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A presente Adenda de Tratamento de Dados ("Adenda") entra em vigor na primeira data em que o Cliente 
forneceça dados pessoais à Esri (como definido abaixo) sob reserva da legislação aplicável em matéria 
de Pprivacidade (definida abaixo) e é parte integrante do Contrato Principal ou de outro contrato, escrito ou eletrónico 
("Contrato"), celebrado por e entre a organização abaixo signatária ou aceitante ("Cliente") e Environmental 
Systems Research Institute, Inc. ("Esri"). A presente Adenda estabelece os termos e condições relativos 
à privacidade, à confidencialidade e à segurança dos dados pessoais associados aos Serviços Online e aos 
serviços de assinatura e manutenção que serão prestados pela Esri ao Cliente nos termos do Contrato. Todos os 
termos definidos ou utilizados no Contrato devem ter o mesmo significado na presente Adenda, salvo especificação 
em contrário. Os termos utilizados na presente Adenda, que não estejam nela definidos ou no Contrato, devem ter 
o significado estabelecido na legislação aplicável em matéria de proteção da vida privada. 
 
Considerando que as Partes celebraram um Contrato nos termos do qual o Cliente pode fornecer à Esri, empresa 
localizada nos Estados Unidos, acesso a dados pessoais, informações pessoais ou informações pessoais que, 
ainda que não identifiquem diretamente o titular dos dados, torna-os identificáveis. A execução do Contrato exige 
que a Esri, na qualidade de Subcontratante, proceda ao tratamento de dados pessoais por conta do Cliente, de modo 
a prestar os serviços contratados, nomeadamente os que respeitam aos Serviços Online e aos serviços de 
assinatura e manutenção; e 
 
Tendo em conta que o Cliente exige que a Esri, na qualidade de Subcontratante, preserve e mantenha a privacidade 
e a segurança desses dados pessoais nos termos da presente Adenda. 
 
Assim sendo e, tendo em conta as convenções e acordos mútuos previstos na presente Adenda e no Contrato, de 
boa-fé e a título oneroso, em valor justo, que aqui se reconhece suficiente, o Cliente e a Esri concordam o seguinte: 
 
SECÇÃO I - DEFINIÇÕES 
 
A. ”Leis de Privacidade" refere-se ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 27 de Abril de 2016 ("Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados" ou "RGPD"), ,à Lei sobre 
a privacidade do consumidor da Califórnia, de 2018, ou qualquer outra legislação em matéria de privacidade 
aplicável à Esri. 

B. Os termos "dados pessoais", "titular dos dados", "tratamento", "responsável pelo tratamento", "subcontratante" 
e "autoridade de controlo" utilizados na presente Adenda têm os significados que lhes foram atribuídos no RGPD. 

C. ”Dados Pessoais” referem-se a dados pessoais, informações pessoais ou informações relativas a uma pessoa 
singular, que a tornam identificável, de acordo com a definição dada na legislação aplicável em matéria de 
privacidade de pessoas localizadas na União Europeia, na Suíça, no Reino Unido, na Califórnia ou outros locais 
cobertos pela legislação em matéria de privacidade e podem incluir, nomeadamente: (i) categorias dos titulares 
dos dados: potenciais clientes, clientes, parceiros de negócios e fornecedores e (ii) tipos de dados pessoais: 
nome, título, cargo e endereço de e-mail e localização. 

D. “Violação de Dados Pessoais” refere-se a uma violação da segurança da Esri que provoque a destruição 
acidental ou ilícita, perda, alteração, divulgação não autorizada ou o acesso aos mesmos, em sistemas geridos 
pela Esri ou de outra forma controlados por esta. Não se consideram violações de dados pessoais as tentativas 
ou atividades que se revelem ineficazes, desde que não comprometam a segurança de dados pessoais, 
incluindo tentativas de início de sessão sem sucesso, pings, análises de portas, ataques de negação de 
serviço e outros ataques à rede em sistemas de firewall ou de rede 

 
SECÇÃO II - PRIVACIDADE, CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 
 
A. Autoridade para tratar dados pessoais 
 

i. O Cliente e a Esri concordam que o Cliente é o responsável pelo tratamento e a Esri é o subcontratante, 
exceto quando o Cliente é um subcontratante de dados Ppessoais, caso em que a Esri é um 
subcontratante ulterior. 
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ii. Estes termos da presente Adenda não se aplicam quando a Esri é o responsável pelo tratamento dos 
dados pessoais (por exemplo, no caso de dados pessoais recebidos e tratados pela Esri, conforme 
necessário para a configuração da conta, autorização e entrada no sistema). 

iii. A Esri tratará os dados pessoais na qualidade de Subcontratante apenas mediante instruções por escrito 
do Cliente, atuando: a) por conta e em benefício do Cliente; e b) para dar cumprimento às obrigações 
que lhe incumbem nos termos da presente Adenda, do Contrato e da legislação em matéria de privacidade 
e qualquer outra legislação aplicável. 

iv. O Cliente terá a autoridade exclusiva para determinar as finalidades e os meios de tratamento dos dados 
pessoais, razão pela qual é o Responsável pelo Tratamento. 

v. Os termos do tratamento de dados pessoais no âmbito da presente Adenda estão descritos no anexo 1 
do apêndice 1. A presente Adenda (incluindo o Apêndice e os anexos) e o Contrato constituem instruções 
completas do Cliente para a Esri no que respeita ao tratamento de dados pessoais. Quaisquer instruções 
alternativas ou adicionais só podem ser realizadas mediante alteração por escrito da presente Adenda. 

 
B. Divulgação e acesso aos dados pessoais 
 

i. A Esri manterá a confidencialidade de todos os dados pessoais. A Esri não venderá os dados pessoais. 
ii. A Esri a) peoporcionará aos dados pessoais recebidos do Cliente, pelo menos o mesmo nível de proteção 

de privacidade exigido pelo RGPD, pelo CCPA e por qualquer outra legislação aplicável em matéria de 
privacidade; b) notificará prontamente o Cliente se, a qualquer momento, a Esri determinar que já não 
pode cumprir a sua obrigação de proporcionar o mesmo nível de proteção exigido pela legislação em 
matéria de privacidade; e c) tomará medidas razoáveis e adequadas para remediar o tratamento de tais 
dados pessoais se, a qualquer momento, o Cliente notificar a Esri de que determinou razoavelmente que 
a Esri não está a tratar os dados pessoais de acordo com a legislação em matéria de privacidade. 

iii. Se a Esri tratar os dados pessoais fornecidos por um Cliente sujeito ao RGPD e a Esri estiver estabelecida, 
ou transferir ou ainda disponibilizar quaisquer dados pessoais a qualquer subcontratante ulterior num país 
onde não existam garantias adequadas de proteção da privacidade de dados em conformidade com o RGPD, 
a Esri deverá celebrar com o Cliente as cláusulas contratuais-tipo previstas no anexo 1 da presente Adenda. 
Se aplicável, a assinatura de cada uma das partes na presente Adenda de Tratamento de Dados deve 
ser considerada uma assinatura das cláusulas contratuais-tipo (incluído de apêndices). Se o subcontratante 
for um importador de dados (como o termo é utilizado em tais cláusulas contratuais padrão sob o RGPD), 
a Esri deverá (a) estabelecer obrigações contratuais com o subcontratante, onde tais obrigações contêm 
as salvaguardas de privacidade adequadas, em conformidade com o RGPD ou (b) estabelecer cláusulas 
contratuais padrão com o Cliente por conta desse importador de dados. 

iv. A Esri não procederá à partilha, transferência, divulgação ou de outro modo permitirá o acesso a quaisquer 
dados pessoais a terceiros nem icederá por contrato qualquer dos seus direitos ou obrigações relativos 
aos dados pessoais a terceiros, salvo se autorizada por escrito pelo Cliente para o fazer, com exceção 
dos casos previstos por lei. No caso da Esri, com o consentimento do Cliente, fornecer a terceiros acesso 
a dados pessoais ou ceder tais direitos ou obrigações a terceiros, a Esri deverá, com cada terceiro, 
a) celebrar um acordo escrito que crie para o terceiro obrigações que sejam consistentes com o RGPD, 
o CCPA e outra legislação em matéria de privacidade, b) transferir os dados pessoais para o terceiro 
apenas para os fins determinados e especificados, segundo as instruções do Cliente, c) exigir que o terceiro 
notifique a Esri caso determine que já não poderá cumprir com a sua obrigação de fornecer o mesmo 
nível de proteção exigido pela legislação aplicável em matéria de privacidade, e d) mediante aviso prévio, 
tomar medidas razoáveis e apropriadas para interromper e corrigir o tratamento não autorizado. 
O Cliente dá o seu consentimento à Esri para, se necessário, recorrer a subcontratantes ulteriores para 
prestar os serviços, incluindo, nomeadamente, o Microsoft Azure, a Amazon Web Services, Inc., 
a Salesforce.com, Inc., a Akamai Technologies, Inc. (e respetivos afiliados) e o suporte técnico dos 
distribuidores da Esri. Na medida em que a Esri altere a utilização de seus subcontratantes, irá informar 
o Cliente e proporcionará ao Cliente o direito de se opor a essa alteração. Na medida em que o Cliente 
tenha uma objeção razoável a tal alteração dos subcontratantes ulteriores, as partes devem cooperar 
para dirimir a oposição de forma razoável. 

v. A Esri informará imediatamente o Cliente, por escrito, de quaisquer pedidos relativos aos dados pessoais 
recebidos de clientes, consumidores, funcionários ou outros associados do Cliente. O Cliente será 
responsável por responder a tais pedidos, mas a Esri cooperará razoavelmente com o Cliente para dar 
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resposta a tal pedido ou a um pedido de uma pessoa sobre a qual a Esri conserve dados pessoais para 
acesso, retificação, oposição, portabilidade, restrição, apagamento ou exportação dos seus dados pessoais. 

vi. Tendo em conta os conhecimentos técnicos disponíveis, os custos de execução e a natureza, o âmbito, 
o contexto e as finalidades do tratamento, bem como ao risco de variação da probabilidade e da severidade 
dos direitos e liberdades de pessoas singulares, a Esri implementará medidas técnicas e organizativas 
adequadas para proteger os dados pessoais e evitar a perda, a utilização indevida e o acesso, a revelação, 
a alteração ou a destruição não autorizados. Para este efeito, a Esri limitará o acesso interno aos dados 
pessoais, de modo que estes sejam acessíveis apenas com base na necessidade saber, com vista 
à prestação dos serviços da Esri ao Cliente ou em nome deste, por parte de funcionários que acordaram 
cumprir obrigações em matéria de privacidade e segurança que sejam substancialmente semelhantes 
às exigidas pela presente Adenda. 

vii. De acordo com a legislação aplicável, a Esri notificará imediatamente o Cliente, por escrito, de qualquer 
intimação ou outra ordem judicial ou administrativa emitida por uma autoridade governamental ou proveniente 
da tentativa de acesso ou divulgação de dados pessoais. O Cliente pode, se assim o desejar, interpor 
uma providência cautelar, e a Esri cooperará razoavelmente com o Cliente neste tipo de medida, desde 
que o Cliente reembolse a Esri por todos os custos, taxas e despesas legais associados à ação. A Esri 
terá o direito de aprovar ou rejeitar quaisquer acordos que afetem a Esri. 

viii. Se tiver conhecimento da ocorrência de uma Violação de Dados Pessoais, a Esri: a) notificará o Cliente 
quanto à Violação de Dados Pessoais ocorrida, de imediato e sem demora indevida, após tomar 
conhecimento da mesma; e b) tomará imediatamente medidas que minimizem os danos e protejam 
os dados pessoais. As notificações efetuadas ao abrigo da presente secção descreverão, na medida 
do possível, os detalhes da Violação de Dados Pessoais ocorrida, incluindo as medidas tomadas para 
mitigar potenciais riscos e as medidas que a Esri recomende ao Cliente para lidar com a Violação de 
Dados Pessoais. A Esri não avaliará o conteúdo dos dados pessoais para identificar informações sujeitas 
a quaisquer requisitos legais específicos. O Cliente é apenas responsável por cumprir a legislação em 
matéria de notificação de incidentes aplicável ao Cliente e cumprir quaisquer obrigações de notificação 
a terceiros relacionadas com ocorrência de Violações de Dados Pessoais. A notificação ou resposta da 
Esri a uma Violação de Dados Pessoais ao abrigo da presente secção não será considerada como um 
reconhecimento, por parte da Esri, de qualquer falha ou responsabilidade no que respeita à Violação 
de Dados Pessoais ocorrida. 

 

C. Atualmente, a Esri possui certificações de terceiros e processos de revisão implementados conforme descrito em 
https://trust.arcgis.com. 

 

D. A Esri respeitará a legislação aplicável em matéria de proteção de dados e privacidade, nomeadamente o RGDP 
e o CCPA, na medida em que essa legislação seja aplicável à Esri na sua função de subcontratante. 

 

E. O cliente garante que: 
 

i. Obteve o consentimento por escrito, consentimento explicito, outra autorização por escrito ("Consentimento”) 
das pessoas interessadas, os Titulares dos Dados, ou possui outra base jurídica e legítima para entregar 
ou disponibilizar dados Ppessoais à Esri (bem como às suas subsidiárias, afiliadas e subcontratantes), e tal 
Consentimento ou outra base legítima permite que a Esri (e as suas subsidiárias, afiliadas e subcontratantes 
ulteriores) tratem os dados pessoais de acordo com os termos do Contrato e da presente Adenda, e 

ii. Certificou-se que a entrega e divulgação à Esri de dados pessoais está em conformidade com o RGDP, 
o CCPA e qualquer legislação em matéria de privacidade aplicável ao Cliente. 

 
F. A Esri auxiliará o Cliente a garantir que este cumpre as suas obrigações de tratamento seguro, na qualidade 

de responsável pelo tratamento de dados, ao abrigo do RGDP, o que pode incluir auxiliar o Cliente numa 
consulta junto de uma autoridade de controlo sempre que uma avaliação de impacto em matéria de proteção 
de dados indique que o tratamento previsto resultaria num risco elevado. Mediante pedido, a Esri disponibilizará 
ao Cliente as informações necessárias para demonstrar a conformidade com o RGDP, e permitirá e ajudará 
nas auditorias, incluindo inspeções, solicitadas pelo responsável pelo tratamento ou por outro auditor por 
este mandatado, para confirmar o cumprimento da presente Adenda por parte da Esri. Todas as despesas 
resultantes da aplicação da presente subsecção F serão a cargo do Cliente, a não ser que a Esri seja 
declarada em incumprimento substancial. 

https://trust.arcgis.com/
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G. Após a prossecução da finalidade para a qual o Cliente forneceu dados pessoais ao abrigo da presente 

Adenda, a Esri devolverá todos os dados Ppessoais Ttratados em nome do Cliente ou eliminará ou destruirá 
os dados pessoais, incluindo quaisquer cópias existentes, a expensas do Cliente, caso existam, a não ser 
que Esri tenha a obrigação legal de consrvar esses dados pessoais. 

 
As partes reconhecem a sua concordância face ao acima exposto, através da devida assinatura da presente 
Adenda pelos respetivos representantes autorizados. A Adenda não pode ser modificada nem alterada por 
qualquer parte, exceto mediante um documento escrito em separado assinado por ambas as partes. 
 
  ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
  RESEARCH INSTITUTE, INC. 
(Cliente)  (Esri) 
 
Por:   Por:   
 Assinatura autorizada   Assinatura autorizada 
 
Nome em maiúsculas:   Nome em maiúsculas: William C. Fleming  
 
Título:   Título: Diretor de Contratos e Assuntos Jurídicos  
 
Data:    
 
Número do Cliente:   
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ANEXO 1 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS-TIPO 

Responsável pelo tratamento para subcontratante 

SECÇÃO I 

Cláusula 1 

Finalidade e âmbito de aplicação 

a) As presentes cláusulas contratuais-tipo visam assegurar o cumprimento dos requisitos do Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados)1 aplicáveis à transferência de dados pessoais para países terceiros. 

b) As Partes: 

i) a(s) pessoa(s) singular(es) ou coletiva(s), a(s) autoridade(s) pública(s), a(s) agência(s) ou outro(s) 
organismo(s) (adiante designado(s) por «entidade(s)») que transfere(m) os dados pessoais, tal como 
enumerados no anexo I.A (a seguir designado(s) individualmente por "exportador de dados"), e 

ii) a(s) entidade(s) de um país terceiro que recebe(m) os dados pessoais do exportador de dados, direta ou 
indiretamente, através de outra entidade também Parte nas presentes cláusulas, tal como enumeradas 
no anexo I.A. (a seguir designada(s) individualmente por «importador de dados») 

acordaram nas presentes cláusulas contratuais-tipo (a seguir designadas por «cláusulas»). 

c) As presentes cláusulas são aplicáveis no que diz respeito à transferência de dados pessoais, conforme 
especificado no anexo I.B. 

d) O apêndice das presentes cláusulas, que contém os anexos nelas referidos, é parte integrante das presentes 
cláusulas. 

Cláusula 2 

Efeito e invariabilidade das cláusulas 

a) As presentes cláusulas estabelecem garantias adequadas, incluindo direitos oponíveis dos titulares dos dados 
e medidas jurídicas corretivas eficazes, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, e do artigo 46.º, n.º 2, alínea c), 
do Regulamento (UE) 2016/679 e, no que diz respeito às transferências de dados de responsáveis pelo 
tratamento para subcontratantes e/ou entre subcontratantes, nos termos do artigo 28.º, n.º 7, do Regulamento 
(UE) 2016/679, desde que não sejam alteradas, exceto para selecionar o(s) módulo(s) adequado(s) ou para 
acrescentar ou atualizar informações no apêndice. Tal não impede as Partes de incluir as cláusulas 
contratuais-tipo estabelecidas nas presentes cláusulas num contrato mais abrangente e/ou de acrescentar 
outras cláusulas ou garantias adicionais, desde que não colidam, direta ou indiretamente, com as presentes 
cláusulas, e sem prejuízo dos direitos ou das liberdades fundamentais dos titulares dos dados. 

b) As presentes cláusulas não prejudicam as obrigações a que o exportador de dados está sujeito por força 
do Regulamento (UE) 2016/679. 

 
 

1 Sempre que o exportador de dados é um responsável pelo tratamento de dados, sujeito ao Regulamento (UE) 2016/679 atuando em nome 

e por conta de uma entidade da União Europeia ou de um órgão controlador, a fiabilidade nessas Cláusulas ao interagir com outro responsável 
pelo tratamento (sub-tratamento) não sujeito ao Regulamento (UE) 2016/679 também garante o cumprimento do Artigo 29(4) do Regulamento 
(UE) 2018/1725 do Parlamento e do Conselho Europeu de 23 de outubro de 2018 sobre proteção das pessoas naturais relativamente ao 
tratamento dos dados pessoais pelas instituições, órgãos, gabinetes e agências da união europeia e sobre a livre circulação desses dados, 
revogando o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE (JO L 295 de 21.11.2018, pág. 39 ), na medida em que estas 
Cláusulas e obrigações de proteção de dados são estabelecidas no contrato ou outros atos legais entre o controlador e o responsável pelo 
tratamento conforme o Artigo 29(3) do Regulamento (UE) 2018/1725 de forma alinhada. Será este o caso, em especial, se o responsável pelo 
tratamento e o subcontratante recorrerem às cláusulas contratuais-tipo incluídas na Decisão 2021/915. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2018:295:TOC


 

 
 

G666 (Portuguese (Portugal)) Página 6 de 18 June 23, 2022 
 

 

Cláusula 3 

Cláusula do terceiro beneficiário 

a) Os titulares dos dados podem invocar e fazer aplicar as presentes cláusulas, enquanto terceiros 
beneficiários, contra o exportador e/ou importador de dados, com as seguintes exceções: 

i) cláusulas 1 2, 3, 6, 7, 
ii) cláusula 8.1, alínea b), cláusula 8.9, alíneas a), c), d) e e), 
iii) cláusula 9, alíneas a), c), d) e e), 
iv) cláusula 12, alíneas a), d) e f), 
v) cláusula 13, 
vi) cláusula 15.1, alíneas c), d) e e), 
vii) cláusula 16, alínea e), 
viii) cláusula 18, alíneas a) e b). 

b) A alínea a) não prejudica os direitos dos titulares dos dados ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679. 

Cláusula 4 

Interpretação 

a) Caso as presentes cláusulas utilizem termos que se encontram definidos no Regulamento (UE) 2016/679, 
esses termos têm o mesmo significado que lhes é atribuído nesse regulamento. 

b) As presentes cláusulas devem ser lidas e interpretadas à luz das disposições do Regulamento (UE) 2016/679. 
c) As presentes cláusulas não devem ser interpretadas de forma contrária aos direitos e obrigações previstos 

no Regulamento (UE) 2016/679. 

Cláusula 5 

Hierarquia 

Em caso de contradição entre as presentes cláusulas e as disposições de acordos conexos celebrados entre as 
Partes que se encontrem em vigor no momento em que as presentes cláusulas sejam acordadas ou que sejam 
celebrados posteriormente, prevalecem as presentes cláusulas. 

Cláusula 6 

Descrição da(s) transferência(s) 

O(s) pormenor(es) da(s) transferência(s) e, em particular, as categorias dos dados pessoais que são transferidos 
e a(s) finalidade(s) para a(s) qual(is) são transferidos, são especificados no anexo I.B. 

Cláusula 7 

Cláusula de adesão 

a) Uma entidade que não seja Parte nas presentes cláusulas pode, com o acordo das outras Partes, aderir, 
em qualquer momento, às presentes cláusulas, quer como exportador de dados quer como importador 
de dados, preenchendo o apêndice e assinando o anexo I.A. 

b) Uma vez preenchido o apêndice e assinado o anexo I.A, a entidade aderente passa a ser Parte nas presentes 
cláusulas e tem os direitos e as obrigações de um exportador ou importador de dados, em conformidade com 
a sua designação no anexo I.A. 

c) A entidade aderente não tem quaisquer direitos ou obrigações decorrentes das presentes cláusulas em relação 
ao período antes de se ter tornado Parte. 

SECÇÃO II — OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Cláusula 8 

Garantias em matéria de proteção de dados 

O exportador de dados garante que envidou esforços razoáveis para determinar que o importador de dados tem 
capacidade, através da aplicação de medidas técnicas e organizativas adequadas, para cumprir as obrigações 
que lhe incumbem por força das presentes cláusulas. 
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8.1 Instruções 

a) O importador de dados deve proceder ao tratamento dos dados pessoais apenas mediante instruções 
documentadas do exportador de dados. O exportador de dados pode dar tais instruções ao longo do período 
de vigência do contrato. 

b) O importador de dados deve informar imediatamente o exportador de dados se não puder seguir essas 
instruções. 

8.2 Limitações das finalidades 

O importador de dados deve proceder ao tratamento dos dados pessoais apenas para a(s) finalidade(s) 
específica(s) da transferência, conforme estabelecido no anexo I.B, salvo se receber instruções adicionais do 
exportador de dados. 

8.3 Transferência 

Mediante pedido, o exportador de dados deve disponibilizar gratuitamente ao titular dos dados uma cópia das 
presentes cláusulas, incluindo o apêndice, conforme preenchido pelas Partes. Na medida do necessário para 
proteger segredos empresariais ou outras informações confidenciais, incluindo as medidas descritas no anexo II 
e dados pessoais, o exportador dos dados pode editar parte do texto do apêndice das presentes cláusulas antes 
de partilhar uma cópia do mesmo, mas deve disponibilizar um resumo significativo do apêndice se, de outro 
modo, o titular dos dados não for capaz de compreender o seu conteúdo ou exercer os seus direitos. Mediante 
pedido, as Partes devem comunicar ao titular dos dados os motivos das ocultações, na medida do possível sem 
revelar as informações ocultadas. Esta cláusula não prejudica as obrigações do exportador de dados nos termos 
dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento (UE) 2016/679. 

8.4 Exatidão 

Se o importador dos dados tomar conhecimento de que os dados pessoais que recebeu são inexatos ou estão 
desatualizados, deve informar o exportador dos dados sem demora injustificada. Neste caso, o importador de 
dados deve cooperar com o exportador de dados para apagar ou retificar os dados. 

8.5 Duração do tratamento e apagamento ou devolução dos dados 

O tratamento pelo importador de dados só pode ocorrer durante o período especificado no anexo I.B. Depois 
de concluída a prestação de serviços de tratamento, o importador de dados deve, consoante a escolha do 
exportador de dados, apagar todos os dados pessoais tratados por conta deste último e certificar ao exportador 
de dados que o fez ou devolver ao exportador de dados todos os dados pessoais tratados por sua conta e apagar 
as cópias existentes. Até que os dados sejam apagados ou devolvidos, o importador de dados deve continuar 
a assegurar o cumprimento das presentes cláusulas. Caso a legislação local aplicável ao importador de dados 
proíba a devolução ou o apagamento dos dados pessoais, o importador de dados garante continuar a assegurar 
o cumprimento das presentes cláusulas e só proceder ao tratamento dos dados pessoais em causa na medida 
em que e enquanto for necessário nos termos dessa legislação local. Tal não prejudica a cláusula 14, em particular 
a exigência de o importador de dados, nos termos da cláusula 14, alínea e), notificar o exportador de dados ao 
longo do período de vigência do contrato se tiver motivos para crer que está ou ficou sujeito a legislações ou 
práticas não conformes com os requisitos da cláusula 14, alínea a). 

8.6 Segurança do tratamento 

a) O importador de dados e, durante a transmissão, também o exportador de dados devem aplicar medidas 
técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurança dos dados, incluindo a proteção contra uma 
violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação 
ou o acesso não autorizados a esses dados (a seguir designada por "violação de dados pessoais"). Ao avaliar 
o nível de segurança adequado, as Partes devem ter em devida conta as técnicas mais avançadas, a natureza, 
o âmbito, o contexto e a(s) finalidade(s) do tratamento e os riscos inerentes ao tratamento para os titulares dos 
dados. As Partes devem, em particular, ponderar o recurso à cifragem ou à pseudonimização, nomeadamente 
durante a transmissão, sempre que a finalidade do tratamento possa ser cumprida dessa forma. Em caso 
de pseudonimização, as informações adicionais para a atribuição dos dados pessoais a um titular de dados 
específico devem permanecer, sempre que possível, sob o controlo exclusivo do exportador de dados. 
No cumprimento das obrigações sob este parágrafo que lhe incumbem por força do presente número, 
o importador de dados deve, pelo menos, aplicar as medidas técnicas e organizativas especificadas no anexo II. 
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O importador de dados deve realizar controlos regulares para garantir que estas medidas continuam 
a proporcionar um nível de segurança adequado. 

b) O importador de dados só deve conceder acesso aos dados pessoais aos membros do seu pessoal na medida 
estritamente necessária para a execução, a gestão e acompanhamento do contrato. Deve assegurar que as 
pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão 
sujeitas às obrigações legais de confidencialidade adequadas. 

c) Em caso de violação dos dados pessoais relativa a dados pessoais tratados pelo importador de dados ao abrigo 
das presentes cláusulas, o importador de dados deve tomar as medidas adequadas para reparar a violação, 
incluindo medidas para atenuar os efeitos negativos. O importador de dados deve notificar igualmente 
o exportador de dados, sem demora injustificada, após ter tomado conhecimento da violação. Essa notificação 
deve conter os dados de um ponto de contacto onde possam ser obtidas mais informações, uma descrição 
da natureza da violação (incluindo, se possível, as categorias e o número aproximado de titulares de dados 
e de registos de dados pessoais em causa), as suas consequências prováveis e as medidas adotadas 
ou propostas para reparar a violação, incluindo, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais 
efeitos negativos. Caso, e na medida em que, não seja possível comunicar todas as informações ao mesmo 
tempo, a notificação inicial deve conter as informações então disponíveis, devendo outras informações, 
à medida que fiquem disponíveis, ser fornecidas posteriormente sem demora injustificada. 

d) O importador de dados deve cooperar com o exportador de dados e prestar-lhe assistência para permitir que 
este cumpra com as suas obrigações nos termos do Regulamento (UE) 2016/679, em particular a obrigação 
de notificar a autoridade de controlo competente e os titulares de dados afetados, tendo em conta a natureza 
do tratamento e as informações ao dispor do importador de dados. 

8.7 Dados sensíveis 

Sempre que a transferência envolva dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, 
as convicções religiosas ou filosóficas ou filiação sindical, dados genéticos ou biométricos destinados a identificar 
uma pessoa singular, dados relativos à saúde ou à vida sexual ou à orientação sexual de uma pessoa ou dados 
relacionados com condenações penais e com infrações (a seguir designados "dados sensíveis"), o importador 
de dados deve aplicar as limitações específicas e/ou garantias adicionais descritas no anexo I.B. 

8.8 Transferências ulteriores 

O importador de dados só deve divulgar os dados pessoais a terceiros mediante instruções documentadas 
do exportador de dados. Além disso, os dados só podem ser divulgados a terceiros localizados fora da União 
Europeia2 (no mesmo país que o importador de dados ou noutro país terceiro, a seguir designada "transferência 
subsequente") se o terceiro estiver ou aceitar estar vinculado pelas presentes cláusulas, ao abrigo do módulo 
adequado, ou se: 

i) o destino da transferência ulterior for um país que beneficie de uma decisão de adequação nos termos do 
artigo 45.º do Regulamento (UE) 2016/679 que abranja a transferência ulterior, 

ii) o terceiro assegurar, de qualquer outra forma, as garantias adequadas nos termos dos artigos 46.º ou 47.° 
do Regulamento (UE) 2016/679 no que diz respeito ao tratamento em questão; 

iii) a transferência a transferência ulterior for necessária à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num 
processo judicial no contexto de procedimentos administrativos, regulamentares ou judiciais específicos; ou 

iv) a transferência ulterior for necessária para a defesa dos interesses vitais do titular dos dados de outra 
pessoa singular. 

Qualquer transferência ulterior está sujeita ao cumprimento, pelo importador de dados, de todas as outras 
garantias previstas das presentes cláusulas, em particular, a limitação da finalidade. 

8.9 Documentação e cumprimento 

a) O importador de dados deve responder, rápida e adequadamente, aos pedidos de informação do exportador 
de dados relacionados com o tratamento ao abrigo das presentes cláusulas. 

 
 

2 O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu ("Acordo EEE") prevê a extensão do mercado interno da União Europeia aos três Estados 

do EEE, Islândia, Listenstaine e Noruega. A legislação da União em matéria de proteção de dados, nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679, é abrangida pelo Acordo EEE e foi integrada no respetivo anexo XI. Por conseguinte, qualquer divulgação pelo importador de 
dados a um terceiro situado no EEE não é considerada uma transferência ulterior para efeitos das presentes cláusulas. 



 

 
 

G666 (Portuguese (Portugal)) Página 9 de 18 June 23, 2022 
 

 

b) As Partes devem poder demonstrar o cumprimento das presentes cláusulas. Em particular, o importador de 
dados deve conservar documentação adequada sobre as atividades de tratamento realizadas por conta do 
exportador de dados. 

c) O importador de dados deve disponibilizar ao exportador de dados todas as informações necessárias para 
demonstrar o cumprimento das obrigações previstas nas presentes cláusulas e, a pedido deste último, facilitar 
e contribuir para as auditorias das operações de tratamento abrangidas pelas presentes cláusulas, a intervalos 
razoáveis ou se houver indícios de não cumprimento. Ao decidir sobre uma revisão ou auditoria, o exportador 
de dados pode ter em conta as certificações pertinentes detidas pelo importador de dados. 

d) O exportador de dados pode optar por realizar, ele próprio, a auditoria ou mandatar um auditor independente. 
As auditorias podem incluir inspeções nos edifícios ou nas instalações físicas do importador de dados, 
devendo, se for caso disso, ser realizadas com uma antecedência razoável. 

e) As Partes devem disponibilizar as informações referidas nas alíneas b) e c), incluindo os resultados de quaisquer 
auditorias, à autoridade de controlo competente, mediante pedido. 

Cláusula 9 

Recurso a subcontratantes ulteriores 

a) O importador de dados tem a autorização geral do exportador de dados para a contratação de (um) 
subcontratante(s) ulterior(es) a partir de uma lista acordada. O importador de dados deve informar 
especificamente o exportador de dados, por escrito, das alterações pretendidas a efetuar a essa lista quanto 
ao aumento do número ou à substituição de subcontratantes ulteriores com uma antecedência mínima de 
20 dias dando assim ao exportador de dados tempo suficiente para se opor a essas alterações antes da 
contratação do(s) subcontratante(s) ulterior(es). O importador de dados deve fornecer ao exportador de 
dados as informações necessárias para que este último possa exercer o seu direito de oposição. 

b) Se o importador de dados contratar um subcontratante ulterior para realizar operações específicas de tratamento 
(por conta do exportador de dados), deve fazê-lo através de um contrato escrito que preveja, do ponto de vista 
material, as mesmas obrigações em matéria de proteção de dados que as que incumbem ao importador de dados 
por força das presentes cláusulas, incluindo em termos de direitos de terceiro beneficiário para os titulares dos 
dados.3 As Partes concordam que ao, cumprir esta cláusulas, o importador de dados cumpre as obrigações que 
lhe incumbem por força da cláusula 8.8. O importador de dados deve garantir que o subcontratante ulterior 
cumpre as obrigações a que o importador de dados está sujeito nos termos das presentes cláusulas. 

c) O importador de dados deve facultar ao exportador de dados, a pedido do mesmo, uma cópia do referido 
acordo de subcontratação e de quaisquer alterações subsequentes. Na medida do necessário para proteger 
segredos empresariais ou outras informações confidenciais, incluindo dados pessoais, o importador de 
dados pode editar o texto do acordo antes de partilhar uma cópia. 

d) O importador de dados continua a ser inteiramente responsável, perante o exportador de dados, pelo 
cumprimento das obrigações que incumbem ao subcontratante ulterior por força do seu contrato com o importador 
de dados. O importador de dados deve notificar o exportador de dados de qualquer incumprimento, pelo 
subcontratante ulterior, das obrigações que lhe incumbem por força desse contrato. 

e) O importador de dados deve acordar com o subcontratante ulterior uma cláusula do terceiro beneficiário nos 
termos da qual – em caso de desaparecimento de facto, de extinção legal ou de insolvência do importador de 
dados – o exportador de dados tem o direito de rescindir o contrato do subcontratante e de dar instruções ao 
subcontratante ulterior para apagar ou devolver os dados pessoais. 

Cláusula 10 

Direitos do titular dos dados 

a) O importador de dados deve notificar imediatamente o exportador de dados de qualquer pedido que tenha 
recebido de um titular de dados. Não pode responder ele próprio a esse pedido, salvo se tiver sido autorizado 
pelo exportador de dados. 

b) O importador de dados deve prestar assistência ao exportador de dados no cumprimento das suas obrigações 
de resposta aos pedidos dos titulares de dados respeitantes ao exercício dos seus direitos ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2016/679. Neste contexto, as Partes devem estabelecer, no anexo II, as medidas técnicas 

 
 

3 Este requisito pode ser satisfeito através da subscrição, pelo subcontratante ulterior, das presentes cláusulas no módulo adequado, 

em conformidade com a cláusula 7. 
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e organizativas adequadas, tendo em conta a natureza do tratamento, através das quais a assistência deve 
ser prestada, bem como o âmbito e a amplitude da assistência necessária. 

c) No cumprimento das obrigações que lhe incumbem por força das alíneas a) e b), o importador de dados 
deve cumprir as instruções do exportador de dados. 

Cláusula 11 

Recurso 

a) O importador de dados deve informar os titulares de dados, de forma transparente e de fácil acesso, através 
de uma notificação individual ou no seu sítio Web, de um ponto de contacto autorizado a tratar as 
reclamações. Deve tratar imediatamente quaisquer reclamações que receba de um titular de dados. 

O importador de dados concorda que os titulares de dados podem igualmente apresentar uma reclamação 
a um organismo independente de resolução de litígios4 sem que tenham de suportar quaisquer custos. Deve 
informar os titulares de dados, da forma prevista na alínea a), desse mecanismo de recurso e de que não 
são obrigados a utilizá-lo, ou a seguir uma determinada sequência na interposição de recurso. 

b) Em caso de litígio entre um titular dos dados e uma das Partes quanto ao cumprimento das presentes cláusulas, 
essa Parte deve envidar todos os esforços para resolver a questão de forma amigável e atempada. As Partes 
devem manter-se mutuamente informadas sobre esses litígios e, quando adequado, cooperar na sua resolução. 

c) Se o titular dos dados invocar um direito de terceiro beneficiário nos termos da cláusula 3, o importador de 
dados deve aceitar a decisão do titular de dados de: 

i) apresentar uma reclamação à autoridade de controlo no Estado Membro da sua residência habitual ou 
do seu local de trabalho ou à autoridade de controlo competente, nos termos da cláusula 13; 

ii) submeter o litígio à apreciação dos tribunais competentes na aceção da Cláusula 18. 

d) As Partes aceitam que o titular de dados possa ser representado por um organismo, organização ou associação 
sem fins lucrativos, nas condições estabelecidas no artigo 80.º, n.º 1), do Regulamento (UE) 2016/679. 

e) O importador de dados deve acatar uma decisão vinculativa nos termos do direito da UE ou dos Estados-
Membros aplicável. 

f) O importador de dados acorda que a opção o titular de dados não prejudica os direitos materiais e processuais 
do mesmo de obter reparação em conformidade com a legislação aplicável. 

Cláusula 12 

Responsabilidade 

a) Cada Parte é responsável perante a(s) outra(s) Parte(s por quaisquer danos que lhe(s) cause decorrentes de 
qualquer violação das presentes cláusulas. 

b) O importador de dados é responsável perante o titular de dados, tendo o titular dos dados o direito de 
receber uma indemnização, por quaisquer danos diretos ou indiretos que o importador de dados ou o seu 
subcontratante ulterior cause ao titular dos dados em consequência da violação dos direitos de terceiro 
beneficiário ao abrigo das presentes cláusulas. 

c) Não obstante o disposto na alínea b), o exportador de dados é responsável perante o titular dos dados, tendo 
o titular dos dados o direito de receber uma indemnização, por quaisquer danos diretos ou indiretos que 
o exportador ou o importador de dados (ou o seu subcontratante ulterior) cause ao titular dos dados em 
consequência da violação dos direitos de terceiro beneficiário ao abrigo das presentes cláusulas. Tal não 
prejudica a responsabilidade do exportador de dados e, se este for um subcontratante que atue por conta de 
um responsável pelo tratamento, a responsabilidade do responsável pelo tratamento nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679 ou do Regulamento (UE) 2018/1725, consoante o caso. 

d) As Partes acordam que, se o exportador de dados for considerado responsável, nos termos da alínea c), 
por danos causados pelo importador de dados (ou pelo seu subcontratante), tem o direito de reclamar ao 
importador de dados a parte da indemnização correspondente à responsabilidade do importador de dados 
pelos danos. 

 
 

4 O importador de dados só pode disponibilizar uma resolução de litígios independente através de uma instância de arbitragem se estiver 

estabelecido num país que tenha ratificado a Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras. 
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e) Quando mais de uma Parte for responsável por quaisquer danos causados ao titular de dados devido a uma 
violação das presentes cláusulas, todas as Partes responsáveis são solidariamente e o titular dos dados tem 
o direito de intentar uma ação em tribunal contra quaisquer uma destas Partes. 

f) As Partes acordam que, se uma Parte for considerada responsável nos termos da alínea e), tem o direito de 
reclamar à(s) outra(s) Parte(s) a parte da indemnização correspondente à sua responsabilidade pelos danos. 

g) O importador de dados não pode invocar o comportamento de um subcontratante ulterior para se isentar da 
sua própria responsabilidade. 

Cláusula 13 

Controlo 

a) Quando o exportador de dados estiver estabelecido num Estado-Membro da UE: A autoridade de controlo 
com a responsabilidade de assegurar o cumprimento, pelo exportador de dados, do Regulamento (UE) 
2016/679 no que diz respeito à transferência de dados, conforme indicado no anexo I.C, deve agir como 
autoridade de controlo competente. 

Quando o exportador de dados não estiver estabelecido num Estado-Membro da UE, mas for abrangido 
pelo âmbito de aplicação territorial do Regulamento (UE) 2016/679, em conformidade com o seu artigo 3.º, 
n.º 2), e tiver nomeado um representante nos termos do artigo 27.º, n.º 1), do Regulamento (UE) 2016/679: 
A autoridade de controlo do Estado-Membro em que o representante, na aceção do artigo 27.º, n.º 1), do 
Regulamento (UE) 2016/679 está estabelecido, conforme indicado no anexo I.C, deve agir como autoridade 
de controlo competente. 

Quando o exportador de dados não estiver estabelecido num Estado-Membro da UE, mas for abrangido 
pelo âmbito de aplicação territorial do Regulamento (UE) 2016/679, em conformidade com o seu artigo 3.º, 
n.º 2), sem, contudo, ter de nomear um representante nos termos do artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE) 2016/679: A autoridade de controlo de um dos Estados-Membros onde se encontram os titulares dos 
dados cujos dados pessoais são transferidos ao abrigo das presentes cláusulas no contexto da oferta que 
lhes é feita de bens ou serviços ou cujo comportamento é controlado, conforme indicado no anexo I.C, deve 
agir como autoridade de controlo competente. 

b) O importador de dados aceita submeter-se à jurisdição da autoridade de controlo competente e cooperar 
com a mesma em quaisquer procedimentos destinados a assegurar o cumprimento das presentes cláusulas. 
Em particular, o importador de dados concorda em responder a pedidos de informação, submeter-se a auditorias 
e cumprir as medidas adotadas pela autoridade de controlo, incluindo medidas corretivas e compensatórias. Deve 
fornecer a autoridade de controlo uma confirmação escrita de que foram tomadas as medidas necessárias. 

SECÇÃO III — LEGISLAÇÃO LOCAL E OBRIGAÇÕES EM CASO DE ACESSO POR PARTE DE AUTORIDADES 
PÚBLICAS 

Cláusula 14 

Legislação e práticas locais que afetam o cumprimento das cláusulas 

a) As Partes garantem que não têm motivos para crer que a legislação e as práticas do país terceiro de destino 
aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais pelo importador de dados, incluindo quaisquer requisitos de 
divulgação de dados pessoais ou medidas destinadas a autorizar o acesso de autoridades públicas, impedem 
o importador de dados de cumprir as obrigações que lhe incumbem por força das presentes cláusulas. 
Tal baseia-se no entendimento de que a legislação e as práticas que respeitem a essência dos direitos 
fundamentais e liberdades e não excedam o necessário e proporcional numa sociedade democrática para 
salvaguardar um dos objetivos enumerados no artigo 23.º, n.º 1), do Regulamento (UE) 2016/679 não são 
contrárias ao disposto nas presentes cláusulas. 

b) As Partes declaram que, ao apresentar a garantia referida na alínea a), tiveram em devida conta, em 
especial os seguintes elementos: 

i) as circunstâncias específicas de transferência, incluindo a extensão da cadeia de tratamento, o número 
de intervenientes envolvidos e os canais de transmissão usados; transferências ulteriores previstas; o tipo 
de destinatário; a finalidade do tratamento; as categorias e o formato dos dados pessoais transferidos; 
o setor económico em que a transferência ocorre; o local de conservação dos dados transferidos, 
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ii) a legislação e as práticas do país terceiro de destino – nomeadamente as que exigem a divulgação de 
dados às autoridades públicas ou autorizam o acesso por parte dessas autoridades – pertinentes à luz 
das circunstâncias específicas da transferência e as limitações e garantias aplicáveis5; 

iii) quaisquer garantias contratuais, técnicas ou organizativas pertinentes aplicadas para complementar as 
garantias previstas nas presentes cláusulas, incluindo as medidas aplicadas durante a transmissão e ao 
tratamento dos dados pessoais no país de destino. 

c) O importador de dados garante que, ao efetuar a avaliação nos termos da alínea b), envidou todos os esforços 
para fornecer ao exportador de dados informações pertinentes e acorda que continuará a cooperar com 
o exportador de dados no sentido de assegurar o cumprimento das presentes cláusulas. 

d) As Partes acordam em documentar a avaliação prevista na alínea b) e disponibilizá-la à autoridade de controlo 
competente, mediante pedido. 

e) O importador de dados acorda em notificar imediatamente o exportador de dados se, depois de ter subscrito 
as presentes cláusulas e durante a vigência do contrato, tiver motivos para crer que está ou ficou sujeito 
a legislações ou práticas não conformes com os requisitos da alínea a), nomeadamente na sequência de 
uma alteração da legislação do país terceiro ou de uma medida (como um pedido de divulgação) que indique 
uma aplicação dessa legislação na prática que não esteja em consonância com os requisitos da alínea a). 

f) Na sequência de uma notificação nos termos da alínea e), ou se o exportador de dados tiver motivos para 
crer que o importador de dados já não é capaz de cumprir as obrigações que lhe incumbem por força das 
presentes cláusulas, o exportador de dados deve identificar imediatamente as medidas adequadas (por exemplo, 
medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança e a confidencialidade) a adotar pelo exportador 
de dados e/ou pelo importador de dados para resolver a situação. O exportador de dados deve suspender 
a transferência de dados se considerar que não podem ser asseguradas garantias adequadas para essa 
transferência ou se receber instruções da autoridade de controlo competente nesse sentido. Neste caso, 
o exportador de dados tem o direito de rescindir o contrato, na medida em que este diga respeito ao tratamento 
de dados pessoais ao abrigo das presentes cláusulas. Se o contrato envolver mais de duas Partes, o exportador 
de dados só pode exercer este direito de rescisão em relação à Parte pertinente, salvo decisão das Partes em 
contrário. Se o contrato for rescindido nos termos da presente cláusula, aplica-se a cláusula 16, alíneas c) e e). 

Cláusula 15 

Obrigações do importador de dados em caso de acesso por parte de autoridades públicas 

15.1 Notificação 

a) O importador de dados acorda em notificar imediatamente o exportador de dados e, se possível, o titular dos 
dados (se necessário, com a ajuda do exportador de dados) se: 

i) receber um pedido juridicamente vinculativo de uma autoridade pública, incluindo autoridades judiciárias, 
ao abrigo da legislação do país de destino para a divulgação dos dados pessoais transferidos nos termos 
das presentes cláusulas; esta notificação deve incluir informações sobre os dados pessoais solicitados, 
a autoridade requerente, o fundamento jurídico do pedido e a resposta fornecida, ou 

ii) tomar conhecimento de qualquer acesso direto das autoridades públicas aos dados pessoais nos termos 
das presentes cláusulas, em conformidade com a legislação do país de destino; esta notificação deve 
incluir todas as informações de que o importador disponha. 

b) Se o importador de dados estiver proibido de notificar o exportador de dados e/ou o titular dos dados por 
força da legislação do país de destino, o importador de dados acorda em envidar todos os esforços para 

 
 

5 No que diz respeito ao impacto das legislações e práticas em questão no cumprimento das presentes cláusulas, podem ser tidos em 

consideração diferentes elementos no âmbito de uma avaliação global. Esses elementos podem incluir a experiência prática pertinente 
e documentada com casos anteriores de pedidos de divulgação por parte de autoridades públicas, ou a ausência de tais pedidos, abrangendo 
um intervalo de tempo suficientemente representativo. Tal refere-se, em particular, a registos internos ou outra documentação, elaborados 
numa base contínua de acordo com a diligência devida e certificados a nível dos quadros superiores, desde que esta informação possa ser 
legalmente partilhada com terceiros. Sempre que esta experiência prática seja utilizada para concluir que o importador de dados não será 
impedido de cumprir as presentes cláusulas, é necessário que seja apoiada por outros elementos pertinentes e objetivos, e cabe às Partes 
ponderar cuidadosamente se estes elementos, em conjunto, têm peso suficiente, em termos da sua fiabilidade e representatividade, para 
apoiar esta conclusão. Em particular, as Partes têm de ter em conta se a experiência prática é corroborada e não contrariada por informações 
fiáveis, acessíveis ao público ou, de outro modo, acessíveis, sobre a existência ou a ausência de pedidos no mesmo setor e/ou a aplicação 
da legislação na prática, como a jurisprudência e relatórios por de organismos de supervisão independentes. 
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obter uma derrogação da proibição com vista a comunicar, o mais rapidamente possível, o maior número 
possível de informações. O importador de dados aceita documentar todos os seus esforços a fim de poder 
comprová-los a pedido do exportador de dados. 

c) Quando tal for permitido pela legislação do país de destino, o importador de dados aceita fornecer 
periodicamente ao exportador de dados, durante a vigência do contrato, o maior número possível de 
informações pertinentes sobre os pedidos recebidos (em particular, o número de pedidos, o tipo de dados 
solicitados, a(s) autoridade(s)/entidade(s) requerente(s), se os pedidos foram contestados e o resultado 
dessas contestações, etc). 

d) O importador de dados aceita conservar as informações nos termos das alíneas a) a c) durante a vigência do 
contrato e em disponibilizá-las à autoridade de controlo competente, mediante pedido. 

e) As alíneas a) a c) não prejudicam a obrigação que incumbe ao importador de dados, nos termos da cláusula 14, 
alínea e), e da cláusula 16, de informar imediatamente o exportador de dados se não puder cumprir as 
presentes cláusulas. 

15.2 Controlo da legalidade e minimização dos dados 

a) O importador de dados aceita controlar a validade do pedido de divulgação, em particular a questão de saber 
se este se mantém nos limites dos poderes concedidos à autoridade pública requerente, e em contestar 
o pedido se, após uma avaliação minuciosa, concluir que existem fundamentos razoáveis para considerar 
que o pedido é ilegal nos termos da legislação do país de destino, das obrigações aplicáveis ao abrigo do 
direito internacional e dos princípios de cortesia internacional. O importador de dados deve, nas mesmas 
condições, explorar as possibilidades de recurso. Ao contestar um pedido, o importador de dados deve 
procurar medidas provisórias com vista a suspender os efeitos do pedido até que a autoridade judiciária 
competente tenha decidido sobre o seu mérito. O importador de dados não pode divulgar os dados pessoais 
solicitados até que seja obrigado a fazê-lo ao abrigo das normas processuais aplicáveis. Estes requisitos não 
prejudicam as obrigações que incumbem ao importador de dados nos termos da cláusula 14, alínea e). 

b) O importador de dados aceita documentar a sua avaliação jurídica e qualquer contestação do pedido de 
divulgação e, na medida do permitido pela legislação do país de destino, disponibilizar a documentação ao 
exportador de dados. Deve igualmente disponibilizá-la à autoridade de controlo competente, mediante pedido. 

c) O importador de dados aceita fornecer a quantidade mínima de informação admissível ao responder a um 
pedido de divulgação, com base numa interpretação razoável do pedido. 

SECÇÃO IV — DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 16 

Incumprimento das cláusulas e rescisão 

a) O importador de dados deve informar imediatamente o exportador de dados se, por qualquer motivo, não puder 
cumprir as presentes cláusulas. 

b) Se o importador de dados violar ou não puder cumprir as presentes cláusulas, o exportador de dados deve 
suspender a transferência de dados pessoais ao importador de dados até que o cumprimento seja novamente 
assegurado ou o contrato rescindido. Esta disposição não prejudica o disposto na cláusula 14, alínea f). 

c) O exportador de dados tem o direito de rescindir o contrato, na medida em que este diga respeito ao 
tratamento de dados pessoais ao abrigo das presentes cláusulas, caso: 

i) o exportador de dados tenha suspendido a transferência de dados pessoais para o importador de dados 
nos termos da alínea b) e o cumprimento das presentes cláusulas não for restabelecido num prazo 
razoável e, em todo o caso, no prazo de um mês a contar da suspensão, 

ii) o importador de dados viole, de forma substancial ou persistente, as presentes cláusulas, ou 
iii) o importador de dados não cumpra uma decisão vinculativa de um tribunal ou autoridade de controlo 

competente relativamente às obrigações que lhe incumbem por força das presentes cláusulas. 
Nestes casos, deve informar a autoridade de controlo competente desse incumprimento. Se o contrato 
envolver mais de duas Partes, o exportador de dados só pode exercer este direito de rescisão em 
relação à Parte pertinente, salvo decisão das Partes em contrário. 

d) Os dados pessoais que tenham sido transferidos antes da rescisão do contrato nos termos da alínea c) 
devem, consoante a escolha do exportador de dados, ser imediatamente devolvidos a este último ou apagados 
na sua totalidade. O mesmo aplica-se a quaisquer cópias dos dados. O importador de dados deve certificar 
o apagamento dos ao exportador de dados. Até que os dados sejam apagados ou devolvidos, o importador 
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de dados deve continuar a assegurar o cumprimento das presentes cláusulas. Caso a legislação local aplicável 
ao importador de dados proíba a devolução ou o apagamento dos dados pessoais transferidos, o importador de 
dados garante continuar a assegurar o cumprimento das presentes cláusulas e só proceder ao tratamento dos 
dados na medida em que e enquanto for necessário nos termos dessa legislação local. 

e) Qualquer das Partes pode revogar o seu consentimento em ficar vinculada pelas presentes cláusulas se i) 
a Comissão Europeia adotar uma decisão nos termos do artigo 45.º, alínea e), do Regulamento (UE) 
2016/679 que abranja a transferência dos dados pessoais a que se aplicam as presentes cláusulas, ou ii) 
o Regulamento (UE) 2016/679 se tornar parte do quadro jurídico do país para o qual os dados pessoais são 
transferidos. Tal não prejudica outras obrigações aplicáveis ao tratamento em questão nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679. 

Cláusula 17 

Direito aplicável 

As presentes cláusulas são regidas pelo direito de um dos Estados-Membros da UE, desde que tal direito permita 
o exercício dos direitos de terceiros beneficiários. As Partes acordam que é aplicável o direito da Irlanda. 

Cláusula 18 

Eleição do foro e jurisdição 

a) Qualquer litígio decorrente das presentes cláusulas deve ser dirimido pelos tribunais de um Estado-Membro 
da UE. 

b) As Partes acordam que estes são os tribunais da Irlanda. 
c) Um titular dos dados pode igualmente intentar uma ação judicial contra o exportador e/ou importador de 

dados nos tribunais do Estado-Membro em que tem a sua residência habitual. 
d) As Partes aceitam submeter-se à jurisdição dos referidos tribunais. 
 
 



 

 
 

G666 (Portuguese (Portugal)) Página 15 de 18 June 23, 2022 
 

 

APÊNDICE 

 
ANEXO I 

 
A. LISTA DAS PARTES 

Exportador(es) de dados:  

1. Nome: Como identificado no Contrato e na presente Adenda 

Morada: de acordo com os registos do apoio ao cliente da Esri 

Nome, cargo e contactos da pessoa de contacto: de acordo com os registos do apoio ao cliente da Esri 

Atividades pertinentes para os dados transferidos ao abrigo das presentes cláusulas: Serviços 
Online e serviços de assinatura e manutenção que serão prestados pela Esri ao Cliente 

Assinatura e data: a assinatura de cada uma das partes na Adenda deve ser considerada como uma 
assinatura das presentes cláusulas. 

Papel (responsável pelo tratamento/subcontratante): Responsável pelo Tratamento 

Importador(es) de dados: 

1. Nome: Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri") 

Morada: 380 New York Street, Redlands, CA 92373, USA 

Nome, cargo e contactos da pessoa de contacto: Diretor da Segurança de Informação, 
privacy@esri.com 

Atividades pertinentes para os dados transferidos ao abrigo das presentes cláusulas: Serviços 
Online e serviços de assinatura e manutenção que serão prestados pela Esri ao Cliente 

Assinatura e data: a assinatura de cada uma das partes na Adenda deve ser considerada como uma 
assinatura das presentes cláusulas. 

Papel (responsável pelo tratamento/subcontratante): Subcontratante 

B. DESCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

Categorias de titulares de dados cujos dados pessoais são transferidos 

As pessoas sobre as quais são fornecidos dados à Esri através dos Serviços Online e serviços de assinatura 
e manutenção pelo (ou sob a direção do) Cliente ou por Utilizadores Finais do Cliente. 

Categorias de dados pessoais transferidos 

Dados relacionados com pessoas fornecidos à Esri através dos Serviços e Manutenção Online pelo 
(ou segundo orientações do) Cliente ou por Utilizadores Finais do Cliente, nomeadamente dados de 
identificação, dados profissionais e de contacto. 

Dados sensíveis transferidos (se aplicável) e limitações aplicadas ou garantias que tenham 
plenamente em consideração a natureza dos dados e os riscos inerentes, tais como a limitação 
rigorosa da finalidade, limitações de acesso (incluindo o acesso apenas do pessoal que tenha 
recebido uma formação especializada), a manutenção de um registo de acesso aos dados, limitações 
aplicáveis a transferências ulteriores ou medidas de segurança adicionais. 

Tendo em conta que apenas o Cliente (não a Esri) tem conhecimento e controlo total dos dados que são 
fornecidos à Esri através dos Serviços Online e dos serviços de subscrição e manutenção, a Esri trata todos 
os dados do Cliente de acordo com as normas aplicáveis aos dados sensíveis, mediante a aplicação das 
medidas técnicas e organizativas descritas no anexo II. O Cliente é responsável por verificar se tais medidas 
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são adequadas para as categorias específicas dos dados fornecidos à Esri através dos Serviços Online 
e dos serviços de assinatura e manutenção. 

A frequência da transferência (por exemplo, se os dados são transferidos de forma pontual ou contínua). 

A frequência de transferência depende da frequência com que o Cliente fornece dados pessoais à Esri através 
dos Serviços Online e dos serviços de assinatura e manutenção. Prevê-se que a transferência seja pontual 
e/ou contínua, consoante o licenciamento adquirido. 

Natureza do tratamento 

Análise espacial realizada através das seguintes operações, dependendo das definições e ações realizadas 
pelo Cliente: recolha, registo, organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração, recuperação, 
consulta, utilização, divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, 
comparação ou interconexão, limitação, apagamento ou destruição. 

Finalidade(s) da transferência e do tratamento posterior dos dados 

A Esri tratará os dados pessoais para efeitos de cumprimento de obrigação contratual, no âmbito do Contrato 
de Prestação de Serviços celebrado entre as Partes, nos termos do qual a Esri está obrigada à prestação 
dos Serviços Online e dos serviços de assinatura e manutenção ao Cliente. 

Prazo de conservação dos dados pessoais ou, se não for possível, os critérios utilizados para definir 
esse prazo 

Prazo de duração do Contrato, como determinado pelas Partes e eventualmente pelas instruções adicionais 
do Cliente. 

Para as transferências para subcontratantes (ulteriores), especificar também o objeto, natureza 
e a duração do tratamento 

Os serviços em nuvem e os serviços de suporte técnico com tratamento da mesma natureza e duração, 
conforme acima descritos. 

C. AUTORIDADE DE CONTROLO COMPETENTE 

Consoante aplicável em conformidade com a Cláusula 13 
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ANEXO II 
MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS, INCLUINDO MEDIDAS 

TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS DESTINADAS A GARANTIR A SEGURANÇA DOS DADOS 
 

A Esri garante a aplicação de medidas administrativas, técnicas e físicas para a proteção da segurança, 
confidencialidade e integridade dos dados pessoais transferidos para os Serviços Online e os serviços de assinatura 
e manutenção da ArcGIS, tal como descrito na Documentação de Privacidade e Segurança aplicável aos Serviços 
Online e aos serviços de assinatura e manutenção específicos da ArcGIS específicos adquiridos pelo exportador 
de dados, atualizados periodicamente e acessíveis em https://trust.arcgis.com/en/security/security-overview.htm 
ou de outra forma disponibilizados de forma razoável pela Esri. 
 

A. Medidas técnicas para os Serviços Online da ArcGIS. A Esri implementou as seguintes medidas técnicas 
para os Serviços Online da ArcGIS acima mencionados: 

 

i. O algoritmo de encriptação de última geração e a sua parametrização (por ex.emplo, comprimento 
da palavra-passe, modo operacional, se presente) são utilizados para dados de Cliente em repouso. 

ii. A força da encriptação leva em conta o período de tempo que a confidencialidade dos dados 
pessoais encriptados devem ser conservados. 

iii. O algoritmo de encriptação é implementado por softwares mantidos devidamente, cuja conformidade 
da especificação do algoritmo escolhido foi verificado por certificação. 

iv. As palavras-passe são geridas de forma fiável (geradas, administradas, armazenadas, ligadas 
à identidade de um recetor destinado e revogado). 

v. A ArcGIS Online permite ao Cliente (exportador dados) colocar os campos sob pseudónimos 
(por exemplo, credenciais do utilizador) de forma que os dados pessoais não possam ser atribuídos 
a um titular de dados específico, nem ser usados para identificar um titular de dados num grupo grande 
sem o uso de informações adicionais detidas e controladas apenas pelo Cliente (exportador dados), 
dos quais o Cliente (exportador de dados) é o controlador único do algoritmo ou do repositório que 
permite voltar a identificação com informações adicionais.  

vi. A ArcGIS Online apoia as melhores práticas de protocolos de transporte de encriptação. 
vii. São utilizadas autoridades e infraestruturas de certificação de palavra-passe pública segura. 
viii. São empregues medidas específicas de proteção de última geração contra ataques ativos e passivos. 
ix. Foi excluída a existência de backdoors (em hardware ou software). 
x. A ArcGIS Online pode ser utilizada em conjunto com a ArcGIS Enterprise numa configuração que 

permite ao Cliente (exportador de dados) armazenar e gerir dados pessoais sob o controlo do Cliente 
(exportador de dados) sem os transferir para países terceiros. O exportador de dados trata os dados 
pessoais de forma a dividi-los em duas ou mais partes e a parte que é transferida para um país terceiro 
deixa de poder ser interpretada ou atribuída a um determinado titular de dados sem recurso 
a informações adicionais sob o controlo do Cliente (exportador de dados). 

 

As informações adicionais de medidas técnicas podem ser encontradas aqui: 
https://trust.arcgis.com/en/documents/ 

 

B. Medidas organizativas e contratuais 
 

i. Os esforços da Esri no que refere a privacidade estão descritos em 
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview.  

ii. A Esri compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com a sua Declaração de Privacidade 
(disponível em https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-statement) e a Declaração 
Complementar de Privacidade de Produtos e Serviços da Esri (disponível em 
https://www.esri.com/enus/privacy/privacy-statements/privacy-supplement). 

iii. A Esri disponibiliza uma Adenda relativa ao Tratamento de Dados previamente assinada que contém as 
cláusulas contratuais-tipo, em a https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-gdpr. 

iv. A Esri mantém e aplica uma Política interna de Proteção de Informações Pessoais que requer que os 
empregados protejam os dados pessoais a que acedem. 

v. A Esri mantém uma Política de Segurança Empresarial que define os controlos de acesso e as medidas 
segurança empresarial.  
 

https://trust.arcgis.com/en/security/security-overview.htm
https://trust.arcgis.com/en/documents/
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-statement
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-supplement
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-supplement
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-gdpr
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C. Adoção de outros requisitos e direito de rescisão antecipada. Se as autoridades de controlo adotarem 
outros requisitos e medidas no que respeita à transferência de dados pessoais para os E.U.A., a Esri alterará 
a presente Adenda, a fim de respeitar os requisitos adicionais. Caso a Esri não possa respeitar os requisitos 
adicionais, o Cliente terá o direito de rescindir o Acordo por conveniência (sem taxa ou multa de rescisão) 
enviando um aviso por escrito à Esri. 
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