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Sempre que o utilizador fornece as suas informações à Brunswick, nós trabalhamos arduamente para as proteger. A presente Política de Privacidade destina-se a ajudá-lo a 
compreender que tipo de informações recolhemos, por que motivo o fazemos e como é que poderá atualizar, gerir e/ou solicitar que eliminemos as suas informações. Leia 
atentamente a presente Política de Privacidade. Ao continuar a interagir com os nossos sites, o utilizador reconhece que leu e compreendeu os termos descritos na presente 
Política de Privacidade. 

A presente Política de Privacidade aplica-se às informações recolhidas pela Brunswick Corporation, quaisquer empresas afiliadas ou subsidiárias (“Brunswick”, “nós” ou 
“nos”), offline ou online, incluindo, mas sem caráter limitativo, todos os websites ou aplicações que facultem uma hiperligação para esta Política de Privacidade 
(coletivamente, “os Sites”). 

Como é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?  

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais para finalidades comerciais 
legítimas, de modo a, por exemplo, processar as informações da garantia, 
comunicar com clientes existentes acerca de produtos e serviços e/ou tratar de 
questões relacionadas com produtos ou serviços adquiridos. Nós recolhemos as 
suas informações pessoais quando, por exemplo, o utilizador:

• navega nos nossos websites;
• compra um produto ou se regista numa lista de distribuição;
• regista, num distribuidor, o seu produto no serviço de garantia;
• apresenta uma reclamação no âmbito da garantia, através da Brunswick ou 

de um distribuidor;
• comunica problemas com os produtos/serviços e/ou preenche 

questionários de cliente;
• nos faculta informações de conta ou as suas informações de contacto; 
• participa em inquéritos ou concursos;
• faculta informação para autenticar o seu acesso aos sítios, tal como o 

nome de utilizador e/ou palavras-passe; e/ou 
• comunica connosco diretamente.  

O que é que a Brunswick recolhe?

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais dos clientes, para finalidades 
comerciais legítimas. Os tipos de informações pessoais que recolhemos e/ou 
partilhamos dependem do produto e/ou serviço que nos adquire. Estas informações 
podem incluir:

• o seu nome e informações de contacto;
• o seu rendimento e informação profissional; 
• o seu histórico de compras e transações;
• indicadores como o nome verdadeiro, pseudónimo, endereço postal, 

identificador pessoal exclusivo, identificador online, endereço IP, 
endereço de e-mail, nome de conta, número da segurança social, número 
da carta de condução, número do passaporte, número de conta financeira 
ou outros identificadores semelhantes;

• informações pessoais, como a sua idade, data de nascimento, nomes dos 
filhos, número de filhos, idade ou sexo dos filhos, número de telefone, ou 
o seu estado de solvência, rendimento de ativos ou dívidas, e 
classificações protegidas ao abrigo da legislação da Califórnia ou federal, 
tais como a sua raça ou religião;

• informações comerciais, incluindo registos de propriedade pessoal, 
produtos ou serviços adquiridos, obtidos ou considerados, ou outros 
históricos ou tendências de compras ou consumo;

• informações biométricas;
• informação sobre a atividade na Internet ou noutra rede eletrónica, 

incluindo, mas sem caráter limitativo, o histórico de navegação, o 
histórico de pesquisa e informações relativas à sua interação com o nosso 
website;

• dados de geolocalização exata;
• informações áudio, eletrónicas, visuais ou semelhantes;
• informações profissionais ou relacionadas com o emprego; 
• informações sobre as habilitações académicas; e
• ilações deduzidas das categorias de informações mencionadas 

anteriormente, que refletem as suas preferências, características, 
tendências psicológicas, predisposições, comportamento, atitudes, 
inteligência, capacidades ou aptidões.

Nós não recolhemos informações pessoais acerca das suas atividades online ao 
longo do tempo e em websites ou serviços online de terceiros quando utiliza os 
nossos Sites. No entanto, trataremos um “sinal de não rastrear” transmitido pelo 
seu navegador Web como um pedido de exclusão da venda das suas informações, 
na medida em que consigamos associar o seu navegador a quaisquer outras 
informações a seu respeito. 

Por que é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?

Para além das situações em que nos tenha dado o seu consentimento para a nossa 
utilização ou tratamento das suas informações, a Brunswick pode utilizar as suas 
informações para: 

• satisfazer um pedido que tenha feito;
• cumprir uma obrigação legal que se aplique à Brunswick nos termos da lei 

da Califórnia, da União Europeia (UE) ou de um Estado-Membro, ou 
outra legislação aplicável;

• garantir que os nossos Sites estão a funcionar devidamente; 
• gerir as necessidades empresariais quotidianas, tais como a administração 

e melhoria dos Sites ou a prossecução dos interesses legítimos da 
Brunswick enquanto fabricante internacional de produtos marinhos para, 
por exemplo, proteger a nossa atividade e compreender melhor os nossos 
clientes; 

• analisar o desempenho e o funcionamento dos Sites; 
• prevenir a fraude, fazer cumprir os Termos de Utilização dos Sites, 

cumprir todas as leis e obrigações declarativas da empresa vigentes e fazer 
cumprir os acordos da Brunswick;

• analisar a forma como o utiliza os Sites e realizar outras pesquisas de 
mercado; 

• fornecer-lhe e comunicar consigo acerca dos nossos produtos e serviços, 
incluindo para administrar as garantias e comunicações de recolha 
aplicáveis;

• apresentar-lhe anúncios com base nos seus interesses; 
• disponibilizar-lhe informações sobre opções a nível financeiro para a 

compra dos nossos produtos, criar análises e relatórios internos; e
combinar quaisquer das comunicações que recolhemos junto de si ou a 
seu respeito e utilizá-las conforme descrito anteriormente.

Apenas conservamos informações pessoais para finalidades comerciais, jurídicas 
ou fiscais legítimas. Caso alguma dessas finalidades deixe de ser aplicável, nós 
iremos destruir, descaracterizar, agregar ou proceder à anonimização das 
informações, de acordo com o previsto nas nossas políticas e protocolos internos e 
conforme permitido pela legislação aplicável. 

Com quem é que a Brunswick partilha as minhas informações pessoais?

A Brunswick não vende as informações que nos faculta para fins lucrativos; 
contudo, essas informações são partilhadas com terceiros. A Brunswick partilha as 
suas informações pessoais a nível interno e externo, incluindo com: 

• departamentos internos da Brunswick que tenham a responsabilidade de 
tratar os dados; 

• parceiros comerciais vinculados por acordos de proteção de dados ou 
proteções da privacidade semelhantes, tais como agentes e distribuidores; 
e/ou 

• subcontratantes terceiros vinculados por acordos de tratamento de dados 
ou proteções da privacidade semelhantes. 

Além disso, poderemos divulgar as suas informações a terceiros nas seguintes 
circunstâncias: 

• se formos obrigados a fazê-lo nos termos da lei ou ao abrigo de um 
processo judicial; 

• perante autoridades policiais ou outros responsáveis governamentais; 

• sempre que acreditarmos que a divulgação é necessária ou adequada para 
evitar danos físicos ou perdas financeiras, ou no âmbito de uma 
investigação relativa a situações reais ou suspeitas de atividades ilegais e/
ou pouco éticas; 

• caso seja necessário para proteger os interesses vitais de uma pessoa; 

• para fazer cumprir os nossos Termos de Utilização; 

• para proteger a nossa propriedade, bem como os nossos serviços e direitos 
legais; 

• para evitar situações de fraude contra a Brunswick, bem como contra as 
suas afiliadas, parceiros comerciais ou distribuidores autorizados; 

• para apoiar os departamentos de auditoria, conformidade e direção da 
empresa; 

• para cumprir todas e quaisquer leis aplicáveis; ou

• no âmbito de uma fusão, consolidação ou reestruturação empresarial, da 
venda de substancialmente todas as nossas ações e/ou ativos, ou outra 
alteração a nível empresarial, incluindo, mas sem caráter limitativo, 
durante a realização de qualquer processo de diligência devida.



Como é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?  

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais para finalidades comerciais 
legítimas, de modo a, por exemplo, processar as informações da garantia, 
comunicar com clientes existentes acerca de produtos e serviços e/ou tratar de 
questões relacionadas com produtos ou serviços adquiridos. Nós recolhemos as 
suas informações pessoais quando, por exemplo, o utilizador:

• navega nos nossos websites;
• compra um produto ou se regista numa lista de distribuição;
• regista, num distribuidor, o seu produto no serviço de garantia;
• apresenta uma reclamação no âmbito da garantia, através da Brunswick ou 

de um distribuidor;
• comunica problemas com os produtos/serviços e/ou preenche 

questionários de cliente;
• nos faculta informações de conta ou as suas informações de contacto; 
• participa em inquéritos ou concursos;
• faculta informação para autenticar o seu acesso aos sítios, tal como o 

nome de utilizador e/ou palavras-passe; e/ou 
• comunica connosco diretamente.  

O que é que a Brunswick recolhe?

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais dos clientes, para finalidades 
comerciais legítimas. Os tipos de informações pessoais que recolhemos e/ou 
partilhamos dependem do produto e/ou serviço que nos adquire. Estas informações 
podem incluir:

• o seu nome e informações de contacto;
• o seu rendimento e informação profissional; 
• o seu histórico de compras e transações;
• indicadores como o nome verdadeiro, pseudónimo, endereço postal, 

identificador pessoal exclusivo, identificador online, endereço IP, 
endereço de e-mail, nome de conta, número da segurança social, número 
da carta de condução, número do passaporte, número de conta financeira 
ou outros identificadores semelhantes;

• informações pessoais, como a sua idade, data de nascimento, nomes dos 
filhos, número de filhos, idade ou sexo dos filhos, número de telefone, ou 
o seu estado de solvência, rendimento de ativos ou dívidas, e 
classificações protegidas ao abrigo da legislação da Califórnia ou federal, 
tais como a sua raça ou religião;

• informações comerciais, incluindo registos de propriedade pessoal, 
produtos ou serviços adquiridos, obtidos ou considerados, ou outros 
históricos ou tendências de compras ou consumo;

• informações biométricas;
• informação sobre a atividade na Internet ou noutra rede eletrónica, 

incluindo, mas sem caráter limitativo, o histórico de navegação, o 
histórico de pesquisa e informações relativas à sua interação com o nosso 
website;

• dados de geolocalização exata;
• informações áudio, eletrónicas, visuais ou semelhantes;
• informações profissionais ou relacionadas com o emprego; 
• informações sobre as habilitações académicas; e
• ilações deduzidas das categorias de informações mencionadas 

anteriormente, que refletem as suas preferências, características, 
tendências psicológicas, predisposições, comportamento, atitudes, 
inteligência, capacidades ou aptidões.

Nós não recolhemos informações pessoais acerca das suas atividades online ao 
longo do tempo e em websites ou serviços online de terceiros quando utiliza os 
nossos Sites. No entanto, trataremos um “sinal de não rastrear” transmitido pelo 
seu navegador Web como um pedido de exclusão da venda das suas informações, 
na medida em que consigamos associar o seu navegador a quaisquer outras 
informações a seu respeito. 

Por que é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?

Para além das situações em que nos tenha dado o seu consentimento para a nossa 
utilização ou tratamento das suas informações, a Brunswick pode utilizar as suas 
informações para: 

• satisfazer um pedido que tenha feito;
• cumprir uma obrigação legal que se aplique à Brunswick nos termos da lei 

da Califórnia, da União Europeia (UE) ou de um Estado-Membro, ou 
outra legislação aplicável;

• garantir que os nossos Sites estão a funcionar devidamente; 
• gerir as necessidades empresariais quotidianas, tais como a administração 

e melhoria dos Sites ou a prossecução dos interesses legítimos da 
Brunswick enquanto fabricante internacional de produtos marinhos para, 
por exemplo, proteger a nossa atividade e compreender melhor os nossos 
clientes; 

• analisar o desempenho e o funcionamento dos Sites; 
• prevenir a fraude, fazer cumprir os Termos de Utilização dos Sites, 

cumprir todas as leis e obrigações declarativas da empresa vigentes e fazer 
cumprir os acordos da Brunswick;

• analisar a forma como o utiliza os Sites e realizar outras pesquisas de 
mercado; 

• fornecer-lhe e comunicar consigo acerca dos nossos produtos e serviços, 
incluindo para administrar as garantias e comunicações de recolha 
aplicáveis;

• apresentar-lhe anúncios com base nos seus interesses; 
• disponibilizar-lhe informações sobre opções a nível financeiro para a 

compra dos nossos produtos, criar análises e relatórios internos; e
combinar quaisquer das comunicações que recolhemos junto de si ou a 
seu respeito e utilizá-las conforme descrito anteriormente.

Apenas conservamos informações pessoais para finalidades comerciais, jurídicas 
ou fiscais legítimas. Caso alguma dessas finalidades deixe de ser aplicável, nós 
iremos destruir, descaracterizar, agregar ou proceder à anonimização das 
informações, de acordo com o previsto nas nossas políticas e protocolos internos e 
conforme permitido pela legislação aplicável. 

Com quem é que a Brunswick partilha as minhas informações pessoais?

A Brunswick não vende as informações que nos faculta para fins lucrativos; 
contudo, essas informações são partilhadas com terceiros. A Brunswick partilha as 
suas informações pessoais a nível interno e externo, incluindo com: 

• departamentos internos da Brunswick que tenham a responsabilidade de 
tratar os dados; 

• parceiros comerciais vinculados por acordos de proteção de dados ou 
proteções da privacidade semelhantes, tais como agentes e distribuidores; 
e/ou 

• subcontratantes terceiros vinculados por acordos de tratamento de dados 
ou proteções da privacidade semelhantes. 

Além disso, poderemos divulgar as suas informações a terceiros nas seguintes 
circunstâncias: 

• se formos obrigados a fazê-lo nos termos da lei ou ao abrigo de um 
processo judicial; 

• perante autoridades policiais ou outros responsáveis governamentais; 

• sempre que acreditarmos que a divulgação é necessária ou adequada para 
evitar danos físicos ou perdas financeiras, ou no âmbito de uma 
investigação relativa a situações reais ou suspeitas de atividades ilegais e/
ou pouco éticas; 

• caso seja necessário para proteger os interesses vitais de uma pessoa; 

• para fazer cumprir os nossos Termos de Utilização; 

• para proteger a nossa propriedade, bem como os nossos serviços e direitos 
legais; 

• para evitar situações de fraude contra a Brunswick, bem como contra as 
suas afiliadas, parceiros comerciais ou distribuidores autorizados; 

• para apoiar os departamentos de auditoria, conformidade e direção da 
empresa; 

• para cumprir todas e quaisquer leis aplicáveis; ou

• no âmbito de uma fusão, consolidação ou reestruturação empresarial, da 
venda de substancialmente todas as nossas ações e/ou ativos, ou outra 
alteração a nível empresarial, incluindo, mas sem caráter limitativo, 
durante a realização de qualquer processo de diligência devida.



Como é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?  

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais para finalidades comerciais 
legítimas, de modo a, por exemplo, processar as informações da garantia, 
comunicar com clientes existentes acerca de produtos e serviços e/ou tratar de 
questões relacionadas com produtos ou serviços adquiridos. Nós recolhemos as 
suas informações pessoais quando, por exemplo, o utilizador:

• navega nos nossos websites;
• compra um produto ou se regista numa lista de distribuição;
• regista, num distribuidor, o seu produto no serviço de garantia;
• apresenta uma reclamação no âmbito da garantia, através da Brunswick ou 

de um distribuidor;
• comunica problemas com os produtos/serviços e/ou preenche 

questionários de cliente;
• nos faculta informações de conta ou as suas informações de contacto; 
• participa em inquéritos ou concursos;
• faculta informação para autenticar o seu acesso aos sítios, tal como o 

nome de utilizador e/ou palavras-passe; e/ou 
• comunica connosco diretamente.  

O que é que a Brunswick recolhe?

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais dos clientes, para finalidades 
comerciais legítimas. Os tipos de informações pessoais que recolhemos e/ou 
partilhamos dependem do produto e/ou serviço que nos adquire. Estas informações 
podem incluir:

• o seu nome e informações de contacto;
• o seu rendimento e informação profissional; 
• o seu histórico de compras e transações;
• indicadores como o nome verdadeiro, pseudónimo, endereço postal, 

identificador pessoal exclusivo, identificador online, endereço IP, 
endereço de e-mail, nome de conta, número da segurança social, número 
da carta de condução, número do passaporte, número de conta financeira 
ou outros identificadores semelhantes;

• informações pessoais, como a sua idade, data de nascimento, nomes dos 
filhos, número de filhos, idade ou sexo dos filhos, número de telefone, ou 
o seu estado de solvência, rendimento de ativos ou dívidas, e 
classificações protegidas ao abrigo da legislação da Califórnia ou federal, 
tais como a sua raça ou religião;

• informações comerciais, incluindo registos de propriedade pessoal, 
produtos ou serviços adquiridos, obtidos ou considerados, ou outros 
históricos ou tendências de compras ou consumo;

• informações biométricas;
• informação sobre a atividade na Internet ou noutra rede eletrónica, 

incluindo, mas sem caráter limitativo, o histórico de navegação, o 
histórico de pesquisa e informações relativas à sua interação com o nosso 
website;

• dados de geolocalização exata;
• informações áudio, eletrónicas, visuais ou semelhantes;
• informações profissionais ou relacionadas com o emprego; 
• informações sobre as habilitações académicas; e
• ilações deduzidas das categorias de informações mencionadas 

anteriormente, que refletem as suas preferências, características, 
tendências psicológicas, predisposições, comportamento, atitudes, 
inteligência, capacidades ou aptidões.

Nós não recolhemos informações pessoais acerca das suas atividades online ao 
longo do tempo e em websites ou serviços online de terceiros quando utiliza os 
nossos Sites. No entanto, trataremos um “sinal de não rastrear” transmitido pelo 
seu navegador Web como um pedido de exclusão da venda das suas informações, 
na medida em que consigamos associar o seu navegador a quaisquer outras 
informações a seu respeito. 

Por que é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?

Para além das situações em que nos tenha dado o seu consentimento para a nossa 
utilização ou tratamento das suas informações, a Brunswick pode utilizar as suas 
informações para: 

• satisfazer um pedido que tenha feito;
• cumprir uma obrigação legal que se aplique à Brunswick nos termos da lei 

da Califórnia, da União Europeia (UE) ou de um Estado-Membro, ou 
outra legislação aplicável;

• garantir que os nossos Sites estão a funcionar devidamente; 
• gerir as necessidades empresariais quotidianas, tais como a administração 

e melhoria dos Sites ou a prossecução dos interesses legítimos da 
Brunswick enquanto fabricante internacional de produtos marinhos para, 
por exemplo, proteger a nossa atividade e compreender melhor os nossos 
clientes; 

• analisar o desempenho e o funcionamento dos Sites; 
• prevenir a fraude, fazer cumprir os Termos de Utilização dos Sites, 

cumprir todas as leis e obrigações declarativas da empresa vigentes e fazer 
cumprir os acordos da Brunswick;

• analisar a forma como o utiliza os Sites e realizar outras pesquisas de 
mercado; 

• fornecer-lhe e comunicar consigo acerca dos nossos produtos e serviços, 
incluindo para administrar as garantias e comunicações de recolha 
aplicáveis;

• apresentar-lhe anúncios com base nos seus interesses; 
• disponibilizar-lhe informações sobre opções a nível financeiro para a 

compra dos nossos produtos, criar análises e relatórios internos; e
combinar quaisquer das comunicações que recolhemos junto de si ou a 
seu respeito e utilizá-las conforme descrito anteriormente.

Apenas conservamos informações pessoais para finalidades comerciais, jurídicas 
ou fiscais legítimas. Caso alguma dessas finalidades deixe de ser aplicável, nós 
iremos destruir, descaracterizar, agregar ou proceder à anonimização das 
informações, de acordo com o previsto nas nossas políticas e protocolos internos e 
conforme permitido pela legislação aplicável. 

Com quem é que a Brunswick partilha as minhas informações pessoais?

A Brunswick não vende as informações que nos faculta para fins lucrativos; 
contudo, essas informações são partilhadas com terceiros. A Brunswick partilha as 
suas informações pessoais a nível interno e externo, incluindo com: 

• departamentos internos da Brunswick que tenham a responsabilidade de 
tratar os dados; 

• parceiros comerciais vinculados por acordos de proteção de dados ou 
proteções da privacidade semelhantes, tais como agentes e distribuidores; 
e/ou 

• subcontratantes terceiros vinculados por acordos de tratamento de dados 
ou proteções da privacidade semelhantes. 

Além disso, poderemos divulgar as suas informações a terceiros nas seguintes 
circunstâncias: 

• se formos obrigados a fazê-lo nos termos da lei ou ao abrigo de um 
processo judicial; 

• perante autoridades policiais ou outros responsáveis governamentais; 

• sempre que acreditarmos que a divulgação é necessária ou adequada para 
evitar danos físicos ou perdas financeiras, ou no âmbito de uma 
investigação relativa a situações reais ou suspeitas de atividades ilegais e/
ou pouco éticas; 

• caso seja necessário para proteger os interesses vitais de uma pessoa; 

• para fazer cumprir os nossos Termos de Utilização; 

• para proteger a nossa propriedade, bem como os nossos serviços e direitos 
legais; 

• para evitar situações de fraude contra a Brunswick, bem como contra as 
suas afiliadas, parceiros comerciais ou distribuidores autorizados; 

• para apoiar os departamentos de auditoria, conformidade e direção da 
empresa; 

• para cumprir todas e quaisquer leis aplicáveis; ou

• no âmbito de uma fusão, consolidação ou reestruturação empresarial, da 
venda de substancialmente todas as nossas ações e/ou ativos, ou outra 
alteração a nível empresarial, incluindo, mas sem caráter limitativo, 
durante a realização de qualquer processo de diligência devida.



Como é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?  

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais para finalidades comerciais 
legítimas, de modo a, por exemplo, processar as informações da garantia, 
comunicar com clientes existentes acerca de produtos e serviços e/ou tratar de 
questões relacionadas com produtos ou serviços adquiridos. Nós recolhemos as 
suas informações pessoais quando, por exemplo, o utilizador:

• navega nos nossos websites;
• compra um produto ou se regista numa lista de distribuição;
• regista, num distribuidor, o seu produto no serviço de garantia;
• apresenta uma reclamação no âmbito da garantia, através da Brunswick ou 

de um distribuidor;
• comunica problemas com os produtos/serviços e/ou preenche 

questionários de cliente;
• nos faculta informações de conta ou as suas informações de contacto; 
• participa em inquéritos ou concursos;
• faculta informação para autenticar o seu acesso aos sítios, tal como o 

nome de utilizador e/ou palavras-passe; e/ou 
• comunica connosco diretamente.  

O que é que a Brunswick recolhe?

A Brunswick recolhe e trata as informações pessoais dos clientes, para finalidades 
comerciais legítimas. Os tipos de informações pessoais que recolhemos e/ou 
partilhamos dependem do produto e/ou serviço que nos adquire. Estas informações 
podem incluir:

• o seu nome e informações de contacto;
• o seu rendimento e informação profissional; 
• o seu histórico de compras e transações;
• indicadores como o nome verdadeiro, pseudónimo, endereço postal, 

identificador pessoal exclusivo, identificador online, endereço IP, 
endereço de e-mail, nome de conta, número da segurança social, número 
da carta de condução, número do passaporte, número de conta financeira 
ou outros identificadores semelhantes;

• informações pessoais, como a sua idade, data de nascimento, nomes dos 
filhos, número de filhos, idade ou sexo dos filhos, número de telefone, ou 
o seu estado de solvência, rendimento de ativos ou dívidas, e 
classificações protegidas ao abrigo da legislação da Califórnia ou federal, 
tais como a sua raça ou religião;

• informações comerciais, incluindo registos de propriedade pessoal, 
produtos ou serviços adquiridos, obtidos ou considerados, ou outros 
históricos ou tendências de compras ou consumo;

• informações biométricas;
• informação sobre a atividade na Internet ou noutra rede eletrónica, 

incluindo, mas sem caráter limitativo, o histórico de navegação, o 
histórico de pesquisa e informações relativas à sua interação com o nosso 
website;

• dados de geolocalização exata;
• informações áudio, eletrónicas, visuais ou semelhantes;
• informações profissionais ou relacionadas com o emprego; 
• informações sobre as habilitações académicas; e
• ilações deduzidas das categorias de informações mencionadas 

anteriormente, que refletem as suas preferências, características, 
tendências psicológicas, predisposições, comportamento, atitudes, 
inteligência, capacidades ou aptidões.

Nós não recolhemos informações pessoais acerca das suas atividades online ao 
longo do tempo e em websites ou serviços online de terceiros quando utiliza os 
nossos Sites. No entanto, trataremos um “sinal de não rastrear” transmitido pelo 
seu navegador Web como um pedido de exclusão da venda das suas informações, 
na medida em que consigamos associar o seu navegador a quaisquer outras 
informações a seu respeito. 

Por que é que a Brunswick recolhe as minhas informações pessoais?

Para além das situações em que nos tenha dado o seu consentimento para a nossa 
utilização ou tratamento das suas informações, a Brunswick pode utilizar as suas 
informações para: 

• satisfazer um pedido que tenha feito;
• cumprir uma obrigação legal que se aplique à Brunswick nos termos da lei 

da Califórnia, da União Europeia (UE) ou de um Estado-Membro, ou 
outra legislação aplicável;

• garantir que os nossos Sites estão a funcionar devidamente; 
• gerir as necessidades empresariais quotidianas, tais como a administração 

e melhoria dos Sites ou a prossecução dos interesses legítimos da 
Brunswick enquanto fabricante internacional de produtos marinhos para, 
por exemplo, proteger a nossa atividade e compreender melhor os nossos 
clientes; 

• analisar o desempenho e o funcionamento dos Sites; 
• prevenir a fraude, fazer cumprir os Termos de Utilização dos Sites, 

cumprir todas as leis e obrigações declarativas da empresa vigentes e fazer 
cumprir os acordos da Brunswick;

• analisar a forma como o utiliza os Sites e realizar outras pesquisas de 
mercado; 

• fornecer-lhe e comunicar consigo acerca dos nossos produtos e serviços, 
incluindo para administrar as garantias e comunicações de recolha 
aplicáveis;

• apresentar-lhe anúncios com base nos seus interesses; 
• disponibilizar-lhe informações sobre opções a nível financeiro para a 

compra dos nossos produtos, criar análises e relatórios internos; e
combinar quaisquer das comunicações que recolhemos junto de si ou a 
seu respeito e utilizá-las conforme descrito anteriormente.

Apenas conservamos informações pessoais para finalidades comerciais, jurídicas 
ou fiscais legítimas. Caso alguma dessas finalidades deixe de ser aplicável, nós 
iremos destruir, descaracterizar, agregar ou proceder à anonimização das 
informações, de acordo com o previsto nas nossas políticas e protocolos internos e 
conforme permitido pela legislação aplicável. 

Com quem é que a Brunswick partilha as minhas informações pessoais?

A Brunswick não vende as informações que nos faculta para fins lucrativos; 
contudo, essas informações são partilhadas com terceiros. A Brunswick partilha as 
suas informações pessoais a nível interno e externo, incluindo com: 

• departamentos internos da Brunswick que tenham a responsabilidade de 
tratar os dados; 

• parceiros comerciais vinculados por acordos de proteção de dados ou 
proteções da privacidade semelhantes, tais como agentes e distribuidores; 
e/ou 

• subcontratantes terceiros vinculados por acordos de tratamento de dados 
ou proteções da privacidade semelhantes. 

Além disso, poderemos divulgar as suas informações a terceiros nas seguintes 
circunstâncias: 

• se formos obrigados a fazê-lo nos termos da lei ou ao abrigo de um 
processo judicial; 

• perante autoridades policiais ou outros responsáveis governamentais; 

• sempre que acreditarmos que a divulgação é necessária ou adequada para 
evitar danos físicos ou perdas financeiras, ou no âmbito de uma 
investigação relativa a situações reais ou suspeitas de atividades ilegais e/
ou pouco éticas; 

• caso seja necessário para proteger os interesses vitais de uma pessoa; 

• para fazer cumprir os nossos Termos de Utilização; 

• para proteger a nossa propriedade, bem como os nossos serviços e direitos 
legais; 

• para evitar situações de fraude contra a Brunswick, bem como contra as 
suas afiliadas, parceiros comerciais ou distribuidores autorizados; 

• para apoiar os departamentos de auditoria, conformidade e direção da 
empresa; 

• para cumprir todas e quaisquer leis aplicáveis; ou

• no âmbito de uma fusão, consolidação ou reestruturação empresarial, da 
venda de substancialmente todas as nossas ações e/ou ativos, ou outra 
alteração a nível empresarial, incluindo, mas sem caráter limitativo, 
durante a realização de qualquer processo de diligência devida.

INFORMAÇÕES QUE RECOLHEMOS AUTOMATICAMENTE 

Nós recolhemos determinadas informações por meios automáticos quando visita os nossos Sites como, por exemplo, para saber quantos utilizadores visitaram os nossos 



sites e as páginas a que acederam. Ao recolhermos estas informações, aprendemos a adaptar da melhor forma os nossos Sites aos visitantes. Recolhemos estas informações 
através de vários meios como, por exemplo “cookies” e “web beacons”. Para além disso, podemos recolher endereços IP, conforme explicado adiante. Para obter mais 
informações relativamente à nossa utilização de cookies, consulte a nossa Política de Cookies em separado.

Cookies. Conforme descrito na nossa Política de Cookies em separado, e à semelhança de muitas empresas, nós utilizamos “cookies” em alguns dos nossos Sites. Os 
cookies são elementos de código colocados nos seus dispositivos quando visita determinados websites. Nós utilizamos cookies para saber, por exemplo, se nos visitou 
anteriormente ou se é um novo visitante, e também para nos ajudar a identificar as funcionalidades do Site que podem ser de maior interesse para si. Os cookies podem 
melhorar a sua experiência online ao guardar as suas preferências sempre que visita um website específico.

A maioria dos navegadores irá indicar-lhe como parar de aceitar novos cookies, como ser notificado quando recebe um novo cookie e como desativar os cookies existentes. 
No entanto, tenha em atenção que, sem os cookies, é possível que não consiga aproveitar ao máximo todos os recursos e funcionalidades dos nossos Sites.

Web Beacons. Conforme descrito na nossa Política de Cookies em separado, determinadas páginas no nosso website contêm “web beacons” (também conhecidos como 
etiquetas de Internet, “pixel tags” e “clear GIF”). Estes “web beacons” permitem que terceiros obtenham informações tais como o endereço IP do computador que transferiu 
a página onde aparece o “beacon”; o URL da página onde aparece o “beacon”; o momento em que a página que contém o “beacon” foi visualizada; o tipo de navegador 
utilizado para visualizar a página; e as informações nos cookies instalados pelo terceiro.

TRANSFERÊNCIAS DE DADOS TRANSFRONTEIRIÇAS

A Brunswick está sediada nos Estados Unidos e é obrigada a transferir informação pessoal para e a tratar informação pessoal neste país, para cumprir a respetiva legislação e 
facilitar os nossos interesses comerciais legítimos. Para transferir dados do Espaço Económico Europeu (EEE) para outros países, como os Estados Unidos, nós cumprimos 
enquadramentos jurídicos que estipulam um nível de proteção equivalente ao direito comunitário. Ao utilizar os Sites, ou ao facultar-nos as suas informações pessoais, está a 
transferir-nos as suas informações pessoais para os Estados Unidos. Tenha em consideração que: (i) os Estados Unidos podem não proporcionar o mesmo nível de proteção 
da informação pessoal que o seu país, estado ou jurisdição de residência ou nacionalidade; (ii) as autoridades da UE determinaram que, em algumas circunstâncias, os 
Estados Unidos não proporcionam um nível adequado de proteção em termos de informação pessoal; e (iii) quando transferida para os Estados Unidos, a sua informação 
pessoal pode ser acedida ou disponibilizada de alguma forma às autoridades e funcionários ao abrigo de despachos judiciais e/ou administrativos, decretos e exigências e/ou 
outra legislação, estatutos e regulamentos nacionais, aplicáveis àquele país. Além disso, transferimos a informação pessoal que recolhemos nos Sites para outros países 
terceiros onde desenvolvemos a nossa atividade, aplicando-se aqui os mesmos avisos e isenções de responsabilidade, em relação à adequação da proteção de dados 
estabelecida no presente documento.

• Estruturas Globais da Proteção da Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA.* A Brunswick, bem como as suas filiais dos EUA, divisões e subsidiárias identificadas 
adiante, cumprem as disposições da Estrutura Global da Proteção da Privacidade UE-EUA e da Estrutura Global da Proteção da Privacidade Suíça-EUA para dados 
pessoais, conforme estipulado pelo Departamento de Comércio dos EUA, relativamente à recolha, utilização e conservação de informação pessoal transferida da 
União Europeia e da Suíça para os Estados Unidos. Se existir qualquer conflito entre os termos da presente política de privacidade e os Princípios do Escudo de 
Proteção da Privacidade, estes últimos deverão prevalecer. Para saber mais sobre o programa do Escudo de Proteção da Privacidade, e para ver a nossa certificação, 
visite https://www.privacyshield.gov/. Seguem-se as entidades da Brunswick nos EUA que aderiram aos Princípios do Escudo de Proteção da Privacidade: 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.; e Thunder Jet Boats, Inc. Relativamente aos dados 
pessoais recebidos ou transferidos ao abrigo do Escudo de Proteção da Privacidade, a Brunswick e as suas entidades relacionadas listadas acima estão sujeitas aos 
poderes de investigação e aplicação da lei da Comissão Federal do Comércio dos EUA. Em determinadas circunstâncias, os funcionários que enviaram dados 



pessoais à Brunswick para fins inerentes aos Recursos Humanos podem invocar a arbitragem vinculativa, quando os outros métodos de resolução de litígios tiverem 
sido esgotados, conforme descrito no Anexo 1 do Escudo de Proteção da Privacidade. Conforme descrito nos Princípios de Proteção de Privacidade, a Brunswick 
continua a ser responsável pela sua informação pessoal sujeita ao Escudo de Proteção da Privacidade e transferida para um terceiro que aja como representante em 
seu nome. A Brunswick compromete-se a cooperar com as autoridades de proteção de dados (APD) da UE e com o Comissário Federal para a Proteção de Dados e 
a Informação da Suíça (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) e a seguir os conselhos dados por essas autoridades relativamente aos 
dados pessoais transferidos da UE e da Suíça, no contexto da relação de emprego.

*CONSULTORIA: Em 16 de julho de 2020, a mais alta instância judicial na Europa (isto é, o Tribunal da Justiça da União Europeia) proferiu uma sentença a declarar 
como inválida a decisão da Comissão Europeia (UE) 2016/1250, de 12 de julho de 2016, sobre a adequação da proteção proporcionada pelo Escudo de Proteção da 
Privacidade UE-EUA. Consequentemente, a Estrutura Global da Proteção da Privacidade UE-EUA já não é um mecanismo válido para cumprir os requisitos de proteção de 
dados na UE, ao transferir informação pessoal do EEE para os Estados Unidos. No dia 8 de setembro de 2020, o Comissário Federal Suíço para a Proteção de Dados e da 
Informação adotou uma nova posição vinculativa, defendendo que o Escudo de Proteção da Privacidade Suíço-EUA já não proporciona um nível adequado de proteção para 
a transferência de informação pessoal da Suíça para os Estados Unidos, nos termos da Lei Federal suíça sobre a Proteção de Dados. Não obstante o referido anteriormente, a 
Brunswick continuará, na extensão do exigido por lei, a proteger a informação pessoal do EEE, Suíça e do Reino Unido (pós Brexit), em conformidade com os Princípios de 
Proteção de Privacidade, em relação aos quais o seu cumprimento está autocertificado. No entanto, em vigor desde 3 de novembro de 2020, a Brunswick deixará estar 
certificada na Estrutura Global da Proteção da Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, empregando a partir desta data outros mecanismos internacionais de transferência de 
informação aprovados pela UE ou basear-se-á em derrogações ou isenções aplicáveis estabelecidas em legislação e regulamentos, tais como as Cláusulas Contratuais-Tipo 
da UE ou o seu consentimento, respetivamente, para facilitar a transferência internacional de informação pessoal. 

• Cláusulas Contratuais-Tipo e Acordos de Tratamento/Proteção de Dados. Sempre que adequado, a Brunswick criou e celebrou Acordos de Tratamento ou 
Proteção de Dados com partes relevantes (prestadores de serviços com os quais partilhamos informações pessoais, por exemplo) para garantir a transferência 
adequada das suas informações. No EEE, esses acordos incluem cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela Comissão Europeia como um meio adequado de proteção 
ao transferir dados para fora do EEE.  

COMO É QUE PROTEGEMOS AS SUAS INFORMAÇÕES

Nós trabalhamos arduamente para o proteger a si e à Brunswick contra o acesso não autorizado, a alteração, divulgação ou destruição das informações que estão na nossa 
posse. Para o efeito, mantemos salvaguardas administrativas, técnicas e físicas para proteger as informações que fornece quando visita ou utiliza os Sites contra a perda, a 
utilização indevida ou o acesso, a divulgação, a alteração ou destruição não autorizados. Contudo, nenhum sistema ou programa de informação pode ser totalmente seguro, 
pelo que não podemos garantir a absoluta segurança da sua informação pessoal. Além disso, não somos responsáveis pela segurança da informação que transmite para os 
Sites através de redes que não controlamos, incluindo a Internet e redes sem fios, e o utilizador entende e reconhece pelo presente esta mesma situação, e concorda em nos 
facultar informação pessoal ou outros dados por sua conta e risco.

AS SUAS OBRIGAÇÕES

É permitido ao utilizador, e que pelo presente declara e garante à Brunswick, apenas facultar, informação pessoal que seja exata, fiável e relevante para a nossa relação e 
apenas na medida em que essa divulgação não viole qualquer legislação sobre proteção de dados aplicável, estatuto ou regulamento ou infrinja os direitos ou privilégios de 
privacidade de dados de algum indivíduo. Caso faculte à Brunswick informação pessoal de um terceiro, o utilizador declara expressamente pelo presente que, além das 



declarações e garantias anteriores, tem todo o direito e autoridade e o consentimento, se necessário, para facultar essa mesma informação à Brunswick.

OS SEUS DIREITOS RELATIVAMENTE ÀS SUAS INFORMAÇÕES

Se residir na UE tem o direito de solicitar o acesso às informações pessoais que recolhemos a seu respeito, com a finalidade de rever, modificar ou solicitar a eliminação das 
informações. Também tem direito de solicitar uma cópia das informações que recolhemos a seu respeito. Em determinadas situações, também nos pode solicitar que 
limitemos ou cessemos o tratamento ou a partilha das suas informações. 

Caso pretenda apresentar um pedido para aceder, rever ou corrigir as informações pessoais que recolhemos a seu respeito, contacte-nos através do e-mail 
privacy@brunswick.com ou preencha o formulário que está disponível aqui. 

Se residir no estado do Nevada tem o direito de nos solicitar que limitemos ou cessemos a transferência das suas informações para terceiros em algumas situações. Caso 
pretenda fazer um pedido para limitar a partilha das suas informações, contacte-nos através do email privacy@brunswick.com ou preencha o formulário que está disponível 
aqui.

Para ajudar a proteger a sua privacidade e segurança, tomaremos medidas razoáveis para verificar a sua identidade antes concedermos acesso às suas informações.

• Direitos de Acesso dos Residentes na Califórnia: Se residir na Califórnia, a partir de 1 de janeiro de 2020, tem os direitos descritos abaixo relativamente às suas 
informações pessoais:

Acesso a Informações Específicas e Portabilidade dos Dados: Tem o direito de pedir que lhe divulguemos determinadas informações acerca da nossa recolha e 
utilização das suas informações pessoais nos últimos 12 meses. Após recebermos e confirmarmos o seu pedido de informações pessoais, divulgar-lhe-emos, com 
base no seu pedido:

• as categorias ou elementos específicos de informações pessoais que recolhemos a seu respeito;

• as categorias de fontes de informações pessoais que recolhemos a seu respeito;

• a nossa finalidade empresarial ou comercial para a recolha ou venda dessas informações pessoais;

• as categorias de terceiros com quem partilhamos essas informações pessoais; e

• se vendermos ou divulgarmos as suas informações pessoais para finalidades empresariais, duas listas separadas, identificando: (a) as categorias das suas 
informações pessoais que foram recolhidas e vendidas, e as categorias dos terceiros aos quais os dados foram vendidos; e (b) as categorias das suas 
informações pessoais que foram divulgadas para finalidades empresariais.

No entanto, não divulgaremos quaisquer das seguintes informações em resposta a um pedido de acesso: o seu número da segurança social, número da carta de condução ou 
outro número de identificação emitido pelo governo, número de conta financeira, qualquer número de identificação de saúde ou clínica, a palavra-passe de uma conta, ou 
perguntas de segurança e respetivas respostas, no seguimento de um pedido para conhecer as mesmas.

Apenas poderá apresentar dois destes pedidos de informações pessoais no espaço de 12 meses.

Pedido de Eliminação: Tem o direito de pedir que apaguemos, no todo ou em parte, as informações pessoais que recolhemos junto de si e conservámos, salvo determinadas 
exceções. Depois de recebermos e confirmarmos o seu pedido de informações pessoais e de verificarmos a sua identidade através do nosso processo de verificação de dois 
níveis, apagaremos as suas informações pessoais na medida do exigido por lei e a menos que a lei nos permita ou obrigue a conservar as suas informações pessoais.



Poderemos recusar o seu pedido de eliminação se a conservação das informações for necessária para que nós ou os nossos prestadores de serviços possamos:

• concluir a transação para a qual recolhemos as informações pessoais, fornecer um bem ou serviço que tenha solicitado, tomar medidas razoavelmente 
previstas no contexto da nossa relação empresarial contínua consigo, ou de outra forma executar o nosso contrato consigo;

• detetar incidentes de segurança, proteger-nos contra atividades maliciosas, enganosas, fraudulentas ou ilegais, ou intentar ações judiciais contra as pessoas 
responsáveis por essas atividades;

• depurar produtos para identificar e reparar erros que prejudiquem a atual funcionalidade pretendida;

• exercer a liberdade de expressão, assegurar o direito de outro consumidor a exercer o seu direito à liberdade de expressão, ou exercer outro direito previsto 
na lei;

• cumprir o disposto na Secção 1546 e seguintes do Código Penal da Califórnia (Lei de Privacidade das Comunicações Eletrónicas da Califórnia);

• realizar investigações científicas públicas ou revistas por pares, históricas ou estatísticas de interesse público, que cumpram todas as outras leis aplicáveis 
em matéria de ética e privacidade, quando a eliminação das informações provavelmente impossibilite ou prejudique gravemente a realização da 
investigação, caso o utilizador tenha concedido previamente o seu consentimento informado;

• permitir utilizações exclusivamente internas que sejam razoavelmente coerentes com as expetativas do consumidor, com base na sua relação connosco;

• cumprir uma obrigação legal; ou

• proceder a outras utilizações internas e lícitas dessas informações, que sejam compatíveis com o contexto no qual as forneceu.

Não Vender as Minhas Informações Pessoais: Nós não vendemos as suas informações pessoais a terceiros para fins lucrativos; contudo, as informações são 
partilhadas conforme descrito na presente Política. Caso pretenda a autoexclusão desta troca ou caso não deseje ser contactado para fins de marketing, clique aqui e 
preencha um “Pedido de Autoexclusão”. Também pode clicar no botão “Não Vender as Minhas Informações Pessoais” na parte inferior da página principal de cada 
Site, que o levará para o mesmo formulário Web.

Exercício dos Seus Direitos ao Abrigo da CCPA

Para exercer os seus direitos ao abrigo da CCPA descritos anteriormente, envie-nos um pedido verificável de informações pessoais, ao:

• telefonar-nos para os números 855-283-1103 ou 847-735-4002;

• preencher um formulário de pedido online ao clicar aqui; ou

• enviar-nos um e-mail para privacy@brunswick.com.

Apenas o utilizador, ou uma pessoa registada junto da Secretaria de Estado da Califórnia e autorizada por si a agir em seu nome, poderá apresentar um pedido de 
informações pessoais. Também pode apresentar um pedido de informações pessoais em nome do seu filho menor de idade. 

O pedido verificável de informações pessoais tem de:
• descrever o seu pedido de forma suficientemente pormenorizada, que nos permita compreender, avaliar e responder devidamente ao mesmo; e
• fornecer informações suficientes para nos permitir verificar razoavelmente que é a pessoa relativamente à qual recolhemos informações pessoais ou um 

representante autorizado da mesma. 
• Em relação a um pedido de um indivíduo de quem possamos ter recolhido informação, dependemos de um prestador de serviços para verificar a respetiva 



identidade. Para verificar a sua identidade, o nosso prestador de serviços necessita de uma cópia de um passaporte, carta de condução ou cartão de 
identificação emitido pelo governo dentro da validade, juntamente com o seu endereço de e-mail atual e informação de contacto.  

• Em relação a um representante autorizado, exigimos uma cópia do registo do representante na Secretaria de Estado da Califórnia, uma procuração válida, 
documento oficial de nomeação ou autorização assinada pelo indivíduo em cujo nome o representante está a agir, demonstrando a respetiva capacidade. 
Assim que recebermos um pedido de informação pessoal de um representante autorizado, salvo se o mesmo tiver uma procuração elaborada nos termos 
das Secções 4000 a 4465 do Probate Code (Código de Sucessões) da Califórnia, podemos contactar a pessoa a quem o pedido diz respeito para, entre 
outras situações, verificar a respetiva identidade, confirmar a capacidade do representante para agir em nome da mesma e, se for o caso, responder ou 
enviar a informação solicitada no respetivo pedido de informação pessoal.

• Em relação a um pedido de um agregado familiar, todos os membros da família devem enviar o pedido, sendo que cada um deve facultar-nos informação 
suficiente para confirmar a respetiva identidade. Dependemos de um prestador de serviços para confirmar a identidade de cada membro de um agregado 
familiar. Cada membro de um agregado familiar deve facultar ao nosso prestador de serviços uma cópia do passaporte, carta de condução ou cartão de 
identificação emitido pelo governo (ou no caso de menores até aos 13 anos, um consentimento assinado pelo progenitor do menor) dentro da validade, 
juntamente com o endereço de e-mail do agregado familiar e informação de contacto. Podemos recusar um pedido de um agregado familiar, caso não 
possamos confirmar que o indivíduo que faz o pedido pertence ao agregado. 

Se não nos for possível verificar um pedido de eliminação, em alternativa trataremos o mesmo como um pedido de exclusão da venda das suas informações.

Nós envidaremos esforços para responder a um pedido de informações pessoais no prazo de 45 dias a contar da respetiva receção, e confirmaremos a receção do 
seu pedido para conhecer ou apagar as informações no prazo de 10 dias a contar da receção. Se precisarmos de mais tempo (até 90 dias), informá-lo-emos sobre o 
motivo e o prazo alargado por escrito. Entregaremos a nossa resposta por escrito através do correio postal ou por via eletrónica. Caso seja enviada por via eletrónica 
optaremos por um formato que seja portátil e de fácil utilização para lhe fornecermos as suas informações pessoais. A nossa resposta também explicará os motivos 
pelos quais não podemos satisfazer um pedido, se aplicável. 

Nós não cobramos uma taxa para processar ou responder ao seu pedido de informações pessoais, a menos que este seja excessivo, repetitivo ou manifestamente 
infundado. Se concluirmos que o pedido justifica a aplicação de uma taxa, informá-lo-emos do motivo pelo qual tomámos essa decisão e indicaremos uma 
estimativa de custos antes de darmos seguimento ao seu pedido.

Não discriminação

A menos que tal seja permitido ou exigido por lei, se exercer qualquer dos seus direitos, ao abrigo do Código Civil da Califórnia 1798.100 e seguintes, a 
Consumer Privacy Act da Califórnia (Lei de Privacidade do Consumidor) (os seus “Direitos ao abrigo da CCPA”), não iremos:

• recusar-lhe bens ou serviços;

• cobrar-lhe preços ou taxas diferentes por bens ou serviços, incluindo mediante a concessão de descontos ou outros benefícios, ou a imposição de sanções;

• prestar-lhe um nível diferenciado ou qualidade diferenciada de bens ou serviços; ou

• sugerir que possa receber um preço ou taxa diferente por bens ou serviços, ou um nível diferenciado ou qualidade diferenciada de bens ou serviços.

No entanto, se exercer um ou mais dos seus Direitos ao Abrigo da CCPA, reservamo-nos o direito de lhe cobrar um preço ou taxa diferentes daqueles cobrados a 
outros consumidores, ou de lhe fornecer um nível diferenciado ou qualidade diferenciada de bens ou serviços. Atualmente, não oferecemos incentivos financeiros 
pela recolha, utilização, partilha e/ou venda das suas informações pessoais de forma contínua. 

CONSERVAÇÃO DAS SUAS INFORMAÇÕES



A Brunswick conserva todas as informações pessoais enquanto durar a relação comercial relevante ou, sempre que necessário, em conformidade com as suas políticas e 
cronogramas de gestão da informação. Ao eliminar informações pessoais com base num pedido, a Brunswick envidará esforços razoáveis para assegurar que todas as cópias 
das informações são eliminadas na totalidade. 

LIGAÇÕES PARA OUTROS WEBSITES E CONTAS DE REDES SOCIAIS

Os nossos sites podem disponibilizar ligações para outros websites, para sua conveniência e informação. Estes websites podem funcionar de forma independente dos nossos 
Sites. Os websites para os quais existem ligações podem ter as suas próprias declarações ou políticas de privacidade e recomendamos vivamente que as leia se visitar 
quaisquer desses websites. Na medida em que quaisquer websites para os quais existem ligações não façam parte deste website, nós não somos responsáveis pelo seu 
conteúdo, por qualquer utilização dos mesmos, ou pelas políticas de privacidade de quaisquer desses websites.

Alguns dos nossos Sites permitem-lhe iniciar sessão e associar as suas contas de redes sociais, incluindo, mas sem caráter limitativo, do Twitter, LinkedIn, Facebook, 
YouTube, Instagram e Pinterest, à sua conta da Brunswick. 

Ao utilizar esta funcionalidade, o utilizador autoriza a Brunswick a aceder a todos os elementos das informações relativas ao seu perfil na rede social que disponibilizou para 
serem partilhadas e a utilizar essas informações em conformidade com os termos de utilização da rede social e a presente Política de Privacidade. Consulte as definições de 
privacidade da sua conta da rede social para obter informações sobre quais os dados que são partilhados connosco e outras aplicações associadas, bem como para gerir os 
dados que são partilhados através da sua conta, incluindo informações sobre as suas atividades utilizando os nossos Sites. 

Se gostaria de cancelar a associação de uma conta de rede social à Brunswick, consulte as definições dessa conta de rede social e do respetivo fornecedor. 

ANÚNCIOS DE TERCEIROS

Existem terceiros, incluindo anunciantes, que irão recolher informações, potencialmente incluindo informações pessoais, sobre as suas atividades ao longo do tempo e em 
diferentes websites, quando utiliza os Sites. Esses terceiros prestam à Brunswick serviços de recolha de dados, elaboração de relatórios, medição de respostas a anúncios e 
informações analíticas, ajudando também na distribuição de mensagens de marketing e anúncios relevantes.

A recolha das suas informações pessoais por parte de terceiros não se rege por esta Política de Privacidade. Consulte as políticas de privacidade desses terceiros para 
determinar como é que recolhem e utilizam as suas informações pessoais. 

Muitos anunciantes terceiros e alguns navegadores e dispositivos móveis permitem-lhe optar por não receber publicidade de terceiros. Estão disponíveis informações e 
recursos para optar por não receber publicidade baseada em interesses na Digital Advertising Alliance (Aliança de Publicidade Digital), em http://www.aboutads.info/
choices/. Também pode optar por não ser alvo de rastreio e por não receber anúncios direcionados no seu dispositivo móvel, por parte de algumas empresas de publicidade 
dirigida a dispositivos móveis e outras entidades semelhantes, ao transferir a aplicação App Choices em www.aboutads.info/appchoices.  Tenha em atenção que optar pela 
autoexclusão através destes mecanismos não impede que lhe seja apresentada publicidade. Continuará a receber anúncios genéricos quando visitar os Sites e noutros 
websites.

PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS 

Os nossos Sites destinam-se ao público em geral, e não a crianças com idade inferior a 16 anos. Se tomarmos conhecimento de que, comprovadamente, quaisquer 
informações que tivermos recolhido foram facultadas por uma criança com idade inferior a 16 anos, eliminaremos as mesmas imediatamente. 

COMO NOS CONTACTAR

Caso tenha quaisquer dúvidas ou queira fazer comentários sobre esta Política de Privacidade, contacte:



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

Caso pretenda atualizar as suas informações de contacto ou preferências, remover as suas informações das nossas listas de distribuição, ou deixar de receber e-mails de 
marketing resultantes de informações recolhidas através de cartões de registo de produtos ou outras fontes, pode fazê-lo ao:

• ajustar as definições numa conta que tenha criado através dos Sites; 

• cancelar a subscrição através das ligações contidas nos nossos e-mails; ou

• preencher um formulário de pedido online ao clicar aqui.

ATUALIZAÇÕES À NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade pode ser atualizada periodicamente. Podemos modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento, a nosso exclusivo critério. Se 
efetuarmos alterações substanciais a esta Política de Privacidade, que reforcem os nossos direitos de utilizar informações pessoais a seu respeito que tenhamos recolhido 
previamente, iremos obter o seu consentimento, através de um e-mail para o endereço de e-mail que tem registado, ou mediante publicação nos nossos sites, num local 
destacado. Se pretendermos proceder ao tratamento ulterior das suas informações pessoais para uma finalidade diferente daquela para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, a Brunswick irá fornecer-lhe informações sobre essa outra finalidade, bem como as informações adicionais necessárias para assegurar um tratamento justo e 
transparente.


