
Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Brunswick

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 2019

Όταν παρέχετε τις πληροφορίες σας στην Brunswick, εργαζόμαστε σκληρά για να προστατέψουμε τις πληροφορίες σας. Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού 
Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, γιατί τις συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να 
διαχειριστείτε ή/και να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. 
Συνεχίζοντας να αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπούς μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα 
Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Brunswick Corporation, οποιεσδήποτε συνεργαζόμενες ή 
θυγατρικές εταιρείες («Brunswick», «εμείς» ή «εμάς»), εκτός διαδικτύου ή διαδικτυακά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, σε όλους τους 
ιστότοπους ή εφαρμογές που δημοσιεύουν ένα σύνδεσμο προς την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (συλλήβδην, «οι Ιστότοποι»).

Πώς συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για νόµιµους 
επιχειρηµατικούς σκοπούς, για παράδειγµα, επεξεργάζεται πληροφορίες εγγύησης, 
επικοινωνίας µε υφιστάµενους πελάτες σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες ή/και 
για να διευθετεί ζητήµατα σχετικά µε αγορασµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Συλλέγουµε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για παράδειγµα, όταν:

• Περιηγείστε στους ιστότοπούς µας·
• Αγοράζετε ένα προϊόν ή εγγράφεστε σε µια λίστα αλληλογραφίας·
• Καταχωρείτε το προϊόν σας για υπηρεσία εγγύησης µέσω ενός 

αντιπροσώπου·
• Υποβάλετε µία απαίτηση εγγύησης µέσω της Brunswick ή ενός 

αντιπροσώπου·
• Αναφέρετε ζητήµατα προϊόντων/ υπηρεσιών ή/και συµπληρώνετε έρευνες 

πελατών·
• Παρέχετε πληροφορίες λογαριασµού ή µάς δίδετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας· 
• Συµµετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισµούς·
• Παρέχετε πληροφορίες για την επαλήθευση της πρόσβασής σας µέσω των 

ιστότοπων, όπως όνοµα χρήστη ή/και κωδικοί πρόσβασης ή/και 
• Όταν επικοινωνείτε µαζί µας απευθείας.   

Τι συλλέγει η Brunswick;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες των 
πελατών για νόµιµους επιχειρηµατικούς σκοπούς. Οι τύποι προσωπικών 
πληροφοριών που συλλέγουµε ή/και µοιράζουµε εξαρτώνται από το προϊόν ή/και 
την υπηρεσία που έχετε µαζί µας. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν:

• Το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας·
• Πληροφορίες σχετικά µε το εισόδηµα και την εργασιακή απασχόλησή 

σας·  
• Το ιστορικό αγορών και συναλλαγών σας·
• Αναγνωριστικά όπως το πραγµατικό όνοµα, το ψευδώνυµο, την 

ταχυδροµική διεύθυνση, το µοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, το 
διαδικτυακό αναγνωριστικό, τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση email, το 
όνοµα λογαριασµού, τον αριθµό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθµό 
άδειας οδήγησης, τον αριθµό διαβατηρίου, τον αριθµό 
χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού ή άλλα παρόµοια αναγνωριστικά 
στοιχεία.

• Προσωπικές πληροφορίες, όπως η ηλικία σας, η ηµεροµηνία γέννησής 
σας, τα ονόµατα των παιδιών σας, ο αριθµός των παιδιών, η ηλικία ή το 
φύλο των παιδιών, ο αριθµός τηλεφώνου ή η πιστοληπτική σας 
φερεγγυότητα, τα περιουσιακά σας στοιχεία, το εισόδηµα ή οι 
υποχρεώσεις σας και προστατευόµενες ταξινοµήσεις βάσει των νόµων της 
Καλιφόρνιας ή των Οµοσπονδιακών νόµων, όπως η φυλή ή η θρησκεία 
σας·

• Εµπορικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων προσωπικής 
ιδιοκτησίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί, αποκτηθεί ή 
ληφθεί υπόψη για αγορά ή άλλες ιστορίες ή τάσεις αγοράς ή 
κατανάλωσης·

• Βιοµετρικές πληροφορίες·
• Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο ή άλλες 

πληροφορίες διαδικτυακής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων, 
ενδεικτικά, του ιστορικού περιήγησης, του ιστορικού αναζήτησης και των 
πληροφοριών σχετικά µε την αλληλεπίδρασή σας µε τον ιστότοπό µας·

• Η ακριβής γεωγραφική σας θέση·
• Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές ή παρόµοιες πληροφορίες·
• Επαγγελµατικές ή σχετικές µε την απασχόληση πληροφορίες· 
• Εκπαιδευτικές πληροφορίες και
• Συµπεράσµατα που αντλούνται από τις παραπάνω κατηγορίες 

πληροφοριών και αντικατοπτρίζουν τις προτιµήσεις, τα χαρακτηριστικά, 
τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συµπεριφορά, τις νοοτροπίες, 
τη νοηµοσύνη, τις δεξιότητες ή τις ικανότητές σας.

Δεν συλλέγουµε προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικτυακές 
δραστηριότητές σας µε το πέρασµα του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων ή 
διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπούς µας. Ωστόσο, θα 
αντιµετωπίσουµε ένα µήνυµα «µην παρακολουθείτε» (do not track) που 
µεταδίδεται από το πρόγραµµα περιήγησής σας ως αίτηµα να εξαιρεθείτε από την 
πώληση των πληροφοριών σας, στο βαθµό που µπορούµε να συσχετίσουµε το 
πρόγραµµα περιήγησής σας µε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά µε εσάς. 

Γιατί συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Εκτός από περιπτώσεις στις οποίες έχετε συναινέσει στη χρήση ή επεξεργασία των 
πληροφοριών σας, η Brunswick µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες σας για 
να: 

• εκπληρώσει ένα αίτηµα που έχετε κάνει·
• συµµορφωθεί µε µια νοµική υποχρέωση που ισχύει για την Brunswick 

βάσει των νόµων της Καλιφόρνια, της ΕΕ ή ενός Κράτους Μέλους, ή 
άλλων ισχυόντων νόµων·

• διασφαλίσει ότι οι Ιστότοποί µας λειτουργούν σωστά· 
• διαχειρίζεται καθηµερινές επιχειρησιακές ανάγκες, όπως διαχείριση και 

βελτίωση των Ιστότοπων ή για τα νόµιµα συµφέροντα της Brunswick ως 
πολυεθνικός κατασκευαστής θαλάσσιων προϊόντων, ώστε να 
προστατεύσουµε, για παράδειγµα, την επιχείρησή µας και να 
κατανοήσουµε καλύτερα τους πελάτες µας· 

• αναλύει την απόδοση και λειτουργία των Ιστότοπων· 
• αποτρέπει την απάτη, την επιβολή των Όρων Χρήσης των Ιστότοπων, για 

συµµόρφωση µε όλους τους ισχύοντες νόµους και τις υποχρεώσεις 
εταιρικών εκθέσεων και για να επιβάλουµε τις συµφωνίες της Brunswick·

• αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπους και να 
εκτελεί άλλες έρευνες αγοράς· 

• παρέχει και επικοινωνεί µαζί σας σχετικά µε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των ισχυουσών 
εγγυήσεων και των ανακοινώσεων ανάκλησης·

• σας παρέχει διαφηµίσεις µε βάση τα ενδιαφέροντά σας· 
• σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές χρηµατοδότησης της 

αγοράς των προϊόντων µας και
συνδυάσει µε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουµε από ή 
για εσάς και να τις χρησιµοποιήσει µε τον τρόπο που περιγράφεται 
παραπάνω.

Διατηρούµε προσωπικές πληροφορίες µόνο για νόµιµους επιχειρηµατικούς, 
νοµικούς ή φορολογικούς σκοπούς. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους σκοπούς 
δεν ισχύει πλέον, θα καταστρέψουµε, απο-ταυτοποιήσουµε, οµαδοποιήσουµε ή 
ανωνυµοποιήσουµε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τις εσωτερικές µας πολιτικές και 
πρωτόκολλα και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόµους. 

Με ποιους µοιράζεται η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick δεν πωλεί τις πληροφορίες που µάς παρέχετε για κέρδος, ωστόσο οι 
πληροφορίες µοιράζονται µε τρίτους. Η Brunswick µοιράζεται τις προσωπικές σας 
πληροφορίες εσωτερικά και εξωτερικά, µεταξύ άλλων µε: 

• Εσωτερικά τµήµατα της Brunswick που είναι υπεύθυνα για την 
επεξεργασία των δεδοµένων· 

• Επιχειρηµατικούς εταίρους που δεσµεύονται από συµφωνίες προστασίας 
δεδοµένων ή παρόµοιες προστασίες ιδιωτικού απορρήτου, όπως οι 
αντιπρόσωποι και οι διανοµείς ή/και  

• Τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδοµένων οι οποίοι δεσµεύονται 
από συµφωνίες επεξεργασίας δεδοµένων ή παρόµοιες µεθόδους 
προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.  

Επιπλέον, µπορεί να γνωστοποιήσουµε πληροφορίες σχετικά µε εσάς σε τρίτους 
υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: 

• Εάν απαιτείται από το νόµο ή από µια νοµική διαδικασία· 

• Στις αρχές επιβολής του νόµου ή άλλους κρατικούς αξιωµατούχους· 

• Όταν πιστεύουµε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για 
την πρόληψη σωµατικής βλάβης ή οικονοµικής ζηµίας, ή σε σχέση µε µια 
έρευνα σχετικά µε υποψία για ή πραγµατική παράνοµη ή/και 
αντιδεοντολογική δραστηριότητα· 

• Εάν απαιτείται για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων ενός 
προσώπου· 

• Για την επιβολή των Όρων Χρήσης µας· 

• Για την προστασία της ιδιοκτησίας, των υπηρεσιών και των νόµιµων 
δικαιωµάτων µας· 

• Για την αποτροπή απάτης κατά της Brunswick, των συνεργαζόµενων 
ετα ιρε ιών , των επ ιχε ιρηµατ ικών συνεργατών µας ή των 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων µας· 

• Για την υποστήριξη λειτουργιών ελέγχου, συµµόρφωσης και εταιρικής 
διοίκησης· 

• Για τη συµµόρφωση µε οποιουσδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόµους 
ή

• Σε συνδυασµό µε µια εταιρική συγχώνευση, ενοποίηση ή αναδιάρθρωση, 
την πώληση ουσιαστικά όλων των µετοχών ή/και περιουσιακών στοιχείων 
µας ή άλλων εταιρικών αλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς 
περιορισµό, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας 
επιµέλειας.



Πώς συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για νόµιµους 
επιχειρηµατικούς σκοπούς, για παράδειγµα, επεξεργάζεται πληροφορίες εγγύησης, 
επικοινωνίας µε υφιστάµενους πελάτες σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες ή/και 
για να διευθετεί ζητήµατα σχετικά µε αγορασµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Συλλέγουµε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για παράδειγµα, όταν:

• Περιηγείστε στους ιστότοπούς µας·
• Αγοράζετε ένα προϊόν ή εγγράφεστε σε µια λίστα αλληλογραφίας·
• Καταχωρείτε το προϊόν σας για υπηρεσία εγγύησης µέσω ενός 

αντιπροσώπου·
• Υποβάλετε µία απαίτηση εγγύησης µέσω της Brunswick ή ενός 

αντιπροσώπου·
• Αναφέρετε ζητήµατα προϊόντων/ υπηρεσιών ή/και συµπληρώνετε έρευνες 

πελατών·
• Παρέχετε πληροφορίες λογαριασµού ή µάς δίδετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας· 
• Συµµετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισµούς·
• Παρέχετε πληροφορίες για την επαλήθευση της πρόσβασής σας µέσω των 

ιστότοπων, όπως όνοµα χρήστη ή/και κωδικοί πρόσβασης ή/και 
• Όταν επικοινωνείτε µαζί µας απευθείας.   

Τι συλλέγει η Brunswick;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες των 
πελατών για νόµιµους επιχειρηµατικούς σκοπούς. Οι τύποι προσωπικών 
πληροφοριών που συλλέγουµε ή/και µοιράζουµε εξαρτώνται από το προϊόν ή/και 
την υπηρεσία που έχετε µαζί µας. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν:

• Το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας·
• Πληροφορίες σχετικά µε το εισόδηµα και την εργασιακή απασχόλησή 

σας·  
• Το ιστορικό αγορών και συναλλαγών σας·
• Αναγνωριστικά όπως το πραγµατικό όνοµα, το ψευδώνυµο, την 

ταχυδροµική διεύθυνση, το µοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, το 
διαδικτυακό αναγνωριστικό, τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση email, το 
όνοµα λογαριασµού, τον αριθµό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθµό 
άδειας οδήγησης, τον αριθµό διαβατηρίου, τον αριθµό 
χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού ή άλλα παρόµοια αναγνωριστικά 
στοιχεία.

• Προσωπικές πληροφορίες, όπως η ηλικία σας, η ηµεροµηνία γέννησής 
σας, τα ονόµατα των παιδιών σας, ο αριθµός των παιδιών, η ηλικία ή το 
φύλο των παιδιών, ο αριθµός τηλεφώνου ή η πιστοληπτική σας 
φερεγγυότητα, τα περιουσιακά σας στοιχεία, το εισόδηµα ή οι 
υποχρεώσεις σας και προστατευόµενες ταξινοµήσεις βάσει των νόµων της 
Καλιφόρνιας ή των Οµοσπονδιακών νόµων, όπως η φυλή ή η θρησκεία 
σας·

• Εµπορικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων προσωπικής 
ιδιοκτησίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί, αποκτηθεί ή 
ληφθεί υπόψη για αγορά ή άλλες ιστορίες ή τάσεις αγοράς ή 
κατανάλωσης·

• Βιοµετρικές πληροφορίες·
• Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο ή άλλες 

πληροφορίες διαδικτυακής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων, 
ενδεικτικά, του ιστορικού περιήγησης, του ιστορικού αναζήτησης και των 
πληροφοριών σχετικά µε την αλληλεπίδρασή σας µε τον ιστότοπό µας·

• Η ακριβής γεωγραφική σας θέση·
• Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές ή παρόµοιες πληροφορίες·
• Επαγγελµατικές ή σχετικές µε την απασχόληση πληροφορίες· 
• Εκπαιδευτικές πληροφορίες και
• Συµπεράσµατα που αντλούνται από τις παραπάνω κατηγορίες 

πληροφοριών και αντικατοπτρίζουν τις προτιµήσεις, τα χαρακτηριστικά, 
τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συµπεριφορά, τις νοοτροπίες, 
τη νοηµοσύνη, τις δεξιότητες ή τις ικανότητές σας.

Δεν συλλέγουµε προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικτυακές 
δραστηριότητές σας µε το πέρασµα του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων ή 
διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπούς µας. Ωστόσο, θα 
αντιµετωπίσουµε ένα µήνυµα «µην παρακολουθείτε» (do not track) που 
µεταδίδεται από το πρόγραµµα περιήγησής σας ως αίτηµα να εξαιρεθείτε από την 
πώληση των πληροφοριών σας, στο βαθµό που µπορούµε να συσχετίσουµε το 
πρόγραµµα περιήγησής σας µε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά µε εσάς. 

Γιατί συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Εκτός από περιπτώσεις στις οποίες έχετε συναινέσει στη χρήση ή επεξεργασία των 
πληροφοριών σας, η Brunswick µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες σας για 
να: 

• εκπληρώσει ένα αίτηµα που έχετε κάνει·
• συµµορφωθεί µε µια νοµική υποχρέωση που ισχύει για την Brunswick 

βάσει των νόµων της Καλιφόρνια, της ΕΕ ή ενός Κράτους Μέλους, ή 
άλλων ισχυόντων νόµων·

• διασφαλίσει ότι οι Ιστότοποί µας λειτουργούν σωστά· 
• διαχειρίζεται καθηµερινές επιχειρησιακές ανάγκες, όπως διαχείριση και 

βελτίωση των Ιστότοπων ή για τα νόµιµα συµφέροντα της Brunswick ως 
πολυεθνικός κατασκευαστής θαλάσσιων προϊόντων, ώστε να 
προστατεύσουµε, για παράδειγµα, την επιχείρησή µας και να 
κατανοήσουµε καλύτερα τους πελάτες µας· 

• αναλύει την απόδοση και λειτουργία των Ιστότοπων· 
• αποτρέπει την απάτη, την επιβολή των Όρων Χρήσης των Ιστότοπων, για 

συµµόρφωση µε όλους τους ισχύοντες νόµους και τις υποχρεώσεις 
εταιρικών εκθέσεων και για να επιβάλουµε τις συµφωνίες της Brunswick·

• αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπους και να 
εκτελεί άλλες έρευνες αγοράς· 

• παρέχει και επικοινωνεί µαζί σας σχετικά µε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των ισχυουσών 
εγγυήσεων και των ανακοινώσεων ανάκλησης·

• σας παρέχει διαφηµίσεις µε βάση τα ενδιαφέροντά σας· 
• σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές χρηµατοδότησης της 

αγοράς των προϊόντων µας και
συνδυάσει µε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουµε από ή 
για εσάς και να τις χρησιµοποιήσει µε τον τρόπο που περιγράφεται 
παραπάνω.

Διατηρούµε προσωπικές πληροφορίες µόνο για νόµιµους επιχειρηµατικούς, 
νοµικούς ή φορολογικούς σκοπούς. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους σκοπούς 
δεν ισχύει πλέον, θα καταστρέψουµε, απο-ταυτοποιήσουµε, οµαδοποιήσουµε ή 
ανωνυµοποιήσουµε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τις εσωτερικές µας πολιτικές και 
πρωτόκολλα και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόµους. 

Με ποιους µοιράζεται η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick δεν πωλεί τις πληροφορίες που µάς παρέχετε για κέρδος, ωστόσο οι 
πληροφορίες µοιράζονται µε τρίτους. Η Brunswick µοιράζεται τις προσωπικές σας 
πληροφορίες εσωτερικά και εξωτερικά, µεταξύ άλλων µε: 

• Εσωτερικά τµήµατα της Brunswick που είναι υπεύθυνα για την 
επεξεργασία των δεδοµένων· 

• Επιχειρηµατικούς εταίρους που δεσµεύονται από συµφωνίες προστασίας 
δεδοµένων ή παρόµοιες προστασίες ιδιωτικού απορρήτου, όπως οι 
αντιπρόσωποι και οι διανοµείς ή/και  

• Τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδοµένων οι οποίοι δεσµεύονται 
από συµφωνίες επεξεργασίας δεδοµένων ή παρόµοιες µεθόδους 
προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.  

Επιπλέον, µπορεί να γνωστοποιήσουµε πληροφορίες σχετικά µε εσάς σε τρίτους 
υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: 

• Εάν απαιτείται από το νόµο ή από µια νοµική διαδικασία· 

• Στις αρχές επιβολής του νόµου ή άλλους κρατικούς αξιωµατούχους· 

• Όταν πιστεύουµε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για 
την πρόληψη σωµατικής βλάβης ή οικονοµικής ζηµίας, ή σε σχέση µε µια 
έρευνα σχετικά µε υποψία για ή πραγµατική παράνοµη ή/και 
αντιδεοντολογική δραστηριότητα· 

• Εάν απαιτείται για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων ενός 
προσώπου· 

• Για την επιβολή των Όρων Χρήσης µας· 

• Για την προστασία της ιδιοκτησίας, των υπηρεσιών και των νόµιµων 
δικαιωµάτων µας· 

• Για την αποτροπή απάτης κατά της Brunswick, των συνεργαζόµενων 
ετα ιρε ιών , των επ ιχε ιρηµατ ικών συνεργατών µας ή των 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων µας· 

• Για την υποστήριξη λειτουργιών ελέγχου, συµµόρφωσης και εταιρικής 
διοίκησης· 

• Για τη συµµόρφωση µε οποιουσδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόµους 
ή

• Σε συνδυασµό µε µια εταιρική συγχώνευση, ενοποίηση ή αναδιάρθρωση, 
την πώληση ουσιαστικά όλων των µετοχών ή/και περιουσιακών στοιχείων 
µας ή άλλων εταιρικών αλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς 
περιορισµό, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας 
επιµέλειας.



Πώς συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για νόµιµους 
επιχειρηµατικούς σκοπούς, για παράδειγµα, επεξεργάζεται πληροφορίες εγγύησης, 
επικοινωνίας µε υφιστάµενους πελάτες σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες ή/και 
για να διευθετεί ζητήµατα σχετικά µε αγορασµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Συλλέγουµε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για παράδειγµα, όταν:

• Περιηγείστε στους ιστότοπούς µας·
• Αγοράζετε ένα προϊόν ή εγγράφεστε σε µια λίστα αλληλογραφίας·
• Καταχωρείτε το προϊόν σας για υπηρεσία εγγύησης µέσω ενός 

αντιπροσώπου·
• Υποβάλετε µία απαίτηση εγγύησης µέσω της Brunswick ή ενός 

αντιπροσώπου·
• Αναφέρετε ζητήµατα προϊόντων/ υπηρεσιών ή/και συµπληρώνετε έρευνες 

πελατών·
• Παρέχετε πληροφορίες λογαριασµού ή µάς δίδετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας· 
• Συµµετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισµούς·
• Παρέχετε πληροφορίες για την επαλήθευση της πρόσβασής σας µέσω των 

ιστότοπων, όπως όνοµα χρήστη ή/και κωδικοί πρόσβασης ή/και 
• Όταν επικοινωνείτε µαζί µας απευθείας.   

Τι συλλέγει η Brunswick;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες των 
πελατών για νόµιµους επιχειρηµατικούς σκοπούς. Οι τύποι προσωπικών 
πληροφοριών που συλλέγουµε ή/και µοιράζουµε εξαρτώνται από το προϊόν ή/και 
την υπηρεσία που έχετε µαζί µας. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν:

• Το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας·
• Πληροφορίες σχετικά µε το εισόδηµα και την εργασιακή απασχόλησή 

σας·  
• Το ιστορικό αγορών και συναλλαγών σας·
• Αναγνωριστικά όπως το πραγµατικό όνοµα, το ψευδώνυµο, την 

ταχυδροµική διεύθυνση, το µοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, το 
διαδικτυακό αναγνωριστικό, τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση email, το 
όνοµα λογαριασµού, τον αριθµό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθµό 
άδειας οδήγησης, τον αριθµό διαβατηρίου, τον αριθµό 
χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού ή άλλα παρόµοια αναγνωριστικά 
στοιχεία.

• Προσωπικές πληροφορίες, όπως η ηλικία σας, η ηµεροµηνία γέννησής 
σας, τα ονόµατα των παιδιών σας, ο αριθµός των παιδιών, η ηλικία ή το 
φύλο των παιδιών, ο αριθµός τηλεφώνου ή η πιστοληπτική σας 
φερεγγυότητα, τα περιουσιακά σας στοιχεία, το εισόδηµα ή οι 
υποχρεώσεις σας και προστατευόµενες ταξινοµήσεις βάσει των νόµων της 
Καλιφόρνιας ή των Οµοσπονδιακών νόµων, όπως η φυλή ή η θρησκεία 
σας·

• Εµπορικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων προσωπικής 
ιδιοκτησίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί, αποκτηθεί ή 
ληφθεί υπόψη για αγορά ή άλλες ιστορίες ή τάσεις αγοράς ή 
κατανάλωσης·

• Βιοµετρικές πληροφορίες·
• Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο ή άλλες 

πληροφορίες διαδικτυακής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων, 
ενδεικτικά, του ιστορικού περιήγησης, του ιστορικού αναζήτησης και των 
πληροφοριών σχετικά µε την αλληλεπίδρασή σας µε τον ιστότοπό µας·

• Η ακριβής γεωγραφική σας θέση·
• Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές ή παρόµοιες πληροφορίες·
• Επαγγελµατικές ή σχετικές µε την απασχόληση πληροφορίες· 
• Εκπαιδευτικές πληροφορίες και
• Συµπεράσµατα που αντλούνται από τις παραπάνω κατηγορίες 

πληροφοριών και αντικατοπτρίζουν τις προτιµήσεις, τα χαρακτηριστικά, 
τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συµπεριφορά, τις νοοτροπίες, 
τη νοηµοσύνη, τις δεξιότητες ή τις ικανότητές σας.

Δεν συλλέγουµε προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικτυακές 
δραστηριότητές σας µε το πέρασµα του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων ή 
διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπούς µας. Ωστόσο, θα 
αντιµετωπίσουµε ένα µήνυµα «µην παρακολουθείτε» (do not track) που 
µεταδίδεται από το πρόγραµµα περιήγησής σας ως αίτηµα να εξαιρεθείτε από την 
πώληση των πληροφοριών σας, στο βαθµό που µπορούµε να συσχετίσουµε το 
πρόγραµµα περιήγησής σας µε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά µε εσάς. 

Γιατί συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Εκτός από περιπτώσεις στις οποίες έχετε συναινέσει στη χρήση ή επεξεργασία των 
πληροφοριών σας, η Brunswick µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες σας για 
να: 

• εκπληρώσει ένα αίτηµα που έχετε κάνει·
• συµµορφωθεί µε µια νοµική υποχρέωση που ισχύει για την Brunswick 

βάσει των νόµων της Καλιφόρνια, της ΕΕ ή ενός Κράτους Μέλους, ή 
άλλων ισχυόντων νόµων·

• διασφαλίσει ότι οι Ιστότοποί µας λειτουργούν σωστά· 
• διαχειρίζεται καθηµερινές επιχειρησιακές ανάγκες, όπως διαχείριση και 

βελτίωση των Ιστότοπων ή για τα νόµιµα συµφέροντα της Brunswick ως 
πολυεθνικός κατασκευαστής θαλάσσιων προϊόντων, ώστε να 
προστατεύσουµε, για παράδειγµα, την επιχείρησή µας και να 
κατανοήσουµε καλύτερα τους πελάτες µας· 

• αναλύει την απόδοση και λειτουργία των Ιστότοπων· 
• αποτρέπει την απάτη, την επιβολή των Όρων Χρήσης των Ιστότοπων, για 

συµµόρφωση µε όλους τους ισχύοντες νόµους και τις υποχρεώσεις 
εταιρικών εκθέσεων και για να επιβάλουµε τις συµφωνίες της Brunswick·

• αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπους και να 
εκτελεί άλλες έρευνες αγοράς· 

• παρέχει και επικοινωνεί µαζί σας σχετικά µε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των ισχυουσών 
εγγυήσεων και των ανακοινώσεων ανάκλησης·

• σας παρέχει διαφηµίσεις µε βάση τα ενδιαφέροντά σας· 
• σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές χρηµατοδότησης της 

αγοράς των προϊόντων µας και
συνδυάσει µε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουµε από ή 
για εσάς και να τις χρησιµοποιήσει µε τον τρόπο που περιγράφεται 
παραπάνω.

Διατηρούµε προσωπικές πληροφορίες µόνο για νόµιµους επιχειρηµατικούς, 
νοµικούς ή φορολογικούς σκοπούς. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους σκοπούς 
δεν ισχύει πλέον, θα καταστρέψουµε, απο-ταυτοποιήσουµε, οµαδοποιήσουµε ή 
ανωνυµοποιήσουµε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τις εσωτερικές µας πολιτικές και 
πρωτόκολλα και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόµους. 

Με ποιους µοιράζεται η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick δεν πωλεί τις πληροφορίες που µάς παρέχετε για κέρδος, ωστόσο οι 
πληροφορίες µοιράζονται µε τρίτους. Η Brunswick µοιράζεται τις προσωπικές σας 
πληροφορίες εσωτερικά και εξωτερικά, µεταξύ άλλων µε: 

• Εσωτερικά τµήµατα της Brunswick που είναι υπεύθυνα για την 
επεξεργασία των δεδοµένων· 

• Επιχειρηµατικούς εταίρους που δεσµεύονται από συµφωνίες προστασίας 
δεδοµένων ή παρόµοιες προστασίες ιδιωτικού απορρήτου, όπως οι 
αντιπρόσωποι και οι διανοµείς ή/και  

• Τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδοµένων οι οποίοι δεσµεύονται 
από συµφωνίες επεξεργασίας δεδοµένων ή παρόµοιες µεθόδους 
προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.  

Επιπλέον, µπορεί να γνωστοποιήσουµε πληροφορίες σχετικά µε εσάς σε τρίτους 
υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: 

• Εάν απαιτείται από το νόµο ή από µια νοµική διαδικασία· 

• Στις αρχές επιβολής του νόµου ή άλλους κρατικούς αξιωµατούχους· 

• Όταν πιστεύουµε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για 
την πρόληψη σωµατικής βλάβης ή οικονοµικής ζηµίας, ή σε σχέση µε µια 
έρευνα σχετικά µε υποψία για ή πραγµατική παράνοµη ή/και 
αντιδεοντολογική δραστηριότητα· 

• Εάν απαιτείται για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων ενός 
προσώπου· 

• Για την επιβολή των Όρων Χρήσης µας· 

• Για την προστασία της ιδιοκτησίας, των υπηρεσιών και των νόµιµων 
δικαιωµάτων µας· 

• Για την αποτροπή απάτης κατά της Brunswick, των συνεργαζόµενων 
ετα ιρε ιών , των επ ιχε ιρηµατ ικών συνεργατών µας ή των 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων µας· 

• Για την υποστήριξη λειτουργιών ελέγχου, συµµόρφωσης και εταιρικής 
διοίκησης· 

• Για τη συµµόρφωση µε οποιουσδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόµους 
ή

• Σε συνδυασµό µε µια εταιρική συγχώνευση, ενοποίηση ή αναδιάρθρωση, 
την πώληση ουσιαστικά όλων των µετοχών ή/και περιουσιακών στοιχείων 
µας ή άλλων εταιρικών αλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς 
περιορισµό, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας 
επιµέλειας.



Πώς συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για νόµιµους 
επιχειρηµατικούς σκοπούς, για παράδειγµα, επεξεργάζεται πληροφορίες εγγύησης, 
επικοινωνίας µε υφιστάµενους πελάτες σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες ή/και 
για να διευθετεί ζητήµατα σχετικά µε αγορασµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Συλλέγουµε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για παράδειγµα, όταν:

• Περιηγείστε στους ιστότοπούς µας·
• Αγοράζετε ένα προϊόν ή εγγράφεστε σε µια λίστα αλληλογραφίας·
• Καταχωρείτε το προϊόν σας για υπηρεσία εγγύησης µέσω ενός 

αντιπροσώπου·
• Υποβάλετε µία απαίτηση εγγύησης µέσω της Brunswick ή ενός 

αντιπροσώπου·
• Αναφέρετε ζητήµατα προϊόντων/ υπηρεσιών ή/και συµπληρώνετε έρευνες 

πελατών·
• Παρέχετε πληροφορίες λογαριασµού ή µάς δίδετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας· 
• Συµµετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισµούς·
• Παρέχετε πληροφορίες για την επαλήθευση της πρόσβασής σας µέσω των 

ιστότοπων, όπως όνοµα χρήστη ή/και κωδικοί πρόσβασης ή/και 
• Όταν επικοινωνείτε µαζί µας απευθείας.   

Τι συλλέγει η Brunswick;

Η Brunswick συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες των 
πελατών για νόµιµους επιχειρηµατικούς σκοπούς. Οι τύποι προσωπικών 
πληροφοριών που συλλέγουµε ή/και µοιράζουµε εξαρτώνται από το προϊόν ή/και 
την υπηρεσία που έχετε µαζί µας. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν:

• Το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας·
• Πληροφορίες σχετικά µε το εισόδηµα και την εργασιακή απασχόλησή 

σας·  
• Το ιστορικό αγορών και συναλλαγών σας·
• Αναγνωριστικά όπως το πραγµατικό όνοµα, το ψευδώνυµο, την 

ταχυδροµική διεύθυνση, το µοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, το 
διαδικτυακό αναγνωριστικό, τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση email, το 
όνοµα λογαριασµού, τον αριθµό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθµό 
άδειας οδήγησης, τον αριθµό διαβατηρίου, τον αριθµό 
χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού ή άλλα παρόµοια αναγνωριστικά 
στοιχεία.

• Προσωπικές πληροφορίες, όπως η ηλικία σας, η ηµεροµηνία γέννησής 
σας, τα ονόµατα των παιδιών σας, ο αριθµός των παιδιών, η ηλικία ή το 
φύλο των παιδιών, ο αριθµός τηλεφώνου ή η πιστοληπτική σας 
φερεγγυότητα, τα περιουσιακά σας στοιχεία, το εισόδηµα ή οι 
υποχρεώσεις σας και προστατευόµενες ταξινοµήσεις βάσει των νόµων της 
Καλιφόρνιας ή των Οµοσπονδιακών νόµων, όπως η φυλή ή η θρησκεία 
σας·

• Εµπορικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων προσωπικής 
ιδιοκτησίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί, αποκτηθεί ή 
ληφθεί υπόψη για αγορά ή άλλες ιστορίες ή τάσεις αγοράς ή 
κατανάλωσης·

• Βιοµετρικές πληροφορίες·
• Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο ή άλλες 

πληροφορίες διαδικτυακής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων, 
ενδεικτικά, του ιστορικού περιήγησης, του ιστορικού αναζήτησης και των 
πληροφοριών σχετικά µε την αλληλεπίδρασή σας µε τον ιστότοπό µας·

• Η ακριβής γεωγραφική σας θέση·
• Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές ή παρόµοιες πληροφορίες·
• Επαγγελµατικές ή σχετικές µε την απασχόληση πληροφορίες· 
• Εκπαιδευτικές πληροφορίες και
• Συµπεράσµατα που αντλούνται από τις παραπάνω κατηγορίες 

πληροφοριών και αντικατοπτρίζουν τις προτιµήσεις, τα χαρακτηριστικά, 
τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συµπεριφορά, τις νοοτροπίες, 
τη νοηµοσύνη, τις δεξιότητες ή τις ικανότητές σας.

Δεν συλλέγουµε προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικτυακές 
δραστηριότητές σας µε το πέρασµα του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων ή 
διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπούς µας. Ωστόσο, θα 
αντιµετωπίσουµε ένα µήνυµα «µην παρακολουθείτε» (do not track) που 
µεταδίδεται από το πρόγραµµα περιήγησής σας ως αίτηµα να εξαιρεθείτε από την 
πώληση των πληροφοριών σας, στο βαθµό που µπορούµε να συσχετίσουµε το 
πρόγραµµα περιήγησής σας µε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά µε εσάς. 

Γιατί συλλέγει η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Εκτός από περιπτώσεις στις οποίες έχετε συναινέσει στη χρήση ή επεξεργασία των 
πληροφοριών σας, η Brunswick µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες σας για 
να: 

• εκπληρώσει ένα αίτηµα που έχετε κάνει·
• συµµορφωθεί µε µια νοµική υποχρέωση που ισχύει για την Brunswick 

βάσει των νόµων της Καλιφόρνια, της ΕΕ ή ενός Κράτους Μέλους, ή 
άλλων ισχυόντων νόµων·

• διασφαλίσει ότι οι Ιστότοποί µας λειτουργούν σωστά· 
• διαχειρίζεται καθηµερινές επιχειρησιακές ανάγκες, όπως διαχείριση και 

βελτίωση των Ιστότοπων ή για τα νόµιµα συµφέροντα της Brunswick ως 
πολυεθνικός κατασκευαστής θαλάσσιων προϊόντων, ώστε να 
προστατεύσουµε, για παράδειγµα, την επιχείρησή µας και να 
κατανοήσουµε καλύτερα τους πελάτες µας· 

• αναλύει την απόδοση και λειτουργία των Ιστότοπων· 
• αποτρέπει την απάτη, την επιβολή των Όρων Χρήσης των Ιστότοπων, για 

συµµόρφωση µε όλους τους ισχύοντες νόµους και τις υποχρεώσεις 
εταιρικών εκθέσεων και για να επιβάλουµε τις συµφωνίες της Brunswick·

• αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπους και να 
εκτελεί άλλες έρευνες αγοράς· 

• παρέχει και επικοινωνεί µαζί σας σχετικά µε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των ισχυουσών 
εγγυήσεων και των ανακοινώσεων ανάκλησης·

• σας παρέχει διαφηµίσεις µε βάση τα ενδιαφέροντά σας· 
• σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές χρηµατοδότησης της 

αγοράς των προϊόντων µας και
συνδυάσει µε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουµε από ή 
για εσάς και να τις χρησιµοποιήσει µε τον τρόπο που περιγράφεται 
παραπάνω.

Διατηρούµε προσωπικές πληροφορίες µόνο για νόµιµους επιχειρηµατικούς, 
νοµικούς ή φορολογικούς σκοπούς. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους σκοπούς 
δεν ισχύει πλέον, θα καταστρέψουµε, απο-ταυτοποιήσουµε, οµαδοποιήσουµε ή 
ανωνυµοποιήσουµε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τις εσωτερικές µας πολιτικές και 
πρωτόκολλα και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόµους. 

Με ποιους µοιράζεται η Brunswick τις προσωπικές µου πληροφορίες;

Η Brunswick δεν πωλεί τις πληροφορίες που µάς παρέχετε για κέρδος, ωστόσο οι 
πληροφορίες µοιράζονται µε τρίτους. Η Brunswick µοιράζεται τις προσωπικές σας 
πληροφορίες εσωτερικά και εξωτερικά, µεταξύ άλλων µε: 

• Εσωτερικά τµήµατα της Brunswick που είναι υπεύθυνα για την 
επεξεργασία των δεδοµένων· 

• Επιχειρηµατικούς εταίρους που δεσµεύονται από συµφωνίες προστασίας 
δεδοµένων ή παρόµοιες προστασίες ιδιωτικού απορρήτου, όπως οι 
αντιπρόσωποι και οι διανοµείς ή/και  

• Τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδοµένων οι οποίοι δεσµεύονται 
από συµφωνίες επεξεργασίας δεδοµένων ή παρόµοιες µεθόδους 
προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.  

Επιπλέον, µπορεί να γνωστοποιήσουµε πληροφορίες σχετικά µε εσάς σε τρίτους 
υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: 

• Εάν απαιτείται από το νόµο ή από µια νοµική διαδικασία· 

• Στις αρχές επιβολής του νόµου ή άλλους κρατικούς αξιωµατούχους· 

• Όταν πιστεύουµε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για 
την πρόληψη σωµατικής βλάβης ή οικονοµικής ζηµίας, ή σε σχέση µε µια 
έρευνα σχετικά µε υποψία για ή πραγµατική παράνοµη ή/και 
αντιδεοντολογική δραστηριότητα· 

• Εάν απαιτείται για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων ενός 
προσώπου· 

• Για την επιβολή των Όρων Χρήσης µας· 

• Για την προστασία της ιδιοκτησίας, των υπηρεσιών και των νόµιµων 
δικαιωµάτων µας· 

• Για την αποτροπή απάτης κατά της Brunswick, των συνεργαζόµενων 
ετα ιρε ιών , των επ ιχε ιρηµατ ικών συνεργατών µας ή των 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων µας· 

• Για την υποστήριξη λειτουργιών ελέγχου, συµµόρφωσης και εταιρικής 
διοίκησης· 

• Για τη συµµόρφωση µε οποιουσδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόµους 
ή

• Σε συνδυασµό µε µια εταιρική συγχώνευση, ενοποίηση ή αναδιάρθρωση, 
την πώληση ουσιαστικά όλων των µετοχών ή/και περιουσιακών στοιχείων 
µας ή άλλων εταιρικών αλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς 
περιορισµό, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας 
επιµέλειας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα κατά την επίσκεψή σας στους Ιστότοπους μας, όπως πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν τους 
ιστότοπούς μας και τις σελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα τους 
Ιστότοπους μας στους επισκέπτες μας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με διάφορα μέσα, όπως «cookies» και «web beacons». Επιπλέον, μπορεί να 
συλλέγουμε διευθύνσεις IP, όπως εξηγείται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην ξεχωριστή Πολιτική 
για τα Cookies.

Cookies. Όπως περιγράφεται στη ξεχωριστή Πολιτική για τα Cookies, όπως πολλές εταιρείες, χρησιμοποιούμε «cookies» σε μερικούς από τους Ιστότοπούς μας. 
Τα cookies είναι κομμάτια κώδικα που τοποθετούνται στις συσκευές σας όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένους ιστότοπους. Χρησιμοποιούμε cookies για να 
μαθαίνουμε, για παράδειγμα, αν μας έχετε επισκεφτεί και πιο πριν ή αν είστε νέος επισκέπτης και να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε τις λειτουργίες των 
Ιστότοπων στις οποίες μπορεί να έχετε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο, αποθηκεύοντας τις 
προτιμήσεις σας ενώ επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας ενημερώσουν για το πώς να διακόψετε την αποδοχή νέων cookies, τον τρόπο ειδοποίησης όταν λάβετε ένα 
νέο cookie και τον τρόπο απενεργοποίησης των υφιστάμενων cookies. Σημειώστε, ωστόσο, ότι χωρίς τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε 
πλήρως από όλες τις λειτουργίες και την όλη λειτουργικότητα των Ιστότοπων.

Web Beacons. Όπως περιγράφεται στη ξεχωριστή Πολιτική για τα Cookies, ορισμένες σελίδες στον ιστότοπό μας περιέχουν «web beacons» (γνωστοί επίσης ως 
ετικέτες Διαδικτύου, ετικέτες εικονοστοιχείων και διαφανή GIFs). Αυτά τα web beacons επιτρέπουν σε τρίτα μέρη να λαμβάνουν πληροφορίες όπως τη 
διεύθυνση IP του υπολογιστή που έλαβε τη σελίδα στην οποία εμφανίζεται το beacon, τη διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία εμφανίζεται το beacon, το 
χρόνο εμφάνισης της σελίδας που περιέχει το beacon, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται για την προβολή της σελίδας και τις 
πληροφορίες στα cookies που αποθηκεύτηκαν από το τρίτο μέρος.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να διαβιβάσουμε δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε άλλες χώρες, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμορφωνόμαστε με νομικά 
πλαίσια που καθιερώνουν το ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με το δίκαιο της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους ή παρέχοντας τις προσωπικές σας 
πληροφορίες, μεταφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, διαβιβάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες που 
συλλέγουμε στους Ιστότοπους σε άλλες χώρες όπου διεξάγουμε επιχειρήσεις.

• Πλαίσια Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου των ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ. Η Brunswick, όπως και οι συνεργαζόμενες εταιρείες της στις ΗΠΑ, τα 
τμήματα, οι θυγατρικές που αναγνωρίζονται παρακάτω, συμμορφώνονται με το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ και το 
Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μεταξύ ΗΠΑ-Ελβετίας, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη 
συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες 
για λειτουργίες Ανθρώπινου Δυναμικού της Brunswick. Εάν υφίσταται σύγκρουση μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου 
και των Αρχών Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Shield) και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://
www.privacyshield.gov/.

Οι οντότητες της Brunswick στις ΗΠΑ που συμμορφώνονται με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου περιλαμβάνουν τις εξής: Attwood 
Corporation, BBG Logistics, Inc., Blue Water Finance, Inc., Boston Whaler, Inc., Brunswick Commercial & Government Products, Inc., Brunswick Family Boat 



Co. Inc., Brunswick Financial Services Corporation, Brunswick Leisure Boat Company, LLC, Brunswick Marine in EMEA, Inc., Brunswick Marine Sales 
Corporation, Brunswick Product Protection Corporation, Garelick Mfg. Co., Land 'N' Sea Distributing, Inc., Lund Boat Company, Marine Power International 
Limited, Marine Power International Pty. Limited, Marine Power New Zealand Limited, Sea Ray Boats, Inc. και Thunder Jet Boats, Inc.

Όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν ή διαβιβάστηκαν σύμφωνα με την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy 
Shield), η Brunswick και οι σχετικές οντότητες που αναφέρονται παραπάνω υπόκεινται στις εξουσίες έρευνας και επιβολής της Ομοσπονδιακής 
Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι που υπέβαλαν προσωπικά δεδομένα στην Brunswick για σκοπούς 
Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν να επικαλεσθούν δεσμευτική διαιτησία όταν έχουν εξαντληθεί άλλες μέθοδοι επίλυσης αντιδικιών, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Shield).

Όπως περιγράφεται στις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, η Brunswick παραμένει υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τις προσωπικές 
πληροφορίες στο πλαίσιο της Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και οι οποίες διαβιβάζονται σε ένα τρίτο μέρος που ενεργεί ως αντιπρόσωπος εκ 
μέρους της. Η Brunswick δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (DPA) και τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών (FDPIC) και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που δίδουν οι εν λόγω αρχές όσον αφορά στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την ΕΕ και την Ελβετία στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης.

• Πρότυπα Ρητρών Συμβάσεων & Επεξεργασίας Δεδομένων/Συμφωνιών Προστασίας. Όπου ενδείκνυται, η Brunswick έχει δημιουργήσει και συνάψει 
Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων ή Προστασίας Δεδομένων με συναφή μέρη (προμηθευτές με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικές 
πληροφορίες, για παράδειγμα) για να εξασφαλίσει την κατάλληλη διαβίβαση των πληροφοριών σας. Στον ΕΟΧ, οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν 
πρότυπες συμβατικές ρήτρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επαρκές μέσο προστασίας κατά τη διαβίβαση δεδομένων 
εκτός του ΕΟΧ.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατέψουμε εσάς και την Brunswick από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, γνωστοποίηση ή καταστροφή των 
πληροφοριών που διατηρούμε. Για αυτό το σκοπό, διατηρούμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία από απώλεια, κατάχρηση ή 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή των πληροφοριών που παρέχετε όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους 
Ιστότοπους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Εάν είστε κάτοικος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς, για σκοπούς εξέτασης, 
τροποποίησης ή αίτησης διαγραφής των πληροφοριών. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για 
εσάς.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να περιορίσουμε ή να διακόψουμε την επεξεργασία ή γνωστοποίηση των πληροφοριών σας.

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα πρόσβασης, εξέτασης ή διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε σχετικά με εσάς, επικοινωνήστε μαζί 
μας στο privacy@brunswick.com ή συμπληρώστε τη φόρμα εδώ.

Εάν είστε κάτοικος της Νεβάδα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε ή να παύσουμε τη διαβίβαση των πληροφοριών σας σε τρίτους σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Αν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα για περιορισμό της γνωστοποίησης των πληροφοριών σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 
privacy@brunswick.com ή συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.

Για να συμβάλουμε στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της ασφάλειάς σας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, 



πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

• Δικαιώματα Πρόσβασης Κατοίκων της Καλιφόρνια: Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα έχετε τα δικαιώματα που 
περιγράφονται παρακάτω σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες:

Πρόσβαση σε Ειδικές Πληροφορίες και Φορητότητα Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να γνωστοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες σε 
εσάς, σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών τους τελευταίους 12 μήνες. Αφού λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το 
αίτημά σας για προσωπικές πληροφορίες, θα σας γνωστοποιήσουμε, με βάση το αίτημά σας:

• Τις κατηγορίες και τις συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς·

• Τις κατηγορίες των πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς·

• Τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό μας για τη συλλογή ή την πώληση αυτών των προσωπικών πληροφοριών·

• Τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες και

• Εάν πουλήσουμε ή γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για έναν επιχειρηματικό σκοπό, δύο ξεχωριστές λίστες που 
προσδιορίζουν: (α) τις κατηγορίες των προσωπικών σας πληροφοριών που συλλέγονται και πωλούνται και τις κατηγορίες τρίτων μερών στα 
οποία πωλήθηκαν τα δεδομένα και, (β) τις κατηγορίες των προσωπικών σας πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν για επιχειρηματικούς 
σκοπούς.

Ωστόσο, δεν θα γνωστοποιήσουμε καμία από τις παρακάτω πληροφορίες ως απάντηση σε ένα αίτημα πρόσβασης: τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον 
αριθμό της άδειας οδήγησης ή άλλο αναγνωριστικό αριθμό που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, τον αριθμό του χρηματοοικονομικού λογαριασμού, 
οποιονδήποτε αριθμό υγειονομικής περίθαλψης ή ιατρικής ταυτότητας ή ερωτήσεις ασφαλείας ή απαντήσεις σε απάντηση σε ένα αίτημα γνώσης.

Αίτημα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε από εσάς και διατηρούμε, με ορισμένες 
εξαιρέσεις. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας για προσωπικές πληροφορίες και επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας μέσω της διαδικασίας 
επαλήθευσης δύο σταδίων, θα διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο και εκτός αν επιτρέπεται ή απαιτείται 
από το νόμο να διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Μπορούμε να αρνηθούμε το αίτημά σας για διαγραφή, εάν η διατήρηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη για εμάς ή τους παρόχους υπηρεσιών μας, 
για να:

• Ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή για την οποία συγκεντρώσαμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, να σας παρέχουμε ένα αγαθό ή μία 
υπηρεσία που ζητήσατε, να προβούμε σε εύλογα αναμενόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής σχέσης μας με εσάς, 
ή κατά τα άλλα να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας·

• Εντοπίσουμε περιστατικά ασφαλείας, προστασία από κακόβουλη, παραπλανητική, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα ή δίωξη των 
υπευθύνων για τέτοιες δραστηριότητες·

• Διορθώσουμε σφάλματα σε προϊόντα, για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση σφαλμάτων που επηρεάζουν την υπάρχουσα λειτουργικότητα·

• Ασκήσουμε το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου, να διασφαλίζουμε το δικαίωμα ενός άλλου καταναλωτή να ασκεί τα δικαιώματα ελευθερίας 
του λόγου του/της, ή να ασκήσει ένα άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο·

• Για συμμόρφωση με τον Ποινικό Κώδικα της Καλιφόρνια, Ενότητα 1546 κε. (Νόμος περί Ιδιωτικού Απορρήτου σε Ηλεκτρονικές 



Επικοινωνίες της Καλιφόρνια)·

• Συμμετάσχουμε σε δημόσιες ή επιστημονικές, εξεταζόμενες από ομότιμους, ιστορικές ή στατιστικές έρευνες, που τηρούν όλους τους άλλους 
ισχύοντες νόμους δεοντολογίας και ιδιωτικού απορρήτου, όταν η διαγραφή των πληροφοριών είναι πιθανόν να διακυβεύσει σοβαρά το 
επίτευγμα του ερευνητή, εάν παρείχατε ήδη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης·

• Δώσουμε τη δυνατότητα αποκλειστικά σε εσωτερικές χρήσεις που ευθυγραμμίζονται ευλόγως με τις προσδοκίες των καταναλωτών βάσει της 
σχέσης σας με εμάς·

• Για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση ή

• Για άλλες εσωτερικές και νόμιμες χρήσεις αυτών των πληροφοριών που είναι συμβατές με το πλαίσιο στο οποίο τις παρείχατε.

Όχι Πώληση των Προσωπικών μου Πληροφοριών: Δεν πωλούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους για κέρδος. Ωστόσο, οι πληροφορίες 
γνωστοποιούνται όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από αυτήν την ανταλλαγή ή να μην λαμβάνετε κοινοποιήσεις 
για σκοπούς μάρκετινγκ, κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε ένα «Αίτημα εξαίρεσης» (Opt-Out Request). Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο «Όχι 
Πώληση των Προσωπικών μου Πληροφοριών» στο κάτω μέρος της κύριας σελίδας κάθε ιστότοπου, το οποίο θα σας μεταφέρει στην ίδια 
διαδικτυακή φόρμα.

Άσκηση των δικαιωμάτων CCPA

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα CCPA που περιγράφονται παραπάνω, παρακαλούμε να μας υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα προσωπικών 
πληροφοριών είτε:

• Καλώντας μας στο 855-283-1103 ή το 847-735-4002·

• Συμπληρώνοντας ένα διαδικτυακό αίτημα κάνοντας κλικ εδώ ή

• Στέλνοντάς μας email στο privacy@brunswick.com.

Μόνο εσείς ή ένα άτομο εξουσιοδοτημένο από το Γραμματέα της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που εξουσιοδοτείτε να ενεργήσει εκ μέρους σας μπορεί 
να υποβάλει αίτημα προσωπικών πληροφοριών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε προσωπικές πληροφορίες εκ μέρους του ανηλίκου παιδιού σας. Εάν 
ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος υποβάλει ένα αίτημα εκ μέρους σας, εκτός εάν αυτός ο αντιπρόσωπος προσκομίσει πληρεξούσιο που 
υπογράφηκε από εσάς, εμείς μπορεί να απαιτήσουμε: (1) να παράσχετε, εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας, μία γραπτή άδεια να 
ενεργήσει ο αντιπρόσωπος για λογαριασμό σας και, (2) να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας.

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο δύο αιτήματα προσωπικών πληροφοριών εντός μίας περιόδου 12 μηνών. Το επαληθεύσιμο αίτημα προσωπικών 
πληροφοριών πρέπει να:

• Παρέχει επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο για το οποίο συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες, ή 
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και

• Περιγράφει το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σωστά, να αξιολογήσουμε και να απαντήσουμε σε αυτό.

Εάν δεν μπορέσουμε να επαληθεύσουμε το αίτημα διαγραφής, θα χειριστούμε το αίτημα αυτό ως αίτημα εξαίρεσης από την πώληση των 
πληροφοριών σας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ένα αίτημα προσωπικών πληροφοριών εντός 45 ημερών από την παραλαβή του και θα επιβεβαιώσουμε την 



παραλαβή του αιτήματός σας για γνώση ή θα το διαγράψουμε εντός 10 ημερών από την παραλαβή του. Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος (έως 90 
ημέρες), θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για τον λόγο και την περίοδο παράτασης. Θα σας παρέχουμε γραπτή απάντηση μέσω ταχυδρομείου ή 
ηλεκτρονικά. Εάν παρασχεθεί ηλεκτρονικά, θα επιλέξουμε μια μορφή για να παράσχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι σε φορητή και 
εύκολα χρησιμοποιήσιμη μορφή. Η απάντηση που παρέχουμε εξηγεί επίσης τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με ένα 
αίτημα, κατά περίπτωση.

Δεν υπάρχει κάποια χρέωση για να επεξεργαστούμε ή να απαντήσουμε στο αίτημα προσωπικών σας πληροφοριών, εκτός αν είναι υπερβολικό, 
επαναλαμβανόμενο ή προδήλως αβάσιμο. Εάν διαπιστώσουμε ότι το αίτημα δικαιολογεί μία χρέωση, θα σας ενημερώσουμε για ποιο λόγο λάβαμε 
αυτή την απόφαση και θα σας παρέχουμε μια εκτίμηση κόστους πριν ολοκληρώσετε το αίτημά σας.

Απαγόρευση διακρίσεων

Εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, αν ασκείτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Καλιφόρνιας 
1798.100 κε., το Νόμο Ιδιωτικού Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (τα «δικαιώματά σας CCPA»), εμείς:

• Δεν θα αρνηθούμε σε εσάς αγαθά ή υπηρεσίες·

• Δεν θα σας χρεώσουμε διαφορετικές τιμές ή ποσοστά για αγαθά ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εκπτώσεων ή άλλων 
παροχών ή της επιβολής κυρώσεων·

• Δεν θα σας παρέχουμε διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών ή

• Δεν θα σας προτείνουμε να λάβετε διαφορετική τιμή ή ποσοστό για αγαθά ή υπηρεσίες, ή διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα προϊόντων ή 
υπηρεσιών.

Ωστόσο, αν ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματά σας CCPA, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε διαφορετική τιμή ή ποσοστό από 
άλλους
καταναλωτές, ή να σας παρέχουμε διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή, δεν προσφέρουμε οικονομικά κίνητρα για 
τη
συνεχιζόμενη συλλογή, χρήση, γνωστοποίηση ή/και πώληση των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Η Brunswick διατηρεί όλες τις προσωπικές πληροφορίες για όλη τη διάρκεια της σχετικής επιχειρηματικής σχέσης ή, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις 
πολιτικές και τα χρονοδιαγράμματα διαχείρισης πληροφοριών. Όταν διαγράφει προσωπικές πληροφορίες βάσει αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, 
η Brunswick θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι όλες οι περιπτώσεις των πληροφοριών θα διαγραφούν στο σύνολό τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Οι Ιστότοποί μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για δική σας διευκόλυνση και πληροφόρηση. Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να 
λειτουργούν ανεξάρτητα από τους δικούς μας Ιστότοπους. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι μπορεί να έχουν τις δικές τους δηλώσεις ή πολιτικές ιδιωτικού 
απορρήτου, τις οποίες σας συνιστούμε θερμά να εξετάσετε εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδεδεμένους ιστότοπους. Στο βαθμό που οποιοιδήποτε 
συνδεδεμένοι ιστότοποι που επισκέπτεστε δεν ανήκουν στον παρόντα ιστότοπο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, για οποιαδήποτε χρήση των 
ιστότοπων ή για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου οποιουδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους.

Ορισμένοι από τους Ιστότοπους σας επιτρέπουν να συνδεθείτε και να συνδέσετε τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας, 



συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, στο Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram και Pinterest, με την Brunswick.

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, παρέχετε στην Brunswick την άδεια πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των πληροφοριών του προφίλ του κοινωνικού δικτύου 
που έχετε διαθέσει για να μοιραστείτε και να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τους όρους χρήσης του κοινωνικού δικτύου και την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού 
Απορρήτου. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου του λογαριασμού σας κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που 
μοιράζονται μαζί μας και άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές και για τη διαχείριση των δεδομένων που μοιράζονται μέσω του λογαριασμού σας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά τη χρήση των Ιστότοπών μας από εσάς.

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Brunswick, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις αυτού του λογαριασμού μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και του παρόχου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζόμενων, θα συλλέγουν πληροφορίες, πιθανώς συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, σχετικά 
με τις δραστηριότητές σας με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους. Αυτά τα τρίτα μέρη παρέχουν 
στην Brunswick συλλογή δεδομένων, αναφορές, μέτρηση απόκρισης σε διαφημίσεις, αναλυτικές πληροφορίες και βοήθεια στην παράδοση σχετικών 
μηνυμάτων μάρκετινγκ και διαφημίσεων.

Η συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών από τρίτους δεν διέπεται από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε 
τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας 
πληροφορίες.

Πολλοί τρίτοι διαφημιζόμενοι και ορισμένα προγράμματα περιήγησης και κινητές συσκευές σάς επιτρέπουν να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις τρίτων. Οι 
πληροφορίες και οι πόροι για την εξαίρεση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος διατίθενται από τη Digital Advertising Alliance στο http://www.aboutads.info/
choices/. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση και τη λήψη στοχευμένων διαφημίσεων στην κινητή συσκευή σας από ορισμένες εταιρείες 
διαφημίσεων κινητής τηλεφωνίας και άλλες παρόμοιες οντότητες, λαμβάνοντας την εφαρμογή Choices από τη διεύθυνση www.aboutads.info/appchoices. 
Σημειώστε ότι η εξαίρεση από αυτούς τους μηχανισμούς δεν σας εξαιρεί από τη λήψη διαφημίσεων. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε γενικές διαφημίσεις κατά 
την επίσκεψη σε ιστότοπους και αλλού στο διαδίκτυο.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι Ιστότοποί μας είναι Ιστότοποι για γενικά ακροατήρια που δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Εάν πληροφορηθούμε πραγματικά ότι 
οι πληροφορίες που συλλέξαμε έχουν παρασχεθεί από ένα παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε αμέσως αυτές τις πληροφορίες.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500 
Mettawa, IL 60045
Τηλέφωνο: 855-283-1103 ή 847-735-4002
Email: privacy@brunswick.com



Εάν θέλετε να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας ή τις προτιμήσεις σας, να διαγράψετε τα στοιχεία σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή να μην 
λαμβάνετε πλέον email που προκύπτουν από πληροφορίες που συλλέγονται μέσω καρτών καταχώρισης προϊόντων ή άλλων πηγών, μπορείτε να το κάνετε ως 
εξής:

• Προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις σας σε έναν λογαριασμό που δημιουργήσατε μέσω των Ιστότοπων·

• Διαγράφοντας τη συνδρομή σας (unsubscribe) μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στα email που στέλνονται από εμάς ή

• Συμπληρώνοντας ένα διαδικτυακό αίτημα κάνοντας κλικ εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται κατά περιόδους. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 
οποτεδήποτε κατά την κρίση μας. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, που αυξάνουν τα δικαιώματά μας για 
τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει στο παρελθόν για εσάς, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας είτε μέσω email στην καταχωρημένη 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση, είτε μέσω εμφανών δημοσιεύσεων στους ιστότοπούς μας. Εάν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πριν από αυτή την 
περαιτέρω επεξεργασία, η Brunswick θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον άλλο σκοπό και με τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για 
την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας.


