biện pháp giám 
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sát để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý với sự bảo vệ và tôn trọng tối đa. Mỗi 
bên thứ ba được thẩm định kỹ lưỡng, để đảm bảo rằng họ có sẵn có các biện pháp bảo 
vệ đầy đủ để bảo vệ dữ liệu của bạn trước khi chúng tôi đồng ý hợp tác với họ. 
 
Trường hợp ngoại lệ: TUY NHIÊN, Brunswick cũng có thể chia sẻ thông tin với các 
bên thứ ba khác CHỈ cho các mục đích sau: 

1. Để tuân thủ luật pháp hoặc thủ tục pháp lý hiện hành (bao gồm cả các cơ quan 
thực thi pháp luật hoặc các viên chức chính phủ khác) 

2. Khi cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của một người (bao gồm ngăn ngừa tổn 
hại về thể chất, tổn thất tài chính và tuân thủ điều tra hoạt động pháp lý/đạo đức) 

3. Để thực thi chính sách của Brunswick và ngăn chặn gian lận 
4. Để bảo vệ tài sản, dịch vụ và các quyền hợp pháp của chúng tôi 
5. Liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu, bán hoặc thay đổi công ty 

khác 
 
Brunswick Chia sẻ Thông tin Cá nhân của Tôi Như thế nào? 
 
CHUYỂN DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 
 
Brunswick có trụ sở chính tại Hoa Kỳ; do đó công ty sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá 
nhân tại Hoa Kỳ.  
 
Để chuyển dữ liệu từ Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) sang 
các quốc gia khác, luật pháp yêu cầu chúng tôi duy trì tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cao. 
 
Bằng việc sử dụng Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân 
của bạn, bạn đang chuyển thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi ở Hoa Kỳ.  
 
Xin lưu ý rằng (1) Hoa Kỳ có thể không cung cấp mức độ bảo vệ thông tin cá nhân 
giống như quốc gia, tiểu bang hoặc khu vực lãnh thổ mà bạn đang cư trú hoặc có quốc 
tịch, (2) các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu đã xác định rằng, trong 
một số trường hợp, Hoa Kỳ không cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp đối với thông tin 
cá nhân và (3) khi được chuyển đến Hoa Kỳ, thông tin cá nhân của bạn có thể được 
truy cập bởi, hoặc cung cấp cho các cơ quan và viên chức Hoa Kỳ theo quy định pháp 
luật và/hoặc quy định hành chính, nghị định và yêu cầu, và/hoặc các luật, quy chế và 
quy định trong nước khác được áp dụng ở Hoa Kỳ.  
 
Ngoài ra, chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, chuyển thông 
tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trên các Trang web sang các quốc gia bên thứ ba 
khác nơi chúng tôi kinh doanh. Chúng tôi áp dụng các cảnh báo, tuyên bố miễn trừ 
trách nhiệm và tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương tự ở các quốc gia thứ ba đó.  
 
Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn & Thỏa thuận Xử lý/Bảo vệ Dữ liệu. Khi thích hợp, 
Brunswick đã tạo và ký kết Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu hoặc Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu 
với các bên thứ ba để đảm bảo chuyển thông tin cá nhân của bạn một cách phù hợp. 
Trong EU và EEA, các thỏa thuận đó bao gồm các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn 
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(“SSC”) đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt là biện pháp bảo vệ thích hợp khi chuyển 
dữ liệu cá nhân ngoài phạm vi EU và EEA. Brunswick, cũng như các công ty liên kết, 
phòng ban và công ty con của Brunswick dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn 
này để chuyển dữ liệu. 
 
Quyền của Bạn 
 
Brunswick tôn trọng quyền riêng tư của bạn và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ về 
quyền riêng tư của mình. Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu của 
các quy định hiện hành về quyền riêng tư, chẳng hạn như Quy định Bảo vệ Dữ liệu 
Chung (GDPR) và Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA)/ 
Đạo luật Quyền riêng tư của California (CPRA). Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng dữ 
liệu của bạn được bảo mật và xử lý một cách công bằng và hợp pháp. 
 
Brunswick thừa nhận các quyền sau đây của bạn: 

1. Quyền được thông báo 
2. Quyền truy cập 
3. Quyền chỉnh sửa 
4. Quyền phản đối xử lý 
5. Quyền hạn chế xử lý 
6. Quyền di chuyển dữ liệu 
7. Quyền được quên dữ liệu 
8. Các quyền liên quan đến việc ra quyết định và lập hồ sơ tự động 

 
Để gửi yêu cầu liên quan đến các quyền này, vui lòng xem Mẫu Yêu cầu Truy cập Của 
Chủ thể Dữ liệu Liên quan đến Quyền riêng tư của Brunswick của chúng tôi 
(https://www.brunswick.com/DSAR), có trong liên kết Quyền riêng tư ở chân trang Web 
của chúng tôi.  
 
Liên quan đến điều đó, bạn có quyền từ chối nhận thông báo tiếp thị qua email. Nói 
chung, bản thân các thông tin tiếp thị qua email sẽ chứa liên kết “Hủy đăng ký” ở cuối 
thông tin. 
 
Ngoài các quyền này, bạn cũng có quyền điều chỉnh tùy chọn cookie của mình. Để biết 
thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy), có trong liên kết Chính sách Cookie ở chân 
trang Web của chúng tôi. Chính sách Cookie được hợp nhất và thông qua theo chính 
sách này. 
 
Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn 
 
Brunswick lưu giữ tất cả thông tin cá nhân trong suốt khoảng thời gian diễn ra mối quan 
hệ kinh doanh có liên quan cũng như thời hạn bảo hành và thời hạn hạn chế quy định 
theo hợp đồng hoặc theo luật pháp địa phương. Việc lưu giữ thông tin được thực hiện 
theo chính sách và lịch trình quản lý thông tin của Brunswick, cũng như khoảng thời 
gian theo quy định về thuế và các luật và quy định hiện hành khác; và miễn là cần thiết 

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


 

This data is internal to Brunswick. 

để bạn có thể đưa ra khiếu nại đối với chúng tôi và để Brunswick có thể tự bảo vệ mình 
trước bất kỳ khiếu nại pháp lý nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cần lưu giữ thông tin cá 
nhân trong khoảng thời gian lâu hơn nếu thông tin đó có liên quan đến khiếu nại hoặc 
điều tra đang được tiến hành. 
 
 
 
 
 

 


