
 
  

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Resumo 
Brother International Corporation do Brasil está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e 
sabe que a privacidade das informações pessoais é uma preocupação importante para nossos 
clientes e parceiros de negócios. 
 
Esta política de privacidade está relacionada a endereços e informação pessoalmente identificável 
que é recolhido: 
   a) a todas as comunicações que você pode ter com a Brother; 
   b) em nossos sites (portal, hotsites, e-commerce, ladingpages, blogs, etc) e, 
   c) por meio de produtos e serviços de suporte offline/on-line; 
 
Esta política se destina a fornecer-lhe informações relativas à recolha da Brother de informações 
pessoais e, estabelecidos os compromissos que a Brother está fazendo em matéria de informação 
pessoal. 
 
Ao utilizar o site ou fornecer suas informações pessoais para nós, você concorda com os termos e 
condições desta política de privacidade. Se você não concordar com os termos e condições desta 
política de privacidade, por favor não use o site ou forneça suas informações pessoais. 
 
 
Coleta de Informações Pessoais 
A Brother coleta informações de nossos usuários em uma variedade de maneiras, incluindo através 
de telefone, correio, e-mail e quaisquer outras formas de comunicação. As informações podem ser 
coletadas de registro e as formas de garantia, as partes que tratam de questões de atendimento ao 
cliente, diversos pontos diferentes em nosso site. 
 
Às vezes, coletamos suas informações pessoais, como nome, endereço de e-mail, endereço 
residencial ou do trabalho ou número de telefone. 
 
Várias áreas do site, por exemplo, onde você pode solicitar os serviços oferecidos pela Brother ou 
quando a Brother lhe pede para enviar comentários, ou solicitar que você forneça algumas 
informações pessoais. Essas informações se fazem necessárias, mas são opcionais. As mesmas 
ajudam a Brother a cumprir as suas solicitações de atendimento, dúvidas ou suporte e da mesma 
forma a sua experiência on-line é enriquecida com informações recolhidas por nós são de caráter 
anônimo como tipos de navegador, páginas visitas e tempo gasto no site. Este é um conjunto de 
informações usados para aprimorar nosso website e não estão ligados a informações pessoalmente 
identificáveis. 
 
  
 
 



 
 
 
Termo de Responsabilidade de Dados 
A Brother, por meio do presente formulário e em virtude de legítimo interesse, está coletando dados 
pessoais de seus clientes com a finalidade de envio de informações sobre o produto ou serviço ora 
selecionado. A Brother informa que os dados dos clientes são remetidos diretamente para 
plataforma adequadamente segura ao armazenamento e guarda de informações de dados pessoais. 
A Brother declara que protege os dados pessoais de seus clientes e que possibilita acesso e correção, 
caso solicitado. Informa, ainda, que, caso selecionada a caixa de pedido de informações sobre a 
Brother, abaixo, a empresa iniciará processo periódico de envio de informações sobre produtos e 
serviços de seu portfólio, podendo o cliente solicitar pela cessação do cadastramento a qualquer 
tempo. Caso haja alguma dúvida a respeito do uso dos dados pessoais dos clientes, a Brother se 
mantém à disposição para esclarecimentos por meio de seus contatos constantes em seu website.  
Para maiores detalhes sobre a Política de Privacidade Geral da Brother, acesse o site 
https://global.brother/pt/privacy.  
 
Assim, por meio da seleção da presente caixa, o cliente declara ser maior de idade, bem como estar 
ciente e de acordo com as medidas da Brother acima mencionadas. 
 
 
Uso das Informações Pessoais 
Brother usa suas informações pessoais para prestar serviços, atender suas solicitações, prestar 
serviço de suporte ao cliente, operar e melhorar suas instalações e operações, e outros fins 
comerciais geralmente aceites relacionados. 
 
Brother usa as informações pessoais coletadas para entender melhor suas preferências, responder 
às suas necessidades e melhorar a sua experiência global. A Brother pode se comunicar com você em 
uma base regular para fornecer os serviços solicitados e no que diz respeito às questões relativas às 
suas transações comerciais, suportes técnicos e dúvidas gerais. 
 
Se você indicar interesse em receber comunicações por correio eletrônico, a Brother pode, 
periodicamente, enviar informações sobre outros produtos e serviços que possam vir a ser do seu 
interesse, tais como informações sobre produtos, serviços, promoções e / ou boletins informativos. 
 
Por respeito à privacidade de nossos usuários, a Brother apresenta-o com a opção de sair de nossa 
lista de envio de informações a qualquer momento, bastando optar por “Sair desta lista” na parte 
inferior dos e-mails e comunicados recebidos. 
 
Ocasionalmente, podemos convidá-lo para participar de pesquisas ou concursos. A participação 
nestes inquéritos ou concursos é completamente voluntária e o usuário tem consequentemente uma 
escolha se quer ou não divulgar informações pessoais. As informações pessoais solicitadas, 
normalmente inclui informações de contato (como nome e endereço) e informações demográficas 
(como código postal), mas as informações específicas pessoais recolhidos em qualquer pesquisa pode 
variar. As informações pessoais serão utilizadas pelos patrocinadores do concurso ou inquérito para  
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notificar os vencedores e atribuir prêmios e nas condições previstas no regulamento do concurso 
aplicável. 
 
As informações pessoais podem ser usadas para propósitos de controlar e melhorar a utilização e 
satisfação dos produtos Brother, serviços e sites e para outros fins comerciais geralmente aceites 
relacionados. Você deve ler atentamente as normas de cada exame ou concurso em que você 
participa, pois podem conter informações adicionais importantes sobre a Brother 
 
 
Partilha 
Brother não divulgará suas informações pessoais a terceiros sem o seu consentimento. 
Em casos específicos em que o pedido requer uma ação de um agente Brother, ou prestadores de 
serviços e/ou afiliadas a Brother pode transmitir ou fornecer acesso a suas informações pessoais. Por 
exemplo, se você perguntar sobre um produto ou solicitar uma cotação, a Brother pode transmitir 
informações pessoais relevantes, tais como informações de contato, a intenção de compra (tempo, 
quantidade, modelos, etc), bem como quaisquer pedidos especiais, a um negociante. 
Suas informações, uma vez transferidos, não está sujeito a Política de Privacidade da Brother. 
 
 
Confidencialidade e Segurança 
Quando você fornece à Brother informações pessoais, suas informações são protegidas. 
 
Temos medidas de segurança e ferramentas para ajudar a proteger contra a perda, mau uso e 
alteração das informações sob nosso controle. Quando recebemos informações pessoais (como 
nome, endereço, telefone, e-mail, etc), on-line, a informação é transferida para nós pelo seu 
navegador em um formato criptografado usando o padrão da indústria, Secure Socket Layer (SSL). 
Enquanto em uma página segura, como o formulário de pedido, o ícone do cadeado na parte inferior 
do navegador da Web como o Netscape, Google Chrome ou Microsoft Internet Explorer fica 
bloqueado, ao contrário de não-fechado, ou aberto, quando você está apenas “navegando”. 
 
Infelizmente, nenhuma transmissão de dados pela Internet pode ser garantida como 100% segura. 
Como resultado, embora lutemos para proteger suas informações pessoais, não podemos assegurar 
ou garantir a segurança de qualquer informação que nos transmite através de ou em conexão com o 
Site. Se você tiver razões para acreditar que a sua interação com a gente não é mais, você deve nos 
notificar imediatamente sobre o problema entrando em contato conosco. 
 
 
Coleta e uso de informações pessoais de crianças 
Nossos canais, embora destinadas ao público em geral, não são dirigidos a indivíduos com idade 
inferior a 18 e a Brother não coleta informações pessoais de indivíduos. Solicitamos que os indivíduos 
com idade inferior a 18 anos não acessem nosso site e se o fizerem encorajamos os pais a 
acompanhar e participar das atividades de seus filhos na Internet. 
 
 



 
 
 
Uso de Cookies 
Na Brother Store, o uso de cookies é feito apenas para reconhecer a sua presença e aperfeiçoar a 
experiência de compra. Os cookies são pequenos arquivos de dados transferidos de um site da web 
para o disco rígido do seu computador e não armazenam dados pessoais. Se preferir, você pode 
apagar os cookies existentes em seu computador através do browser (consulte o menu ajuda do 
sistema operacional de seu computador). 
 
 
Links 
Alguns sites oferecem opções geográficas quando você entra no site. Ao selecionar uma área 
geográfica, no entanto, você pode ser redirecionado para um site diferente, com uma política de 
privacidade diferentes. Por exemplo, esta política se aplica ao visitar o site www.brother.com.br, 
quando você visita o site localizado em http://www.brother.com, você não está visitando um site 
cobertos por esta política. 
 
O Site pode conter links para outros sites. Esteja ciente de que a Brother não é responsável pelo 
conteúdo ou práticas de privacidade desses outros sites. ATENÇÃO QUE ESTE Política de Privacidade 
não se aplica sobre as práticas de privacidade ou INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. 
 
 
Atribuição 
Nós nos reservamos o direito de transferir toda e qualquer informação que coletamos dos usuários 
para um terceiro em caso de fusão, venda, joint venture, cessão, transferência ou outra alienação de 
todo ou parte dos bens da brother ou de ações (incluindo, sem limitação em relação a qualquer 
processo de falência ou similar). 
 
 
Correção e atualização das informações pessoais 
Se as alterações informações pessoais, ou se você não deseja mais serviço da Brother, entre em 
contato conosco pelo telefone 4020-6314 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 023 0568. 
Disponível de segunda a sexta das 09:00 as 18:00 (Horário de Brasília) ou por e-mail para 
helpline@brother.com.br para corrigir ou atualizar suas informações pessoais. 
 
 
Notificação de Alterações 
Se a Brother decidir alterar ou atualizar esta política de privacidade, publicaremos estas mudanças 
nesta política de privacidade, acessível a partir do Site. 
 
 
Outras Informações 
Esta política de privacidade representa a declaração, único autorizado da Brother práticas no que diz 
respeito à recolha de informações pessoais e utilização das mesmas. 
 



 
 
 
Qualquer resumos desta política de privacidade geradas pelo software de terceiros ou de outra forma 
(por exemplo, em conexão com o "Platform for Privacy Preferences" ou "P3P") não terá nenhum 
efeito legal e não deve ser invocado em substituição para esta política de privacidade, e não 
substituem, nem modificar a presente política de privacidade. 
 
 
Seu consentimento 
Por sua interação e comunicação com a Brother, incluindo o uso do site, você concorda com a recolha 
e utilização de informações pessoais como descrito nesta política de privacidade. 
 
 
Informação de contato 
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre a nossa política de privacidade, por favor contacte 
Brother International Corporation: helpline@brother.com.br e/ou 4020-6314 (Capitais e regiões 
metropolitanas) ou 0800 023 0568. Disponível de segunda a sexta das 09:00 as 18:00 (Horário de 
Brasília). 
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