
นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Brunswick

วนัที5มผีลบงัคบัใช:้ วนัที& 2019

เมื&อคณุใหข้อ้มลูของคณุแก ่ Brunswick เราจะทุม่เททํางานเพื&อปกป้องขอ้มลูของคณุ  นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีFจะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจวา่เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูอะไรบา้ง 
เพราะเหตใุดเราจงึเกบ็รวบรวมและคณุจะสามารถอปัเดต จัดการและ/หรอืขอใหเ้ราลบขอ้มลูของคณุไดอ้ยา่งไร  กรณุาอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวันีFโดยละเอยีด  โดยการมี
ปฏสิมัพันธก์บัเว็บไซตข์องเราตอ่ไป จะถอืวา่คณุรับรองวา่คณุไดอ้า่นและเขา้ใจเงื&อนไขที&ไดอ้ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันีF

นโยบายความเป็นสว่นตวันีFมผีลใชก้บัขอ้มลูที&เกบ็รวบรวมโดย Brunswick Corporation บรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทสาขาใด ๆ (“Brunswick,” “เรา” หรอื “พวกเรา”) ไมว่า่ดว้ยวธิี
ออฟไลนห์รอืออนไลน ์รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่จากเว็บไซตห์รอืแอปทั Fงหมดที&โพสตล์งิกไ์ปยงันโยบายความเป็นสว่นตวันีF (รวมเรยีกวา่ "เว็บไซต"์) 

Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนัอยา่งไร

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท์าง
ธรุกจิที&ชอบดว้ยกฎหมายเพื&อดําเนนิการตอ่ไปนีF ตวัอยา่งเชน่ ประมวลผลขอ้มลูการ
รับประกนั สื&อสารกบัลกูคา้เดมิเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และ/หรอืจัดการขอ้
กงัวลเกี&ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารที&ซืFอ  ยกตวัอยา่งเชน่ เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ เมื&อคณุ:

• เรยีกดเูว็บไซตข์องเรา
• ซืFอผลติภณัฑห์รอืลงทะเบยีนเพื&อรับจดหมายขา่ว
• ลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคณุเพื&อรับบรกิารรับประกนัผา่นตวัแทนจําหน่าย
• สง่การเรยีกรอ้งการรับประกนัผา่นทาง Brunswick หรอืตวัแทนจําหน่าย
• รายงานปัญหาผลติภณัฑ/์บรกิารและ/หรอืทําแบบสํารวจสําหรับลกูคา้
• ใหข้อ้มลูบญัชหีรอืใหข้อ้มลูตดิตอ่ของคณุกบัเรา 
• รว่มทําแบบสํารวจหรอืการแขง่ขนั
• ใหข้อ้มลูเพื&อรับรองความถกูตอ้งในการเขา้ถงึเว็บไซต ์เชน่ ชื&อผูใ้ชแ้ละ/

หรอืรหสัผา่น และ/หรอื 
• ตดิตอ่กบัเราโดยตรง   

Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูอะไรบา้ง

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูของลกูคา้เพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ
อนัชอบดว้ยกฎหมาย ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราเกบ็รวบรวมและ/หรอืแบง่ปัน
จะขึFนอยูก่บัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารที&คณุมกีบัเรา  ขอ้มลูนีFอาจรวมถงึ:

• ชื&อและขอ้มลูตดิตอ่ของคณุ
• ขอ้มลูรายไดแ้ละการจา้งงานของคณุ  
• ขอ้มลูการซืFอและการทําธรุกรรมในอดตีของคณุ
• ขอ้มลูระบตุวัตน เชน่ ชื&อจรงิ นามแฝง ที&อยูไ่ปรษณีย ์หมายเลขประจําตวั

ประชาชนที&ไมซ่ํFากนั ตวัระบอุอนไลน ์ที&อยู ่IP ที&อยูอ่เีมล ชื&อบญัช ี
หมายเลขประกนัสงัคม หมายเลขใบอนุญาตขบัรถ หมายเลข
หนังสอืเดนิทาง หมายเลขบญัชทีางการเงนิหรอืขอ้มลูระบตุวัตนอื&น ๆ ที&
คลา้ยคลงึกนั

• ขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ ชื&อของบตุร จํานวนบตุร อายหุรอื
เพศของบตุร หมายเลขโทรศพัท ์หรอืความน่าเชื&อถอืทางเครดติของคณุ 
รายไดจ้ากสนิทรัพยห์รอืหนีFสนิ และประเภทขอ้มลูที&ไดรั้บความคุม้ครองภาย
ใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีหรอืรัฐบาลกลาง เชน่ เชืFอชาตหิรอืศาสนา

• ขอ้มลูเชงิพาณชิย ์ไดแ้ก ่บนัทกึทรัพยส์นิสว่นบคุคล สนิคา้หรอืบรกิารที&ซืFอ 
ไดรั้บ หรอืพจิารณา หรอืประวตัหิรอืแนวโนม้การซืFอหรอืบรโิภคอื&น ๆ

• ขอ้มลูไบโอเมตรกิซ์
• ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตหรอืกจิกรรมในเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิสอ์ื&น ๆ รวมถงึแตไ่ม่

จํากดัเพยีงประวตักิารเรยีกด ูประวตักิารคน้หาและขอ้มลูเกี&ยวกบัการโตต้อบ
ของคณุบนเว็บไซตข์องเรา

• ขอ้มลูตําแหน่งที&อยูท่างภมูศิาสตรท์ี&แมน่ยํา
• ขอ้มลูเสยีง ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ขอ้มลูภาพหรอืขอ้มลูที&คลา้ยคลงึกนั
• ขอ้มลูเกี&ยวกบัอาชพีหรอืการจา้งงาน 
• ขอ้มลูการศกึษา และ
• การอนุมานจากขอ้มลูประเภทตา่ง ๆ ขา้งตน้และที&แสดงถงึความชอบ 

ลกัษณะ แนวโนม้ทางจติวทิยา ความโนม้เอยีง พฤตกิรรม ทศันคต ิความ
ฉลาด ความสามารถหรอืความถนัด

เราจะไมเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกี&ยวกบักจิกรรมออนไลนข์องคณุเมื&อเวลาผา่น
ไปและจากเว็บไซตบ์คุคลที&สามหรอืบรกิารออนไลน ์เมื&อคณุใชเ้ว็บไซตข์องเรา  
อยา่งไรกต็าม เราจะถอืวา่การสง่ “หา้มตดิตามสญัญาณ” จากเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
เป็นการขอเลอืกไมใ่หม้กีารขายขอ้มลูของคณุในอนาคตในขอบเขตที&วา่เราสามารถ
เชื&อมโยงเบราวเ์ซอรข์องคณุกบัขอ้มลูอื&น ๆ เกี&ยวกบัคณุได ้

เพราะเหตใุด Brunswick จงึเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนั

นอกเหนอืจากกรณีที&คณุยนิยอมใหเ้ราใชง้านหรอืประมวลผลขอ้มลูของคณุแลว้ 
Brunswick อาจใชข้อ้มลูของคณุเพื&อ: 

• ทําตามคํารอ้งขอที&คณุรอ้งขอ
• ปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายที&มผีลบงัคบัใชก้บั Brunswick ภายใต ้

กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี สหภาพยโุรปหรอืรัฐสมาชกิ หรอืกฎหมายที&
บงัคบัใชอ้ื&น ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เว็บไซตข์องเราทํางานอยา่งเหมาะสม 
• จัดการงานประจําวนัที&มคีวามจําเป็นทางธรุกจิ เชน่ การบรหิารและการ

ปรับปรงุเว็บไซต ์หรอืผลประโยชนอ์นัชอบธรรมตามกฎหมายของ 
Brunswick ในฐานะผูผ้ลติขา้มชาตขิองผลติภณัฑท์างทะเล ตวัอยา่งเชน่ 
เพื&อปกป้องธรุกจิของเราและทําความเขา้ใจลกูคา้ไดม้ากขึFน 

• วเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานและการทํางานของเว็บไซต ์
• ป้องกนัการฉอ้ฉล บงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้าน ปฏบิตัติามกฎหมายทั Fงหมดที&

มแีละพันธะผกูพันในดา้นการรายงานขององคก์ร และบงัคบัใชข้อ้ตกลงของ 
Brunswick

• วเิคราะหว์า่คณุจะใชเ้ว็บไซตแ์ละจะดําเนนิการวจัิยทางการตลาดอื&น ๆ 
อยา่งไร 

• สง่มอบและสื&อสารกบัคณุเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา รวมถงึการ
ดแูลการรับประกนัที&เกี&ยวขอ้งและประกาศเรยีกคนืสนิคา้

• จัดการโฆษณาตามความสนใจของคณุ 
• ใหข้อ้มลูแกค่ณุเกี&ยวกบัตวัเลอืกทางการเงนิสําหรับการซืFอผลติภณัฑข์อง

เรา สรา้งการวเิคราะหภ์ายในและรายงาน และ
รวมขอ้มลูกบัขอ้มลูใด ๆ ที&เราเกบ็รวบรวมไดจ้ากหรอืเกี&ยวกบัคณุและใชใ้น
ลกัษณะที&อธบิายไปแลว้ขา้งตน้

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลเพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอนัชอบดว้ยกฎหมาย
เทา่นัFน  หากไมม่กีารใชง้านตามวตัถปุระสงคเ์หลา่นีFอกีตอ่ไป เราจะทําลาย ปกปิด 
รวมหรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตามนโยบายภายในและระเบยีบการของเราและตามที&
กฎหมายที&บงัคบัใชอ้นุญาต 

Brunswick จะแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนักบับคุคลใดบา้ง

Brunswick จะไมข่ายขอ้มลูที&คณุมอบใหเ้ราเพื&อทําผลกําไร แตอ่ยา่งไรกต็ามจะมกีาร
แบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วกบับคุคลที&สาม  Brunswick จะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุกบับคุคลภายในและภายนอก ไดแ้ก:่ 

• แผนกตา่ง ๆ ภายในบรษัิท Brunswick ที&มหีนา้ที&รับผดิชอบในการประมวล
ผลขอ้มลู 

• คูค่า้ทางธรุกจิที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการปกป้องขอ้มลูหรอืการ
คุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั เชน่ ตวัแทนจําหน่ายและผูจั้ด
จําหน่าย และ/หรอื  

• ผูดํ้าเนนิการที&เป็นบคุคลที&สามที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการประมวล
ผลขอ้มลูหรอืการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั  

นอกจากนีF เราอาจเปิดเผยขอ้มลูเกี&ยวกบัคณุแกบ่คุคลที&สามภายใตส้ถานการณต์อ่ไป
นีF: 

• หากเราจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกระบวนการหรอืกระบวนการทางกฎหมาย 

• ตอ่หน่วยงานที&มอํีานาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืเจา้หนา้ที&ของรัฐอื&น ๆ 

• เมื&อเราเชื&อว่าการเปิดเผยขอ้มูลมคีวามจําเป็นหรอืเหมาะสม เพื&อป้องกัน
อันตรายทางกายภาพหรอืการสญูเสยีดา้นการเงนิ หรอืที&เกี&ยวขอ้งกับการ
สืบสวนกจิกรรมผิดกฎหมายที&เกดิขึFนจริงหรือตอ้งสงสัยและ/หรือไม่มี
จรยิธรรม 

• หากมคีวามจําเป็นเพื&อปกป้องผลประโยชนท์ี&สําคญัของบคุคล 

• เพื&อบงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้านของเรา 

• เพื&อปกป้องทรัพยส์นิ บรกิาร และสทิธิต̂ามกฎหมายของเรา 

• เพื&อป้องกนัการฉอ้ฉลตอ่ Brunswick บรษัิทในเครอื คูค่า้ทางธรุกจิ หรอื
ตวัแทนจําหน่ายที&ไดรั้บอนุญาต 

• เพื&อสนับสนุนสว่นงานการตรวจสอบ การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ และการ
กํากบัดแูลองคก์ร 

• เพื&อปฏบิตัติามกฎหมายใด ๆ และทั Fงหมดที&ม ีหรอื

• เกี&ยวกบัการควบรวมกจิการ การรวมกจิการ หรอืการปรับโครงสรา้ง การขาย
หุน้และ/หรอืสนิทรัพยท์ั Fงหมด หรอืการเปลี&ยนแปลงอื&น ๆ ในองคก์ร โดยไม่
จํากดัเพยีง ในระหวา่งกระบวนการสอบทานธรุกจิที&มใีด ๆ



Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนัอยา่งไร

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท์าง
ธรุกจิที&ชอบดว้ยกฎหมายเพื&อดําเนนิการตอ่ไปนีF ตวัอยา่งเชน่ ประมวลผลขอ้มลูการ
รับประกนั สื&อสารกบัลกูคา้เดมิเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และ/หรอืจัดการขอ้
กงัวลเกี&ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารที&ซืFอ  ยกตวัอยา่งเชน่ เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ เมื&อคณุ:

• เรยีกดเูว็บไซตข์องเรา
• ซืFอผลติภณัฑห์รอืลงทะเบยีนเพื&อรับจดหมายขา่ว
• ลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคณุเพื&อรับบรกิารรับประกนัผา่นตวัแทนจําหน่าย
• สง่การเรยีกรอ้งการรับประกนัผา่นทาง Brunswick หรอืตวัแทนจําหน่าย
• รายงานปัญหาผลติภณัฑ/์บรกิารและ/หรอืทําแบบสํารวจสําหรับลกูคา้
• ใหข้อ้มลูบญัชหีรอืใหข้อ้มลูตดิตอ่ของคณุกบัเรา 
• รว่มทําแบบสํารวจหรอืการแขง่ขนั
• ใหข้อ้มลูเพื&อรับรองความถกูตอ้งในการเขา้ถงึเว็บไซต ์เชน่ ชื&อผูใ้ชแ้ละ/

หรอืรหสัผา่น และ/หรอื 
• ตดิตอ่กบัเราโดยตรง   

Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูอะไรบา้ง

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูของลกูคา้เพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ
อนัชอบดว้ยกฎหมาย ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราเกบ็รวบรวมและ/หรอืแบง่ปัน
จะขึFนอยูก่บัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารที&คณุมกีบัเรา  ขอ้มลูนีFอาจรวมถงึ:

• ชื&อและขอ้มลูตดิตอ่ของคณุ
• ขอ้มลูรายไดแ้ละการจา้งงานของคณุ  
• ขอ้มลูการซืFอและการทําธรุกรรมในอดตีของคณุ
• ขอ้มลูระบตุวัตน เชน่ ชื&อจรงิ นามแฝง ที&อยูไ่ปรษณีย ์หมายเลขประจําตวั

ประชาชนที&ไมซ่ํFากนั ตวัระบอุอนไลน ์ที&อยู ่IP ที&อยูอ่เีมล ชื&อบญัช ี
หมายเลขประกนัสงัคม หมายเลขใบอนุญาตขบัรถ หมายเลข
หนังสอืเดนิทาง หมายเลขบญัชทีางการเงนิหรอืขอ้มลูระบตุวัตนอื&น ๆ ที&
คลา้ยคลงึกนั

• ขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ ชื&อของบตุร จํานวนบตุร อายหุรอื
เพศของบตุร หมายเลขโทรศพัท ์หรอืความน่าเชื&อถอืทางเครดติของคณุ 
รายไดจ้ากสนิทรัพยห์รอืหนีFสนิ และประเภทขอ้มลูที&ไดรั้บความคุม้ครองภาย
ใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีหรอืรัฐบาลกลาง เชน่ เชืFอชาตหิรอืศาสนา

• ขอ้มลูเชงิพาณชิย ์ไดแ้ก ่บนัทกึทรัพยส์นิสว่นบคุคล สนิคา้หรอืบรกิารที&ซืFอ 
ไดรั้บ หรอืพจิารณา หรอืประวตัหิรอืแนวโนม้การซืFอหรอืบรโิภคอื&น ๆ

• ขอ้มลูไบโอเมตรกิซ์
• ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตหรอืกจิกรรมในเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิสอ์ื&น ๆ รวมถงึแตไ่ม่

จํากดัเพยีงประวตักิารเรยีกด ูประวตักิารคน้หาและขอ้มลูเกี&ยวกบัการโตต้อบ
ของคณุบนเว็บไซตข์องเรา

• ขอ้มลูตําแหน่งที&อยูท่างภมูศิาสตรท์ี&แมน่ยํา
• ขอ้มลูเสยีง ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ขอ้มลูภาพหรอืขอ้มลูที&คลา้ยคลงึกนั
• ขอ้มลูเกี&ยวกบัอาชพีหรอืการจา้งงาน 
• ขอ้มลูการศกึษา และ
• การอนุมานจากขอ้มลูประเภทตา่ง ๆ ขา้งตน้และที&แสดงถงึความชอบ 

ลกัษณะ แนวโนม้ทางจติวทิยา ความโนม้เอยีง พฤตกิรรม ทศันคต ิความ
ฉลาด ความสามารถหรอืความถนัด

เราจะไมเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกี&ยวกบักจิกรรมออนไลนข์องคณุเมื&อเวลาผา่น
ไปและจากเว็บไซตบ์คุคลที&สามหรอืบรกิารออนไลน ์เมื&อคณุใชเ้ว็บไซตข์องเรา  
อยา่งไรกต็าม เราจะถอืวา่การสง่ “หา้มตดิตามสญัญาณ” จากเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
เป็นการขอเลอืกไมใ่หม้กีารขายขอ้มลูของคณุในอนาคตในขอบเขตที&วา่เราสามารถ
เชื&อมโยงเบราวเ์ซอรข์องคณุกบัขอ้มลูอื&น ๆ เกี&ยวกบัคณุได ้

เพราะเหตใุด Brunswick จงึเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนั

นอกเหนอืจากกรณีที&คณุยนิยอมใหเ้ราใชง้านหรอืประมวลผลขอ้มลูของคณุแลว้ 
Brunswick อาจใชข้อ้มลูของคณุเพื&อ: 

• ทําตามคํารอ้งขอที&คณุรอ้งขอ
• ปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายที&มผีลบงัคบัใชก้บั Brunswick ภายใต ้

กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี สหภาพยโุรปหรอืรัฐสมาชกิ หรอืกฎหมายที&
บงัคบัใชอ้ื&น ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เว็บไซตข์องเราทํางานอยา่งเหมาะสม 
• จัดการงานประจําวนัที&มคีวามจําเป็นทางธรุกจิ เชน่ การบรหิารและการ

ปรับปรงุเว็บไซต ์หรอืผลประโยชนอ์นัชอบธรรมตามกฎหมายของ 
Brunswick ในฐานะผูผ้ลติขา้มชาตขิองผลติภณัฑท์างทะเล ตวัอยา่งเชน่ 
เพื&อปกป้องธรุกจิของเราและทําความเขา้ใจลกูคา้ไดม้ากขึFน 

• วเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานและการทํางานของเว็บไซต ์
• ป้องกนัการฉอ้ฉล บงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้าน ปฏบิตัติามกฎหมายทั Fงหมดที&

มแีละพันธะผกูพันในดา้นการรายงานขององคก์ร และบงัคบัใชข้อ้ตกลงของ 
Brunswick

• วเิคราะหว์า่คณุจะใชเ้ว็บไซตแ์ละจะดําเนนิการวจัิยทางการตลาดอื&น ๆ 
อยา่งไร 

• สง่มอบและสื&อสารกบัคณุเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา รวมถงึการ
ดแูลการรับประกนัที&เกี&ยวขอ้งและประกาศเรยีกคนืสนิคา้

• จัดการโฆษณาตามความสนใจของคณุ 
• ใหข้อ้มลูแกค่ณุเกี&ยวกบัตวัเลอืกทางการเงนิสําหรับการซืFอผลติภณัฑข์อง

เรา สรา้งการวเิคราะหภ์ายในและรายงาน และ
รวมขอ้มลูกบัขอ้มลูใด ๆ ที&เราเกบ็รวบรวมไดจ้ากหรอืเกี&ยวกบัคณุและใชใ้น
ลกัษณะที&อธบิายไปแลว้ขา้งตน้

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลเพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอนัชอบดว้ยกฎหมาย
เทา่นัFน  หากไมม่กีารใชง้านตามวตัถปุระสงคเ์หลา่นีFอกีตอ่ไป เราจะทําลาย ปกปิด 
รวมหรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตามนโยบายภายในและระเบยีบการของเราและตามที&
กฎหมายที&บงัคบัใชอ้นุญาต 

Brunswick จะแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนักบับคุคลใดบา้ง

Brunswick จะไมข่ายขอ้มลูที&คณุมอบใหเ้ราเพื&อทําผลกําไร แตอ่ยา่งไรกต็ามจะมกีาร
แบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วกบับคุคลที&สาม  Brunswick จะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุกบับคุคลภายในและภายนอก ไดแ้ก:่ 

• แผนกตา่ง ๆ ภายในบรษัิท Brunswick ที&มหีนา้ที&รับผดิชอบในการประมวล
ผลขอ้มลู 

• คูค่า้ทางธรุกจิที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการปกป้องขอ้มลูหรอืการ
คุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั เชน่ ตวัแทนจําหน่ายและผูจั้ด
จําหน่าย และ/หรอื  

• ผูดํ้าเนนิการที&เป็นบคุคลที&สามที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการประมวล
ผลขอ้มลูหรอืการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั  

นอกจากนีF เราอาจเปิดเผยขอ้มลูเกี&ยวกบัคณุแกบ่คุคลที&สามภายใตส้ถานการณต์อ่ไป
นีF: 

• หากเราจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกระบวนการหรอืกระบวนการทางกฎหมาย 

• ตอ่หน่วยงานที&มอํีานาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืเจา้หนา้ที&ของรัฐอื&น ๆ 

• เมื&อเราเชื&อว่าการเปิดเผยขอ้มูลมคีวามจําเป็นหรอืเหมาะสม เพื&อป้องกัน
อันตรายทางกายภาพหรอืการสญูเสยีดา้นการเงนิ หรอืที&เกี&ยวขอ้งกับการ
สืบสวนกจิกรรมผิดกฎหมายที&เกดิขึFนจริงหรือตอ้งสงสัยและ/หรือไม่มี
จรยิธรรม 

• หากมคีวามจําเป็นเพื&อปกป้องผลประโยชนท์ี&สําคญัของบคุคล 

• เพื&อบงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้านของเรา 

• เพื&อปกป้องทรัพยส์นิ บรกิาร และสทิธิต̂ามกฎหมายของเรา 

• เพื&อป้องกนัการฉอ้ฉลตอ่ Brunswick บรษัิทในเครอื คูค่า้ทางธรุกจิ หรอื
ตวัแทนจําหน่ายที&ไดรั้บอนุญาต 

• เพื&อสนับสนุนสว่นงานการตรวจสอบ การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ และการ
กํากบัดแูลองคก์ร 

• เพื&อปฏบิตัติามกฎหมายใด ๆ และทั Fงหมดที&ม ีหรอื

• เกี&ยวกบัการควบรวมกจิการ การรวมกจิการ หรอืการปรับโครงสรา้ง การขาย
หุน้และ/หรอืสนิทรัพยท์ั Fงหมด หรอืการเปลี&ยนแปลงอื&น ๆ ในองคก์ร โดยไม่
จํากดัเพยีง ในระหวา่งกระบวนการสอบทานธรุกจิที&มใีด ๆ



Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนัอยา่งไร

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท์าง
ธรุกจิที&ชอบดว้ยกฎหมายเพื&อดําเนนิการตอ่ไปนีF ตวัอยา่งเชน่ ประมวลผลขอ้มลูการ
รับประกนั สื&อสารกบัลกูคา้เดมิเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และ/หรอืจัดการขอ้
กงัวลเกี&ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารที&ซืFอ  ยกตวัอยา่งเชน่ เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ เมื&อคณุ:

• เรยีกดเูว็บไซตข์องเรา
• ซืFอผลติภณัฑห์รอืลงทะเบยีนเพื&อรับจดหมายขา่ว
• ลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคณุเพื&อรับบรกิารรับประกนัผา่นตวัแทนจําหน่าย
• สง่การเรยีกรอ้งการรับประกนัผา่นทาง Brunswick หรอืตวัแทนจําหน่าย
• รายงานปัญหาผลติภณัฑ/์บรกิารและ/หรอืทําแบบสํารวจสําหรับลกูคา้
• ใหข้อ้มลูบญัชหีรอืใหข้อ้มลูตดิตอ่ของคณุกบัเรา 
• รว่มทําแบบสํารวจหรอืการแขง่ขนั
• ใหข้อ้มลูเพื&อรับรองความถกูตอ้งในการเขา้ถงึเว็บไซต ์เชน่ ชื&อผูใ้ชแ้ละ/

หรอืรหสัผา่น และ/หรอื 
• ตดิตอ่กบัเราโดยตรง   

Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูอะไรบา้ง

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูของลกูคา้เพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ
อนัชอบดว้ยกฎหมาย ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราเกบ็รวบรวมและ/หรอืแบง่ปัน
จะขึFนอยูก่บัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารที&คณุมกีบัเรา  ขอ้มลูนีFอาจรวมถงึ:

• ชื&อและขอ้มลูตดิตอ่ของคณุ
• ขอ้มลูรายไดแ้ละการจา้งงานของคณุ  
• ขอ้มลูการซืFอและการทําธรุกรรมในอดตีของคณุ
• ขอ้มลูระบตุวัตน เชน่ ชื&อจรงิ นามแฝง ที&อยูไ่ปรษณีย ์หมายเลขประจําตวั

ประชาชนที&ไมซ่ํFากนั ตวัระบอุอนไลน ์ที&อยู ่IP ที&อยูอ่เีมล ชื&อบญัช ี
หมายเลขประกนัสงัคม หมายเลขใบอนุญาตขบัรถ หมายเลข
หนังสอืเดนิทาง หมายเลขบญัชทีางการเงนิหรอืขอ้มลูระบตุวัตนอื&น ๆ ที&
คลา้ยคลงึกนั

• ขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ ชื&อของบตุร จํานวนบตุร อายหุรอื
เพศของบตุร หมายเลขโทรศพัท ์หรอืความน่าเชื&อถอืทางเครดติของคณุ 
รายไดจ้ากสนิทรัพยห์รอืหนีFสนิ และประเภทขอ้มลูที&ไดรั้บความคุม้ครองภาย
ใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีหรอืรัฐบาลกลาง เชน่ เชืFอชาตหิรอืศาสนา

• ขอ้มลูเชงิพาณชิย ์ไดแ้ก ่บนัทกึทรัพยส์นิสว่นบคุคล สนิคา้หรอืบรกิารที&ซืFอ 
ไดรั้บ หรอืพจิารณา หรอืประวตัหิรอืแนวโนม้การซืFอหรอืบรโิภคอื&น ๆ

• ขอ้มลูไบโอเมตรกิซ์
• ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตหรอืกจิกรรมในเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิสอ์ื&น ๆ รวมถงึแตไ่ม่

จํากดัเพยีงประวตักิารเรยีกด ูประวตักิารคน้หาและขอ้มลูเกี&ยวกบัการโตต้อบ
ของคณุบนเว็บไซตข์องเรา

• ขอ้มลูตําแหน่งที&อยูท่างภมูศิาสตรท์ี&แมน่ยํา
• ขอ้มลูเสยีง ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ขอ้มลูภาพหรอืขอ้มลูที&คลา้ยคลงึกนั
• ขอ้มลูเกี&ยวกบัอาชพีหรอืการจา้งงาน 
• ขอ้มลูการศกึษา และ
• การอนุมานจากขอ้มลูประเภทตา่ง ๆ ขา้งตน้และที&แสดงถงึความชอบ 

ลกัษณะ แนวโนม้ทางจติวทิยา ความโนม้เอยีง พฤตกิรรม ทศันคต ิความ
ฉลาด ความสามารถหรอืความถนัด

เราจะไมเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกี&ยวกบักจิกรรมออนไลนข์องคณุเมื&อเวลาผา่น
ไปและจากเว็บไซตบ์คุคลที&สามหรอืบรกิารออนไลน ์เมื&อคณุใชเ้ว็บไซตข์องเรา  
อยา่งไรกต็าม เราจะถอืวา่การสง่ “หา้มตดิตามสญัญาณ” จากเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
เป็นการขอเลอืกไมใ่หม้กีารขายขอ้มลูของคณุในอนาคตในขอบเขตที&วา่เราสามารถ
เชื&อมโยงเบราวเ์ซอรข์องคณุกบัขอ้มลูอื&น ๆ เกี&ยวกบัคณุได ้

เพราะเหตใุด Brunswick จงึเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนั

นอกเหนอืจากกรณีที&คณุยนิยอมใหเ้ราใชง้านหรอืประมวลผลขอ้มลูของคณุแลว้ 
Brunswick อาจใชข้อ้มลูของคณุเพื&อ: 

• ทําตามคํารอ้งขอที&คณุรอ้งขอ
• ปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายที&มผีลบงัคบัใชก้บั Brunswick ภายใต ้

กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี สหภาพยโุรปหรอืรัฐสมาชกิ หรอืกฎหมายที&
บงัคบัใชอ้ื&น ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เว็บไซตข์องเราทํางานอยา่งเหมาะสม 
• จัดการงานประจําวนัที&มคีวามจําเป็นทางธรุกจิ เชน่ การบรหิารและการ

ปรับปรงุเว็บไซต ์หรอืผลประโยชนอ์นัชอบธรรมตามกฎหมายของ 
Brunswick ในฐานะผูผ้ลติขา้มชาตขิองผลติภณัฑท์างทะเล ตวัอยา่งเชน่ 
เพื&อปกป้องธรุกจิของเราและทําความเขา้ใจลกูคา้ไดม้ากขึFน 

• วเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานและการทํางานของเว็บไซต ์
• ป้องกนัการฉอ้ฉล บงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้าน ปฏบิตัติามกฎหมายทั Fงหมดที&

มแีละพันธะผกูพันในดา้นการรายงานขององคก์ร และบงัคบัใชข้อ้ตกลงของ 
Brunswick

• วเิคราะหว์า่คณุจะใชเ้ว็บไซตแ์ละจะดําเนนิการวจัิยทางการตลาดอื&น ๆ 
อยา่งไร 

• สง่มอบและสื&อสารกบัคณุเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา รวมถงึการ
ดแูลการรับประกนัที&เกี&ยวขอ้งและประกาศเรยีกคนืสนิคา้

• จัดการโฆษณาตามความสนใจของคณุ 
• ใหข้อ้มลูแกค่ณุเกี&ยวกบัตวัเลอืกทางการเงนิสําหรับการซืFอผลติภณัฑข์อง

เรา สรา้งการวเิคราะหภ์ายในและรายงาน และ
รวมขอ้มลูกบัขอ้มลูใด ๆ ที&เราเกบ็รวบรวมไดจ้ากหรอืเกี&ยวกบัคณุและใชใ้น
ลกัษณะที&อธบิายไปแลว้ขา้งตน้

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลเพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอนัชอบดว้ยกฎหมาย
เทา่นัFน  หากไมม่กีารใชง้านตามวตัถปุระสงคเ์หลา่นีFอกีตอ่ไป เราจะทําลาย ปกปิด 
รวมหรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตามนโยบายภายในและระเบยีบการของเราและตามที&
กฎหมายที&บงัคบัใชอ้นุญาต 

Brunswick จะแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนักบับคุคลใดบา้ง

Brunswick จะไมข่ายขอ้มลูที&คณุมอบใหเ้ราเพื&อทําผลกําไร แตอ่ยา่งไรกต็ามจะมกีาร
แบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วกบับคุคลที&สาม  Brunswick จะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุกบับคุคลภายในและภายนอก ไดแ้ก:่ 

• แผนกตา่ง ๆ ภายในบรษัิท Brunswick ที&มหีนา้ที&รับผดิชอบในการประมวล
ผลขอ้มลู 

• คูค่า้ทางธรุกจิที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการปกป้องขอ้มลูหรอืการ
คุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั เชน่ ตวัแทนจําหน่ายและผูจั้ด
จําหน่าย และ/หรอื  

• ผูดํ้าเนนิการที&เป็นบคุคลที&สามที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการประมวล
ผลขอ้มลูหรอืการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั  

นอกจากนีF เราอาจเปิดเผยขอ้มลูเกี&ยวกบัคณุแกบ่คุคลที&สามภายใตส้ถานการณต์อ่ไป
นีF: 

• หากเราจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกระบวนการหรอืกระบวนการทางกฎหมาย 

• ตอ่หน่วยงานที&มอํีานาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืเจา้หนา้ที&ของรัฐอื&น ๆ 

• เมื&อเราเชื&อว่าการเปิดเผยขอ้มูลมคีวามจําเป็นหรอืเหมาะสม เพื&อป้องกัน
อันตรายทางกายภาพหรอืการสญูเสยีดา้นการเงนิ หรอืที&เกี&ยวขอ้งกับการ
สืบสวนกจิกรรมผิดกฎหมายที&เกดิขึFนจริงหรือตอ้งสงสัยและ/หรือไม่มี
จรยิธรรม 

• หากมคีวามจําเป็นเพื&อปกป้องผลประโยชนท์ี&สําคญัของบคุคล 

• เพื&อบงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้านของเรา 

• เพื&อปกป้องทรัพยส์นิ บรกิาร และสทิธิต̂ามกฎหมายของเรา 

• เพื&อป้องกนัการฉอ้ฉลตอ่ Brunswick บรษัิทในเครอื คูค่า้ทางธรุกจิ หรอื
ตวัแทนจําหน่ายที&ไดรั้บอนุญาต 

• เพื&อสนับสนุนสว่นงานการตรวจสอบ การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ และการ
กํากบัดแูลองคก์ร 

• เพื&อปฏบิตัติามกฎหมายใด ๆ และทั Fงหมดที&ม ีหรอื

• เกี&ยวกบัการควบรวมกจิการ การรวมกจิการ หรอืการปรับโครงสรา้ง การขาย
หุน้และ/หรอืสนิทรัพยท์ั Fงหมด หรอืการเปลี&ยนแปลงอื&น ๆ ในองคก์ร โดยไม่
จํากดัเพยีง ในระหวา่งกระบวนการสอบทานธรุกจิที&มใีด ๆ



Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนัอยา่งไร

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท์าง
ธรุกจิที&ชอบดว้ยกฎหมายเพื&อดําเนนิการตอ่ไปนีF ตวัอยา่งเชน่ ประมวลผลขอ้มลูการ
รับประกนั สื&อสารกบัลกูคา้เดมิเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และ/หรอืจัดการขอ้
กงัวลเกี&ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารที&ซืFอ  ยกตวัอยา่งเชน่ เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ เมื&อคณุ:

• เรยีกดเูว็บไซตข์องเรา
• ซืFอผลติภณัฑห์รอืลงทะเบยีนเพื&อรับจดหมายขา่ว
• ลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคณุเพื&อรับบรกิารรับประกนัผา่นตวัแทนจําหน่าย
• สง่การเรยีกรอ้งการรับประกนัผา่นทาง Brunswick หรอืตวัแทนจําหน่าย
• รายงานปัญหาผลติภณัฑ/์บรกิารและ/หรอืทําแบบสํารวจสําหรับลกูคา้
• ใหข้อ้มลูบญัชหีรอืใหข้อ้มลูตดิตอ่ของคณุกบัเรา 
• รว่มทําแบบสํารวจหรอืการแขง่ขนั
• ใหข้อ้มลูเพื&อรับรองความถกูตอ้งในการเขา้ถงึเว็บไซต ์เชน่ ชื&อผูใ้ชแ้ละ/

หรอืรหสัผา่น และ/หรอื 
• ตดิตอ่กบัเราโดยตรง   

Brunswick จะเก็บรวบรวมขอ้มลูอะไรบา้ง

Brunswick จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูของลกูคา้เพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ
อนัชอบดว้ยกฎหมาย ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราเกบ็รวบรวมและ/หรอืแบง่ปัน
จะขึFนอยูก่บัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารที&คณุมกีบัเรา  ขอ้มลูนีFอาจรวมถงึ:

• ชื&อและขอ้มลูตดิตอ่ของคณุ
• ขอ้มลูรายไดแ้ละการจา้งงานของคณุ  
• ขอ้มลูการซืFอและการทําธรุกรรมในอดตีของคณุ
• ขอ้มลูระบตุวัตน เชน่ ชื&อจรงิ นามแฝง ที&อยูไ่ปรษณีย ์หมายเลขประจําตวั

ประชาชนที&ไมซ่ํFากนั ตวัระบอุอนไลน ์ที&อยู ่IP ที&อยูอ่เีมล ชื&อบญัช ี
หมายเลขประกนัสงัคม หมายเลขใบอนุญาตขบัรถ หมายเลข
หนังสอืเดนิทาง หมายเลขบญัชทีางการเงนิหรอืขอ้มลูระบตุวัตนอื&น ๆ ที&
คลา้ยคลงึกนั

• ขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ ชื&อของบตุร จํานวนบตุร อายหุรอื
เพศของบตุร หมายเลขโทรศพัท ์หรอืความน่าเชื&อถอืทางเครดติของคณุ 
รายไดจ้ากสนิทรัพยห์รอืหนีFสนิ และประเภทขอ้มลูที&ไดรั้บความคุม้ครองภาย
ใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีหรอืรัฐบาลกลาง เชน่ เชืFอชาตหิรอืศาสนา

• ขอ้มลูเชงิพาณชิย ์ไดแ้ก ่บนัทกึทรัพยส์นิสว่นบคุคล สนิคา้หรอืบรกิารที&ซืFอ 
ไดรั้บ หรอืพจิารณา หรอืประวตัหิรอืแนวโนม้การซืFอหรอืบรโิภคอื&น ๆ

• ขอ้มลูไบโอเมตรกิซ์
• ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตหรอืกจิกรรมในเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิสอ์ื&น ๆ รวมถงึแตไ่ม่

จํากดัเพยีงประวตักิารเรยีกด ูประวตักิารคน้หาและขอ้มลูเกี&ยวกบัการโตต้อบ
ของคณุบนเว็บไซตข์องเรา

• ขอ้มลูตําแหน่งที&อยูท่างภมูศิาสตรท์ี&แมน่ยํา
• ขอ้มลูเสยีง ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ขอ้มลูภาพหรอืขอ้มลูที&คลา้ยคลงึกนั
• ขอ้มลูเกี&ยวกบัอาชพีหรอืการจา้งงาน 
• ขอ้มลูการศกึษา และ
• การอนุมานจากขอ้มลูประเภทตา่ง ๆ ขา้งตน้และที&แสดงถงึความชอบ 

ลกัษณะ แนวโนม้ทางจติวทิยา ความโนม้เอยีง พฤตกิรรม ทศันคต ิความ
ฉลาด ความสามารถหรอืความถนัด

เราจะไมเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกี&ยวกบักจิกรรมออนไลนข์องคณุเมื&อเวลาผา่น
ไปและจากเว็บไซตบ์คุคลที&สามหรอืบรกิารออนไลน ์เมื&อคณุใชเ้ว็บไซตข์องเรา  
อยา่งไรกต็าม เราจะถอืวา่การสง่ “หา้มตดิตามสญัญาณ” จากเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
เป็นการขอเลอืกไมใ่หม้กีารขายขอ้มลูของคณุในอนาคตในขอบเขตที&วา่เราสามารถ
เชื&อมโยงเบราวเ์ซอรข์องคณุกบัขอ้มลูอื&น ๆ เกี&ยวกบัคณุได ้

เพราะเหตใุด Brunswick จงึเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนั

นอกเหนอืจากกรณีที&คณุยนิยอมใหเ้ราใชง้านหรอืประมวลผลขอ้มลูของคณุแลว้ 
Brunswick อาจใชข้อ้มลูของคณุเพื&อ: 

• ทําตามคํารอ้งขอที&คณุรอ้งขอ
• ปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายที&มผีลบงัคบัใชก้บั Brunswick ภายใต ้

กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี สหภาพยโุรปหรอืรัฐสมาชกิ หรอืกฎหมายที&
บงัคบัใชอ้ื&น ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เว็บไซตข์องเราทํางานอยา่งเหมาะสม 
• จัดการงานประจําวนัที&มคีวามจําเป็นทางธรุกจิ เชน่ การบรหิารและการ

ปรับปรงุเว็บไซต ์หรอืผลประโยชนอ์นัชอบธรรมตามกฎหมายของ 
Brunswick ในฐานะผูผ้ลติขา้มชาตขิองผลติภณัฑท์างทะเล ตวัอยา่งเชน่ 
เพื&อปกป้องธรุกจิของเราและทําความเขา้ใจลกูคา้ไดม้ากขึFน 

• วเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานและการทํางานของเว็บไซต ์
• ป้องกนัการฉอ้ฉล บงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้าน ปฏบิตัติามกฎหมายทั Fงหมดที&

มแีละพันธะผกูพันในดา้นการรายงานขององคก์ร และบงัคบัใชข้อ้ตกลงของ 
Brunswick

• วเิคราะหว์า่คณุจะใชเ้ว็บไซตแ์ละจะดําเนนิการวจัิยทางการตลาดอื&น ๆ 
อยา่งไร 

• สง่มอบและสื&อสารกบัคณุเกี&ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา รวมถงึการ
ดแูลการรับประกนัที&เกี&ยวขอ้งและประกาศเรยีกคนืสนิคา้

• จัดการโฆษณาตามความสนใจของคณุ 
• ใหข้อ้มลูแกค่ณุเกี&ยวกบัตวัเลอืกทางการเงนิสําหรับการซืFอผลติภณัฑข์อง

เรา สรา้งการวเิคราะหภ์ายในและรายงาน และ
รวมขอ้มลูกบัขอ้มลูใด ๆ ที&เราเกบ็รวบรวมไดจ้ากหรอืเกี&ยวกบัคณุและใชใ้น
ลกัษณะที&อธบิายไปแลว้ขา้งตน้

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลเพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอนัชอบดว้ยกฎหมาย
เทา่นัFน  หากไมม่กีารใชง้านตามวตัถปุระสงคเ์หลา่นีFอกีตอ่ไป เราจะทําลาย ปกปิด 
รวมหรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตามนโยบายภายในและระเบยีบการของเราและตามที&
กฎหมายที&บงัคบัใชอ้นุญาต 

Brunswick จะแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนักบับคุคลใดบา้ง

Brunswick จะไมข่ายขอ้มลูที&คณุมอบใหเ้ราเพื&อทําผลกําไร แตอ่ยา่งไรกต็ามจะมกีาร
แบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วกบับคุคลที&สาม  Brunswick จะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุกบับคุคลภายในและภายนอก ไดแ้ก:่ 

• แผนกตา่ง ๆ ภายในบรษัิท Brunswick ที&มหีนา้ที&รับผดิชอบในการประมวล
ผลขอ้มลู 

• คูค่า้ทางธรุกจิที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการปกป้องขอ้มลูหรอืการ
คุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั เชน่ ตวัแทนจําหน่ายและผูจั้ด
จําหน่าย และ/หรอื  

• ผูดํ้าเนนิการที&เป็นบคุคลที&สามที&มพัีนธะผกูพันตามขอ้ตกลงในการประมวล
ผลขอ้มลูหรอืการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัที&คลา้ยคลงึกนั  

นอกจากนีF เราอาจเปิดเผยขอ้มลูเกี&ยวกบัคณุแกบ่คุคลที&สามภายใตส้ถานการณต์อ่ไป
นีF: 

• หากเราจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกระบวนการหรอืกระบวนการทางกฎหมาย 

• ตอ่หน่วยงานที&มอํีานาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืเจา้หนา้ที&ของรัฐอื&น ๆ 

• เมื&อเราเชื&อว่าการเปิดเผยขอ้มูลมคีวามจําเป็นหรอืเหมาะสม เพื&อป้องกัน
อันตรายทางกายภาพหรอืการสญูเสยีดา้นการเงนิ หรอืที&เกี&ยวขอ้งกับการ
สืบสวนกจิกรรมผิดกฎหมายที&เกดิขึFนจริงหรือตอ้งสงสัยและ/หรือไม่มี
จรยิธรรม 

• หากมคีวามจําเป็นเพื&อปกป้องผลประโยชนท์ี&สําคญัของบคุคล 

• เพื&อบงัคบัใชเ้งื&อนไขการใชง้านของเรา 

• เพื&อปกป้องทรัพยส์นิ บรกิาร และสทิธิต̂ามกฎหมายของเรา 

• เพื&อป้องกนัการฉอ้ฉลตอ่ Brunswick บรษัิทในเครอื คูค่า้ทางธรุกจิ หรอื
ตวัแทนจําหน่ายที&ไดรั้บอนุญาต 

• เพื&อสนับสนุนสว่นงานการตรวจสอบ การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ และการ
กํากบัดแูลองคก์ร 

• เพื&อปฏบิตัติามกฎหมายใด ๆ และทั Fงหมดที&ม ีหรอื

• เกี&ยวกบัการควบรวมกจิการ การรวมกจิการ หรอืการปรับโครงสรา้ง การขาย
หุน้และ/หรอืสนิทรัพยท์ั Fงหมด หรอืการเปลี&ยนแปลงอื&น ๆ ในองคก์ร โดยไม่
จํากดัเพยีง ในระหวา่งกระบวนการสอบทานธรุกจิที&มใีด ๆ

ขอ้มลูที5เราจะเก็บรวบรวมโดยอตัโนมตั ิ

เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูบางอยา่งดว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิ เมื&อคณุเขา้มาที&เว็บไซตข์องเรา เชน่ จํานวนผูใ้ชท้ี&เขา้มาในเว็บไซตข์องเราและหนา้ที&เขา้ถงึ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนีF 
เราจะรูว้า่ตอ้งปรับแตง่เว็บไซตข์องเราอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัผูม้าเยอืนมากที&สดุ เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูนีFผา่นชอ่งทางที&หลากหลาย เชน่ "คกุกีF" และ "เว็บบคีอน" นอกจากนีF เรา
ยงัอาจจะเกบ็รวบรวมที&อยู ่IP ดงัเชน่ที&อธบิายไวด้า้นลา่ง  สําหรับขอ้มลูเพิ&มเตมิเกี&ยวกบัการใชค้กุกีFของเรา กรณุาดขูอ้มลูจากนโยบายคกุกีFที&แยกตา่งหากของเรา

คกุกีI  ดงัที&อธบิายไวใ้นนโยบายคกุกีFที&แยกตา่งหากของเรา เรามกีารใช ้ “คกุกีF” บนเว็บไซตบ์างแหง่ของเรา เหมอืนกบับรษัิทจํานวนมาก คกุกีFชื&อชิFนสว่นรหสัที&จะวางไวบ้น
อปุกรณข์องคณุเมื&อเขา้มาที&เว็บไซตบ์างแหง่ เราใชค้กุกีFเพื&อบอกขอ้มลูแกเ่รา เชน่ คณุเคยมาที&เว็บไซตข์องเรามากอ่นหรอืไมห่รอืหากคณุเป็นผูม้าเยอืนใหม ่และเพื&อชว่ยใหเ้รา
สามารถระบไุดถ้งึคณุลกัษณะของเว็บไซตท์ี&คณุอาจจะสนใจมากที&สดุ คกุกีFอาจจะชว่ยเพิ&มประสบการณอ์อนไลนข์องคณุใหด้ยี ิ&งขึFน โดยการบนัทกึการกําหดนลกัษณะของคณุไว้ 
เมื&อคณุเขา้มาเยอืนเว็บไซตเ์ฉพาะแหง่

เว็บเบราวเ์ซอรโ์ดยมากจะบอกวธิกีารหยดุรับคกุกีFใหม ่ ๆ วธิกีารรับแจง้เมื&อคณุไดรั้บคกุกีFใหม ่ และวธิกีารปิดใชง้านคกุกีFที&มอียูแ่ลว้ อยา่งไรกต็าม โปรดทราบวา่ หากปราศจาก
คกุกีFแลว้ คณุอาจจะไมไ่ดรั้บประโยชนอ์ยา่งเต็มที&จากคณุลกัษณะและการทํางานทั Fงหมดของเว็บไซต์

เว็บบคีอนดงัที&อธบิายไวใ้นนโยบายคกุกีFที&แยกตา่งหากของเรา หนา้บางหนา้บนเว็บไซตข์องเราจะม ี “เว็บบคีอน” (หรอืที&รูจั้กกนัในชื&ออนิเทอรเ์น็ตแท็ก พกิเซลแท็ก และ GIF 
แบบโปรง่ใส) เว็บบคีอนเหลา่นีFจะอนุญาตใหบ้คุคลที&สามเกบ็ขอ้มลูได ้ เชน่ ที&อยู ่ IP ของคอมพวิเตอรท์ี&ดาวนโ์หลดเพจที&มบีคีอนปรากฏอยู ่ URL ของเพจที&มบีคีอนปรากฏอยู ่
เวลาที&มกีารดเูพจที&มบีคีอน ประเภทของเบราวเ์ซอรท์ี&ใชเ้พื&อดเูพจ และขอ้มลูในคกุกีFที&บคุคลที&สามตั Fงคา่ไว ้

การถา่ยโอนขอ้มลูขา้มเขตแดน

หากมกีารถา่ยโอนขอ้มลูจากเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) ไปยงัประเทศอื&น ๆ เชน่ สหรัฐอเมรกิา เราจะปฏบิตัติามกรอบการใชก้ฎหมายที&มรีะดบัการคุม้ครองเทยีบเทา่กบักฎหมาย
ของสหภาพยโุรป  โดยการใชง้านเว็บไซตห์รอืการมอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้รา จะหมายความวา่คณุกําลงัโอนมอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กเ่ราในสหรัฐอเมรกิา  นอกจากนีF เราอาจ
จะโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลที&เกบ็รวบรวมจากเว็บไซตไ์ปยงัประเทศอื&น ๆ ที&เราประกอบกจิการอยู ่ 

• กรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการโอนขอ้มูลระหว่างระหว่างสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาและระหว่างสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละ
สหรฐัอเมรกิาBrunswick รวมถงึบรษัิทในเครอื หน่วยงานยอ่ย สํานักงานสาขาในสหรัฐอเมรกิา ดงัที&ระบไุวเ้พิ&มเตมิดา้นลา่ง จะปฏบิตัติามกรอบโครงสรา้งการคุม้ครอง
ความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลูระหวา่งสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมรกิา และกรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลูระหวา่งสวติเซอรแ์ลนดแ์ละ
สหรัฐอเมรกิาสําหรับขอ้มลูสว่นบคุคล ตามที&กระทรวงพาณชิยข์องสหรัฐอเมรกิาไดกํ้าหนดไวเ้กี&ยวกบัการเกบ็รวบรวม การใช ้ และการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลที&ถกู
ถา่ยโอนจากสหภาพยโุรปและสวติเซอรแ์ลนดม์ายังสหรัฐอเมรกิา หากมขีอ้ขดัแยง้ใด ๆ ระหวา่งเงื&อนไขในนโยบายความเป็นสว่นตวันีFและหลกัการดา้นการคุม้ครอง
ความเป็นสว่นตัวในการโอนขอ้มลู ใหถ้อืใชห้ลักการดา้นการคุม้ครองความเป็นสว่นตัวในการโอนขอ้มลูเป็นหลัก หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ&มเตมิเกี&ยวกบัโปรแกรม
กรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลู และหากตอ้งการดใูบรับรองของเรา กรณุาไปที& https://www.privacyshield.gov/

นติบิคุคล Brunswick ในสหรัฐอเมรกิาที&จะปฏบิตัติามหลกัการดา้นการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลู ไดแ้ก:่ 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.; และ Thunder Jet Boats, Inc.

สําหรับขอ้มลูสว่นบคุคลที&ไดรั้บหรอืโอนยา้ยตามกรอบการทํางานนีF Brunswick และนติบิคุคลที&เกี&ยวขอ้งของบรษัิทดงัที&ระบรุายชื&อไวข้า้งตน้ จะอยูภ่ายใตอํ้านาจดา้น
การสบืสวนและบงัคบัใชก้ฎระเบยีบของคณะกรรมาธกิารการคา้แหง่ชาตขิองสหรัฐอเมรกิา  ในบางสถานการณนั์Fน พนักงานที&ไดส้ง่ขอ้มลูสว่นบคุคลไปให ้ Brunswick 
เพื&อวตัถปุระสงคท์างดา้นทรัพยากรบคุคล จะสามารถรอ้งขอใชก้ารอนุญาโตตลุาการที&มผีลผกูพันได ้ เมื&อวธิกีารระงับขอ้พพิาทอื&น ๆ ไมส่ามารถใชไ้ดผ้ล ตามที&อธบิาย
ไวใ้น ภาคผนวก 1 ของกรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลู



เพื&อวตัถปุระสงคท์างดา้นทรัพยากรบคุคล จะสามารถรอ้งขอใชก้ารอนุญาโตตลุาการที&มผีลผกูพันได ้ เมื&อวธิกีารระงับขอ้พพิาทอื&น ๆ ไมส่ามารถใชไ้ดผ้ล ตามที&อธบิาย
ไวใ้น ภาคผนวก 1 ของกรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลู

ดงัที&อธบิายไวใ้นหลกัการกรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลู Brunswick จะยงัคงตอ้งรับผดิชอบตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ของคณุ ภายใต้
กรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มลู และขอ้มลูที&โอนยา้ยไปยงับคุคลที&สามที&ทําหนา้ที&เป็นตวัแทนในนามของบรษัิท  Brunswick มุง่มั&นที&จะ
ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานกํากบัดแูลการคุม้ครองขอ้มลูของสหภาพยโุรป (DPA) และคณะกรรมาธกิารคุม้ครองขอ้มลูแหง่ชาตขิองสวติเวอรแ์ลนด ์ (FDPIC) และจะ
ปฏบิตัติามคําแนะนําที&ไดรั้บจากหน่วยงานที&มอํีานาจดงักลา่วเกี&ยวกบัการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลจากสหภาพยโุรปและสวติเซอรแ์ลนด ์ภายในบรบิทของความสมัพันธ์
ดา้นการจา้งงาน  

• ขอ้ตกลง Model Contract Clauses และขอ้ตกลงในการประมวลผล/การคุม้ครองขอ้มลู  Brunswick ไดส้รา้งและทําขอ้ตกลงในการประมวลผลขอ้มลูหรอืขอ้
ตกลงในการคุม้ครองขอ้มลูกบับคุคลที&เกี&ยวขอ้ง (ตวัอยา่งเชน่ ผูข้ายที&เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล) เพื&อทําใหแ้น่ใจวา่มกีารถา่ยโอนขอ้มลูของคณุอยา่งเหมาะสม  ใน
เขตเศรษฐกจิยโุรป ขอ้ตกลงเหลา่นัFนจะม ี Model Contract Clauses ซึ&งไดรั้บการอนุมตัจิากคณะกรรมาธกิารยโุรปวา่เป็นวธิกีารคุม้ครองที&เพยีงพอเมื&อมกีารถา่ยโอน
ขอ้มลูไปนอกเขตเศรษฐกจิยโุรป   

เราจะปกป้องขอ้มลูของคณุอยา่งไร

เราจะทุม่เทอยา่งหนักในการปกป้องคณุและ Brunswick ไมใ่หม้กีารเขา้ถงึ การเปลี&ยนแปลง การเปิดเผยขอ้มลูหรอืการทําลายขอ้มลูที&เราเกบ็รักษาไวโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ใน
การดําเนนิการดงักลา่ว เราดแูลใหม้วีธิกีารปกป้องในเชงิการบรหิารจัดการ ดา้นเทคนคิ และทางกายภาพ เพื&อปกป้องขอ้มลูที&คณุใหไ้วเ้มื&อเขา้มาเยอืนหรอืใชเ้ว็บไซต ์ จากการ
สญูหาย การนําไปใชใ้นทางที&ผดิ การเปิดเผย การแกไ้ขเปลี&ยนแปลง หรอืการทําลาย

สทิธิQในขอ้มลูของคณุ

หากคณุเป็นผูท้ี&มถี ิ&นพํานักในสหภาพยโุรป คณุมสีทิธิใ̂นการรอ้งขอเพื&อเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราไดเ้กบ็รวบรวมเกี&ยวกบัคณุ เพื&อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ แกไ้ข หรอืขอ
ใหล้บขอ้มลู  คณุยงัมสีทิธิใ̂นการรอ้งขอสําเนาขอ้มลูที&เราไดเ้กบ็รวบรวมเกี&ยวกบัคณุ  ในบางสถานการณ ์ คณุยงัสามารถรอ้งขอใหเ้ราจํากดัหรอืระงับการประมวลหรอืแบง่ปัน
ขอ้มลูของคณุ  

หากคณุตอ้งการรอ้งขอการเขา้ถงึ ตรวจสอบ หรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราไดเ้กบ็รวบรวมเกี&ยวกบัคณุ กรณุาตดิตอ่เราที& privacy@brunswick.com หรอืกรณุากรอกแบบ
ฟอรม์ที&นี&  

หากคณุเป็นผูท้ี&มถี ิ&นพํานักในเนวาดา คณุมสีทิธิข̂อใหเ้ราจํากดั หรอืระงับการถา่ยโอนขอ้มลูของคณุไปยงับคุคลที&สามไดใ้นบางสถานการณ ์  หากคณุตอ้งการรอ้งขอใหจํ้ากดัการ
แบง่ปันขอ้มลูของคณุ กรณุาตดิตอ่เราที& privacy@brunswick.com หรอืกรณุากรอกแบบฟอรม์ที&นี&

ในการชว่ยปกป้องความเป็นสว่นตวัและความปลอดภัยของคณุ เราจะดําเนนิการตามขั Fนตอนที&สมเหตสุมผลเพื&อตรวจยนืยันตวัตนของคณุ กอ่นจะมอบสทิธิใ̂หค้ณุเขา้ถงึขอ้มลู
ของคณุ

• สทิธิใ̂นการเขา้ถงึของผูม้ถี ิ&นพํานักในแคลฟิอรเ์นยี: หากคณุเป็นผูม้ถี ิ&นพํานักในแคลฟิอรเ์นยี โดยเริ&มตั Fงแตว่นัที& 1 มกราคม 2020 คณุจะมสีทิธิต̂ามที&อธบิายไวด้า้นลา่ง
เกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ:

การเขา้ถงึขอ้มลูที&เฉพาะเจาะจงและการเคลื&อนยา้ยขอ้มลู: คณุมสีทิธิท̂ี&จะขอใหเ้ราเปิดเผยขอ้มลูบางอยา่งแกค่ณุเกี&ยวกบัการที&เราเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคล
ของคณุในชว่ง 12 เดอืนที&ผา่นมา เมื&อเราไดรั้บและยนืยนัคํารอ้งขอเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุแลว้ เราจะเปิดเผยขอ้มลูใหค้ณุทราบตามคํารอ้งขอของคณุ:

• ประเภทและขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะที&เราเกบ็รวบรวมเกี&ยวกบัคณุ

• ประเภทของแหลง่ขอ้มลูสําหรับขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราเกบ็รวบรวมเกี&ยวกบัคณุ

• วตัถปุระสงคท์างธรุกจิหรอืทางการพาณชิยใ์นการเกบ็รวบรวมหรอืขายขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว

• ประเภทของบคุคลที&สามที&เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว และ

• หากเราขายหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื&อจุดประสงคท์างธรุกจิ จะมรีายการสองรายการที&จะระบ:ุ (a) ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุที&เก็บ
รวบรวมและขาย และประเภทของบคุคลที&สามที&เราขายขอ้มลูดงักลา่วให ้และ (b) ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุที&มกีารเปิดเผยเพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ



• หากเราขายหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื&อจุดประสงคท์างธรุกจิ จะมรีายการสองรายการที&จะระบ:ุ (a) ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุที&เก็บ
รวบรวมและขาย และประเภทของบคุคลที&สามที&เราขายขอ้มลูดงักลา่วให ้และ (b) ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุที&มกีารเปิดเผยเพื&อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ

อยา่งไรกต็าม เราจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ตอ่ไปนีF เพื&อตอบสนองตอ่คํารอ้งขอเพื&อเขา้ถงึหมายเลขประกนัสงัคม หมายเลขใบขบัขี&หรอืหมายเลขประจําตวัประชาชนที&รัฐออกให้
อื&น ๆ หมายเลขบญัชกีารเงนิ หมายเลขประจําตวัดา้นสขุภาพหรอืทางการแพทยใ์ด ๆ รหสัผา่นบญัช ีหรอืคําถามรักษาความปลอดภยัหรอืคําตอบที&ขอทราบขอ้มลู

คํารอ้งขอใหม้กีารลบขอ้มลู: คณุมสีทิธิท̂ี&จะขอใหเ้ราลบขอ้มลูสว่นบคุคลที&เราเกบ็รวบรวมจากคณุและเกบ็ไวภ้ายใตข้อ้ยกเวน้บางอยา่ง เมื&อเราไดรั้บและยนืยนัคํารอ้งเกี&ยวกบัขอ
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและยนืยันตวัตนของคณุผา่นกระบวนการตรวจสอบยนืยันสองชั Fนแลว้ เราจะลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามขอบเขตที&กฎหมายกําหนดและเวน้เสยีแต่
วา่กฎหมายอนุญาตหรอืกฎหมายกําหนดใหเ้กบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

เราอาจปฏเิสธคํารอ้งขอใหม้กีารลบขอ้มลูของคณุ หากเราหรอืผูใ้หบ้รกิารของเราจําเป็นตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูเพื&อ:

• ทําธรุกรรมที&เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล มอบสนิคา้หรอืบรกิารที&คณุรอ้งขอ ดําเนนิการตามที&คาดหวงัอยา่งสมเหตสุมผลภายใตบ้รบิทของความสมัพันธ์
ทางธรุกจิที&มอียูก่บัคณุ หรอืทําสญัญาของเรากบัคณุ

• ตรวจสอบเหตกุารณค์กุคามความปลอดภยั ป้องกนักจิกรรมที&เป็นอนัตราย เป็นการหลอกลวง หรอืมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืฟ้องดําเนนิคดกีบัผูท้ี&รับผดิชอบตอ่
กจิกรรมดงักลา่ว

• แกจ้ดุบกพรอ่งของผลติภณัฑเ์พื&อระบแุละซอ่มแซมขอ้ผดิพลาดที&ทําใหฟั้งกช์นัการทํางานที&มอียูม่ปัีญหา

• ใหเ้สรภีาพในการพดู ทําใหแ้น่ใจวา่ผูบ้รโิภครายอื&น ๆ มเีสรภีาพในการพดู หรอืใชส้ทิธิอ̂ ื&น ๆ ตามที&กฎหมายกําหนด

• ปฏบิตัติามประมวลกฎหมายอาญาแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี มาตรา 1546 et seq. (กฎหมายความเป็นสว่นตวัในการสื&อสารอเิล็กทรอนกิส)์

• ทําการวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ หรอืสถติทิี&จะไดรั้บการทบทวนโดยผูเ้ชี&ยวชาญหรอืสาธารณะอนัเป็นไปเพื&อประโยชนส์าธารณะ โดยปฏบิตัติาม
กฎหมายจรยิธรรมและความเป็นสว่นตวัอื&น ๆ ที&บงัคบัใชท้ั Fงหมด ซึ&งเราจะไมส่ามารถดําเนนิการลบขอ้มลูดงักลา่วไดห้รอืการลบขอ้มลูดงักลา่วจะทําใหก้ารวจัิย
ไมป่ระสบความสําเร็จอยา่งรา้ยแรง หากคณุไดใ้หค้วามยนิยอมไวก้อ่นหนา้

• อนุญาตใหม้กีารใชง้านเป็นการภายในเทา่นัFน โดยสอดคลอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้รโิภคอยา่งสมเหตสุมผลเมื&อพจิารณาจากความสมัพันธข์องคณุ
กบัเรา

• ปฏบิตัติามหนา้ที&ตามกฎหมาย หรอื

• ทําการใชง้านขอ้มลูเป็นภายการภายในและชอบดว้ยกฎหมายอื&น ๆ ที&เป็นไปตามบรบิทที&คณุไดใ้หไ้ว ้

หา้มขายขอ้มลูสว่นบคุคลของฉัน เราจะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหแ้กบ่คุคลที&สามเพื&อทําผลกําไร อยา่งไรกต็าม จะมกีารแบง่ปันขอ้มลูตามที&ไดอ้ธบิายไวใ้น
นโยบายฉบบันีF หากคณุประสงคป์ฏเิสธไมใ่หม้กีารแลกเปลี&ยนนีFหรอืไมต่อ้งการไดรั้บการตดิตอ่เพื&อวตัถปุระสงคท์างการตลาด กรณุาคลกิที&นี& และทํา “คํารอ้งขอปฏเิสธ
การเขา้รว่ม”  นอกจากนีF คณุยงัสามารถคลกิที&ปุ่ ม “หา้มขายขอ้มลูสว่นบคุคลของฉัน” ที&ดา้นลา่งของหนา้หลกัของเว็บไซตแ์ตล่ะหนา้ ซึ&งจะนําคณุไปยงัเว็บฟอรม์
เดยีวกนั

การใชส้ทิธิ ̂CCPA ของคณุ

หากคณุตอ้งการใชส้ทิธิ ̂CCPA ตามที&ไดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ โปรดสง่คํารอ้งขอเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที&สามารถตรวจสอบยนืยนัไดใ้หแ้กเ่ราทางชอ่งทางตอ่ไปนีF:

• โทรตดิตอ่เราที& 855-283-1103 หรอื 847-735-4002

• กรอกแบบฟอรม์คํารอ้งขอทางออนไลนโ์ดยการคลกิที&นี& หรอื

• สง่อเีมลถงึเราที& privacy@brunswick.com

เฉพาะคณุหรอืบคุคลที&จดทะเบยีนกบั California Secretary of State ที&คณุอนุญาตใหดํ้าเนนิการในนามของคณุเทา่นัFนที&สามารถสง่คํารอ้งขอเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล
ได ้ และคณุอาจรอ้งขอขอ้มลูเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลในนามของบตุรที&เป็นผูเ้ยาวข์องคณุได ้  หากตวัแทนที&ไดรั้บอนุญาตสง่คํารอ้งขอในนามของคณุ เวน้เสยีแตว่า่
ตวัแทนจะไดใ้หห้นังสอืมอบอํานาจที&คณุไดล้งนาม เราอาจกําหนดให:้ (1) คณุหรอืตวัแทนที&ไดรั้บอนุญาตใหห้นังสอือนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรแกต่วัแทนที&
ดําเนนิการในนามของคณุและ (2) ใหค้ณุยนืยนัตวัตนของคณุ



ตวัแทนจะไดใ้หห้นังสอืมอบอํานาจที&คณุไดล้งนาม เราอาจกําหนดให:้ (1) คณุหรอืตวัแทนที&ไดรั้บอนุญาตใหห้นังสอือนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรแกต่วัแทนที&
ดําเนนิการในนามของคณุและ (2) ใหค้ณุยนืยนัตวัตนของคณุ

คณุสามารถสง่คํารอ้งขอเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดส้องครั Fงภายในระยะเวลา 12 เดอืนเทา่นัFน คํารอ้งขอเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที&สามารถตรวจสอบยนืยนัไดจ้ะตอ้งมี
ลกัษณะตอ่ไปนีF: 

• ใหข้อ้มลูที&เพยีงพอซึ&งทําใหเ้ราสามารถตรวจสอบยนืยนัไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่คณุคอืบคุคลที&เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืเป็นตวัแทนที&ไดรั้บอนุญาต และ

• อธบิายคํารอ้งขอของคณุ โดยมรีายละเอยีดที&เพยีงพอที&จะทําใหเ้ราสามารถเขา้ใจ ประเมนิและตอบกลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

หากเราไมส่ามารถตรวจสอบยนืยนัคํารอ้งขอใหม้กีารลบขอ้มลูได ้เราจะถอืวา่คํารอ้งขอนัFนเป็นคํารอ้งขอปฏเิสธไมใ่หม้กีารขายขอ้มลูของคณุ

เราพยายามตอบกลบัคํารอ้งขอเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลภายใน 45 วนัหลงัจากที&เราไดรั้บคํารอ้งขอดงักลา่ว และเราจะยนืยนัวา่เราไดรั้บคํารอ้งขอเพื&อขอทราบหรอืลบ
ขอ้มลูของคณุภายใน 10 วนัหลงัจากที&ไดรั้บคํารอ้งขอดงักลา่ว หากเราตอ้งการเวลาเพิ&มเตมิ (ไมเ่กนิ 90 วนั) เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถงึเหตผุลและระยะเวลาเพิ&มเตมิ
อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  และเราจะสง่คําตอบอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางไปรษณียห์รอืแบบอเิล็กทรอนกิส ์ กรณีที&เราสง่คําตอบแบบอเิล็กทรอนกิส ์ เราจะเลอืก
รปูแบบในการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุที&อยูใ่นรปูแบบที&สามารถพกพาและใชง้านไดง้า่ย นอกจากนีF เราจะใหคํ้าตอบที&จะอธบิายเหตผุลที&เราไมส่ามารถปฏบิตัติาม
คํารอ้งขอได ้หากม ี

ทั FงนีF เราจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมในการดําเนนิการหรอืตอบสนองตอ่คํารอ้งขอเกี&ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เวน้เสยีแตว่า่คํารอ้งขอดังกลา่วจะมลีักษณะที&เป็นการ
รอ้งขอมากเกนิไป มคีวามซํFาซอ้นหรอืไมม่มีลูความจรงิ  หากเราพจิารณาแลว้วา่คํารอ้งขอจะตอ้งมคีา่ธรรมเนยีม เราจะแจง้ใหค้ณุทราบวา่เพราะเหตใุดเราจงึไดทํ้าการ
ตดัสนิใจดงักลา่วและแจง้ใหค้ณุทราบถงึคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณกอ่นที&จะดําเนนิการตามคํารอ้งขอของคณุ

การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

เวน้เสยีแตว่า่กฎหมายอนุญาตหรอืกําหนด หากคณุใชส้ทิธิใ̂ด ๆ ของคณุตามประมวลกฎหมายแพง่แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี มาตรา 1798.100 et seq กฎหมายความเป็น
สว่นตวัผูบ้รโิภคแคลฟิอรเ์นยี (“สทิธิ ̂CCPA” ของคณุ) เราจะไมดํ่าเนนิการดงัตอ่ไปนีF:

• ปฏเิสธไมใ่หส้นิคา้หรอืบรกิารแกค่ณุ

• เรยีกเกบ็เงนิในราคาหรอือตัราของสนิคา้หรอืบรกิารที&แตกตา่งกนั รวมถงึการใหส้ว่นลดหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื&น ๆ หรอืลงโทษ

• ใหส้นิคา้หรอืบรกิารที&มคีณุภาพหรอืระดบัที&แตกตา่งกนั หรอื

• แนะนําวา่คณุอาจไดรั้บราคาหรอือตัราของสนิคา้หรอืบรกิารที&แตกตา่งกนั หรอือาจไดรั้บสนิคา้หรอืบรกิารที&มคีณุภาพหรอืระดบัที&แตกตา่งกนั

อยา่งไรกต็าม หากคณุใชส้ทิธิ ̂CCPA ของคณุตั Fงแตห่นึ&งครั FงขึFนไป เราขอสงวนสทิธิใ̂นการคดิราคาหรอือตัราที&แตกตา่งกนักบั
ผูบ้รโิภคคนอื&น ๆ หรอืใหส้นิคา้หรอืบรกิารที&มคีณุภาพหรอืระดบัที&แตกตา่งกนั  ในเวลานีF เราไมไ่ดเ้สนอสิ&งจงูใจทางการเงนิสําหรับ
การเกบ็รวบรวม การใช ้การแบง่ปันและ/หรอืการขายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตอ่ 

การเก็บรกัษาขอ้มลูของคณุ

Brunswick จะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวต้ามระยะเวลาของความสมัพันธท์างธรุกจิที&เกี&ยวขอ้ง หรอืเมื&อไดรั้บการกําหนดไว ้ ตามนโยบายและตารางการจัดการขอ้มลูของ
บรษัิท  เมื&อลบขอ้มลูสว่นบคุคลตามที&รอ้งขอ Brunswick จะใชค้วามพยายามเพื&อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เนืFอหาและขอ้มลูถกูลบออกทั Fงหมด  

การเชื5อมโยงไปยงัเว็บไซตแ์ละบญัชเีครอืขา่ยสงัคมอื5น ๆ

เว็บไซตข์องเราอาจจะมลีงิกไ์ปยงัเว็บไซตอ์ื&น เพื&อความสะดวกและเพื&อเป็นขอ้มลูสําหรับคณุ เว็บไซตเ์หลา่นีFอาจจะใหบ้รกิารเป็นอสิระจากเว็บไซตข์องเรา เว็บไซตท์ี&ถกูลงิกอ์าจ
จะมปีระกาศแจง้วา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัหรอืนโยบายความเป็นสว่นตวัของตนเอง ซึ&งเราแนะนําอยา่งยิ&งใหค้ณุตรวจสอบด ูหากเขา้ไปที&เว็บไซตท์ี&ถกูลงิกใ์ด ๆ ภายใตข้อบเขตที&
เว็บไซตท์ี&ถกูลงิกใ์ด ๆ ที&คณุเขา้ไป ไมไ่ดใ้ชส่ว่นหนึ&งของเว็บไซตน์ีF เราจะไมรั่บผดิชอบตอ่เนืFอหาของเว็บไซตเ์หลา่นัFน รวมถงึการใชง้านเว็บไซต ์หรอืหลกัปฏบิตัดิา้นความเป็น
สว่นตวัของเว็บไซตเ์หลา่นัFน

เว็บไซตบ์างเว็บของเราอนุญาตใหค้ณุเขา้สูร่ะบบและเชื&อมตอ่บญัชเีครอืขา่ยสงัคมของคณุ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่ Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram 
และ Pinterest เขา้กบั Brunswick 



เว็บไซตบ์างเว็บของเราอนุญาตใหค้ณุเขา้สูร่ะบบและเชื&อมตอ่บญัชเีครอืขา่ยสงัคมของคณุ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่ Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram 
และ Pinterest เขา้กบั Brunswick 

เมื&อใชฟั้งกช์ั&นสว่นนีFแลว้ จะหมายความวา่คณุยนิยอมให ้ Brunswick เขา้ถงึองคป์ระกอบทั Fงหมดของขอ้มลูโปรไฟลเ์ครอืขา่ยสงัคมของคณุ ที&คณุตั Fงคา่ไวใ้หม้กีารแบง่ปันและ
ใชไ้ด ้ ตามเงื&อนไขการใชง้านของเงื&อนไขการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตัวนีF กรุณาอา้งองิถงึการตั Fงคา่ความเป็นสว่นตัวในบัญชเีครอืขา่ยสังคมของคณุ สําหรับราย
ละเอยีดเกี&ยวกบัขอ้มลูที&จะแบง่ปันกบัเราและแอปพลเิคชนัที&เชื&อมตอ่ื&น ๆ และในการจัดการขอ้มลูที&แบง่ปันผา่นบญัชขีองคณุ รวมถงึขอ้มลูเกี&ยวกบักจิกรรมของคณุในการใช้
เว็บไซตข์องเรา  

หากคณุตอ้งการยตุกิารเชื&อมตอ่บญัชสีื&อสงัคมจาก Brunswick กรณุาอา้งองิถงึการตั Fงคา่ของบญัชสีื&อสงัคมดงักลา่วและของผูใ้หบ้รกิารบญัช ี

การโฆษณาของบคุคลที5สาม

บคุคลที&สาม รวมถงึผูโ้ฆษณา อาจจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูเกี&ยวกบักจิกรรมของคณุจากเวลาและเว็บไซตต์า่ง ๆ เมื&อคณุใชเ้ว็บไซต ์  บคุคลที&
สามเหลา่นัFนจะทําหนา้ที&เกบ็รวบรวมขอ้มลู รายงาน จัดทํามาตรการตอบสนองตอ่โฆษณา และวเิคราะหข์อ้มลู และชว่ยเหลอืในการสง่ขอ้ความและการโฆษณาเพื&อการตลาดที&
เกี&ยวขอ้งเพื&อ Brunswick

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลโดยบคุคลที&สาม จะไมอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัควบคมุของนโยบายความเป็นสว่นตวันีF กรณุาศกึษาขอ้มลูจากนโยบายความเป็นสว่นตวัของบคุคลที&
สามดงักลา่ว เพื&อพจิารณาวา่พวกเขาเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร 

ผูโ้ฆษณาบคุคลที&สามจํานวนมาและเว็บเบราวเ์ซอรแ์ละอปุกรณ์มอืถอืบางชนดิ จะยอมใหค้ณุปฏเิสธการรับโฆษณาของบคุคลที&สาม ขอ้มลูและทรัพยากรในการปฏเิสธการรับ
โฆษณาที&องิตามความสนใจ จะดไูดจ้ากพันธมติรการโฆษณาแบบดจิทิลั (Digital Advertising Alliance) ที& http://www.aboutads.info/choices/  คณุอาจจะเลอืกปฏเิสธการ
รับและตดิตามโฆษณาตามเป้าหมายบนอปุกรณม์อืถอืของคณุจากบรษัิทโฆษณาทางมอืถอืบางแหง่ และนติบิคุคลอื&น ๆ ที&คลา้ยกนั โดยการดาวนโ์หลดแอป App Choices ไดที้& 
www.aboutads.info/appchoices   โปรดทราบวา่การปฏเิสธไมรั่บผา่นกลไกเหลา่นีF จะไมเ่ป็นการยกเลกิการรับโฆษณา คณุจะยงัคงไดรั้บโฆษณาทั&วไปในขณะที&เขา้ไปเยอืน
เว็บไซตแ์ละที&อื&น ๆ ในโลกออนไลน์

ความเป็นสว่นตวัของเด็ก

เว็บไซตข์องเราเป็นเว็บไซตสํ์าหรับผูรั้บสารโดยทั&วไป ที&ไมไ่ดกํ้าหนดเฉพาะไวสํ้าหรับเด็กที&อายตํุ&ากวา่ 16 ปี หากเราไดรั้บทราบวา่ขอ้มลูใด ๆ กต็ามที&เราเกบ็รวบรวมมานัFน เป็น
ขอ้มลูของเด็กที&อายตํุ&ากวา่ 16 ปี เราจะลบขอ้มลูดงักลา่วโดยทนัท ี

วธิตีดิตอ่เรา

หากคณุมคํีาถามหรอืขอ้คดิเห็นใด ๆ เกี&ยวกบันโยบายความเป็นสว่นตวันีF กรณุาตดิตอ่:

Brunswick Corporation
ถงึ: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500 
Mettawa, IL 60045
โทรศพัท:์ 855-283-1103 หรอื 847-735-4002
อเีมล: privacy@brunswick.com

หากคณุตอ้งการอปัเดตขอ้มลูตดิตอ่หรอืการกําหนดคณุลกัษณะของคณุ หรอืหากตอ้งการลบขอ้มลูของคณุออกจากรายชื&อผูรั้บจดหมายขา่วทางอเีมล หรอืไมต่อ้งการรับอเีมล
การตลาดที&เป็นผลมาจากขอ้มลูที&เกบ็รวบรวมผา่นบตัรลงทะเบยีนผลติภณัฑห์รอืแหลง่ที&มาอื&น ๆ อกีตอ่ไป คณุสามารถดําเนนิการไดโ้ดย:

• ปรับแกก้ารตั Fงคา่ในบญัชทีี&คณุสรา้งไวผ้า่นเว็บไซต ์

• ยกเลกิการรับขา่วสารผา่นลงิกท์ี&อยูใ่นอเีมลที&เราสง่ถงึคณุ หรอื

• กรอกแบบฟอรม์คํารอ้งขอทางออนไลนโ์ดยการคลกิที&นี&

การอปัเดตในนโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา

นโยบายความเป็นสว่นตวันีFอาจจะไดรั้บการอปัเดตเป็นระยะ ๆ เราอาจจะทําการแกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตวัไดท้กุเมื&อตามแตด่ลุยพนิจิของเรา หากเราเปลี&ยนแปลงเนืFอหา



นโยบายความเป็นสว่นตวันีFอาจจะไดรั้บการอปัเดตเป็นระยะ ๆ เราอาจจะทําการแกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตวัไดท้กุเมื&อตามแตด่ลุยพนิจิของเรา หากเราเปลี&ยนแปลงเนืFอหา
สาระสําคญัในนโยบายความเป็นสว่นตวั ซึ&งจะสง่ผลใหส้ทิธิข̂องเราในการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุที&เราเกบ็รวบรวมมากอ่นหนา้มเีพิ&มมากขึFน เราจะขอความเป็นสว่นตวัของ
คณุ โดยการสง่อเีมลไปยงัที&อยูอ่เีมลที&ลงทะเบยีนไวข้องคณุ หรอืโดยการประกาศแจง้ใหเ้ห็นชดัเจนบนเว็บไซตข์องเรา  หากเราประสงคจ์ะทําการประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุเพิ&มเตมิ เพื&อวตัถปุระสงคอ์ื&น ๆ นอกเหนอืจากที&มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลมา กอ่นที&จะทําการประมวลเพิ&มเตมิดงักลา่ว Brunswick จะแจง้ใหค้ณุทราบถงึ
วตัถปุระสงคอ์ื&น ๆ และขอ้มลูเพิ&มเตมิที&จําเป็น เพื&อใหแ้น่ใจวา่จะมกีารประมวลที&เป็นธรรมและโปรง่ใส


