
© 2022 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados. 

Declaração sobre dados coletados quando você acessa URLs que comecem com 
“https://s.brother/” 

Caso você acesse URLs que comecem com “https://s.brother/” (incluindo, mas não limitados a, URLs 

direcionados a partir de códigos QR anexados às máquinas de costura da Brother e o URL do site da 

Brother para suporte ao cliente contido em manuais para produtos da Brother), o navegador que 

você usa exibirá automaticamente um site operado pela Brother, Empresas do Grupo Brother ou por 

terceiros (“Site designado”) por meio de uma página da web operada pela Brother (“página da 

Brother”). 

Ao acessar a página da Brother, os dados relativos ao seu navegador, como endereço IP e 

informações de idioma (“Dados”), serão enviados ao servidor da Brother. 

A Brother reserva-se o direito de usar seus Dados apenas para exibir a página do Site designado no 

seu idioma de preferência (“Propósito”). Não usaremos seus Dados para além do Propósito sem o 

seu consentimento prévio. 

Caso seus Dados sejam interpretados como dados pessoais pelas leis do país em que você mora, a 

Brother controlará seus Dados em estrita conformidade com a “Política Geral de Privacidade” 

disponível no site da Brother <https://web.global.brother/aa/privacy.html>.  

Quanto à coleta de dados no Site designado, serão aplicados os termos e condições e a política de 

privacidade do Site designado. 

 

(Provisão especial para URLs direcionados a partir de códigos QR anexados à máquina de 

costura da Brother)  

Caso você acesse um URL direcionado a partir do código QR anexado a uma máquina de costura da 

Brother, o Site designado operado pelas Empresas do Grupo Brother será exibido automaticamente 

por meio da página da Brother.  

O número de série da máquina de costura da Brother à qual o código QR está anexado será inserido 

automaticamente no formulário de registro do produto do Site designado, no entanto, o número de 

série será mantido no navegador que você usa e não será enviado ao servidor da Empresa do Grupo 

Brother até que você registre seus dados no Site designado. 

 

 


