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Declarație privind datele colectate la accesarea adresei URL care începe cu 
„https://s.brother/” 

În cazul în care accesați o adresă URL care începe cu „https://s.brother/” (inclusiv, dar fără să se 

limiteze la aceasta, adresa URL direcționată de la codul QR de pe mașinile de cusut Brother și adresa 

URL a site-ului web Brother pentru asistență clienți din manualele produselor Brother), browser-ul pe 

care îl utilizați va afișa automat un site web operat de Brother, Brother Group Companies, sau de un 

terț („site web dedicat”) pornind de la o pagină web operată de Brother („pagină web Brother”). 

Dacă accesați pagina web Brother, datele referitoare la browser-ul dumneavoastră, precum adresa IP 

și informațiile despre limbă („Date”) vor fi trimise către serverul Brother. 

Brother își rezervă dreptul de a utiliza datele dumneavoastră exclusiv pentru a afișa pagina site-ului 

web dedicat în limba pe care o utilizați („Scop”). Fără a avea acordul dumneavoastră prealabil, nu 

vom utiliza Datele dumneavoastră decât în acest Scop. 

În cazul în care Datele dumneavoastră sunt interpretate ca date cu caracter personal, în conformitate 

cu legile din țara în care trăiți, Brother va controla Datele respectând cu strictețe „Politica Generală de 

Confidențialitate” disponibilă pe site-ul web Brother <https://web.global.brother/aa/privacy.html>.  

În ceea ce privește colectarea datelor la site-ul web dedicat, se vor aplica termenii și condițiile și 

politica de confidențialitate a site-ului web dedicat. 

 

(Prevederi speciale pentru adresa URL direcționată de la codul QR de pe mașina de cusut 

Brother)  

În cazul în care accesați adresa URL utilizând pentru accesare codul QR de pe mașina de cusut 

Brother, site-ul web dedicat operat de Brother Group Companies va fi afișat automat prin pagina web 

Brother.  

Seria și numărul mașinii de cusut Brother pe care se găsește codul QR vor fi automat introduse în 

formularul de înregistrare a produsului de pe site-ul web dedicat, totuși, seria și numărul vor fi 

păstrate în browser-ul utilizat și nu vor fi trimise către serverul Brother Group Company, până când nu 

vă înregistrați datele pe site-ul web dedicat. 

 

 


