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Este adendo relativo a processamento de dados ("Adendo") passa a ter validade na primeira data que o Cliente 
fornece os Dados Pessoais (conforme definido abaixo) a Esri, sujeitos à Lei de Privacidade (conforme definido 
abaixo), e faz parte do contrato mestre ou outro contrato escrito ou eletrônico ("Contrato") pelas e entre as 
entidades que assinam ou aceitam abaixo ("Cliente") e Environmental Systems Research Institute, Inc. 
("Esri"), e estabelece os termos e condições relacionados à privacidade, confidencialidade e segurança 
de Dados Pessoais associados aos Serviços Online e aos serviços de assinatura e manutenção a serem 
prestados pela Esri ao Cliente de acordo com o Contrato. Todos os termos definidos ou usados no Contrato 
terão o mesmo significado neste Adendo, a menos que especificado de outro modo. Os termos utilizados no 
presente Adendo que não estejam definidos neste documento ou no Contrato terão o significado estabelecido na 
Lei de Privacidade aplicável. 
 
Considerando que o Cliente pode fornecer à Esri, empresa localizada nos Estados Unidos, acesso a Dados 
Pessoais, Informações Pessoais ou Informações de Identificação Pessoal para atuar como Processador ou 
Provedor de Serviços em relação aos Serviços online e aos serviços de assinatura e manutenção executados 
pela Esri para ou em nome do Cliente conforme o Contrato; e 
 
Considerando que o Cliente requer que a Esri preserve e mantenha a privacidade e segurança desses Dados 
Pessoais como um Processador de acordo com os termos deste Adendo; 
 
Agora, portanto, em consideração aos contratos e acordos mútuos neste Adendo e no Contrato e para as outras 
considerações boas e valiosas, cuja suficiência é aqui reconhecida, o Cliente e a Esri concordam no seguinte: 
 
SEÇÃO I—DEFINIÇÕES 
 
A. "Leis de Privacidade" significa o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (UE) 2016/679 da União 

Europeia do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, a Lei de Privacidade do 
Consumidor da Califórnia, de 2018 ou outras leis de privacidade aplicáveis à Esri. 

B. Os termos “dados pessoais”, “sujeitos dos dados”, “processamento”, “controlador”, “processador” 
e “autoridade supervisora” usado neste Adendo têm o significado dado no GDPR. 

C. "Dados Pessoais" significa Dados Pessoais, Informações Pessoais ou Informações de Identificação 
Pessoal conforme definido nas Leis de Privacidade aplicáveis a indivíduos localizados na União Europeia, 
Suíça, Reino Unido, Califórnia ou outros locais abrangidos pelas Leis de Privacidade e podem incluir, mas 
não estão limitados a, o seguinte: (i) categorias de sujeito dos dados: prospectos, clientes, parceiros de 
negócios e fornecedores e (ii) tipos de dados pessoais: nome, título, posição e endereço de e-mail 
e localização. 

D. "Incidente de Dados" significa uma brecha de segurança da Esri que resulte, de forma acidental ou ilegal 
em destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada de, ou em acesso a Dados Pessoais em 
sistemas gerenciados por ou, de outra forma, controlado pela Esri. Incidentes de dados não incluem 
tentativas mal sucedidas ou atividades que não comprometam a segurança dos Dados Pessoais, incluindo 
tentativas de login mal sucedidas, pings, escaneamento de portas, recusa de ataques de serviço e outros 
ataques a redes em sistemas com firewalls ou em rede. 

 
SEÇÃO II—PRIVACIDADE, SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 
 
A. Autoridade Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais 
 

i. O Cliente e a Esri concordam que o Cliente é o Controlador e a Esri é o Processador do Provedor de 
Serviços de Dados Pessoais, exceto quando o Cliente for um Processador de Dados Pessoais, quando, 
então, a Esri é o subprocessador. 

ii Os termos deste Adendo não se aplicam quando a Esri for Controlador de Dados Pessoais (por exemplo, 
no caso de Dados Pessoais recebidos e processados pela Esri conforme necessário para 
estabelecimento de conta, autorização e assinatura). 
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iii. A Esri irá processar Dados Pessoais somente com instruções por escrito dos clientes, (a) em nome de 
e para o benefício do Cliente; (b) para o propósito de processamento de Dados Pessoais em conexão 
com o Contrato e (c) para cumprir suas obrigações em conformidade com os termos deste Adendo, do 
Contrato e da lei. 

iv. O Cliente terá autoridade exclusiva para determinar as finalidades e os meios de Processamento de 
Dados Pessoais. 

v. Esta matéria e os detalhes do processamento estão descritos no Aditamento do Anexo 1, e este Adendo 
(incluindo o Anexo, Apêndice e Aditamentos) e o Contrato são instruções completas do Cliente para 
a Esri a respeito do Processamento de Dados Pessoais. Qualquer instrução alternativa ou adicional 
poderá ser somente por aditamento por escrito a este Adendo. 

 
B. Divulgação e Acesso a Dados Pessoais 
 

i. A Esri guardará em confiança todos os Dados Pessoais. A Esri não venderá Dados Pessoais. 
ii. A Esri (a) fornecerá pelo menos o mesmo nível de proteção de privacidade dos Dados Pessoais recebidos 

do Cliente, que for requerida pelo GDPR, CCPA e outras Leis de Privacidade aplicáveis; (b) notificará 
imediatamente o Cliente se em algum momento a Esri determinar que não conseguirá mais atender sua 
obrigação de fornecer o mesmo nível de proteção que o requerido pelas Leis de Privacidade; 
e (c) executará etapas razoáveis e apropriadas para reparar o Processamento desses dados pessoais se 
a qualquer momento o Cliente notificar a Esri de que o Cliente determinou de maneira razoável que a Esri 
não está processando os Dados Pessoais em conformidade com as Leis de Privacidade.. 

iii. Sea Esri processar Dados Pessoais fornecidos pelo Cliente que estão sujeitos ao GDPR e a Esri estiver 
estabelecida em, ou transferir ou tornar acessíveis quaisquer dados pessoais a qualquer subprocessador 
em um país que não garanta que proteções de privacidade de dados adequadas estejam em vigor de 
acordo com o significado do GDPR, então a Esri celebrará as cláusulas contratuais padrão com o Cliente 
conforme estabelecido no Anexo 1 deste Adendo. Se aplicável, a assinatura de cada parte deste Adendo 
de Processamento de Dados deve ser considerada uma assinatura das cláusulas contratuais padrão 
(incluindo os apêndices). Se um subprocessador for um Importador de Dados (conforme esse termo 
é usado nas cláusulas contratuais padrão do GDPR), a Esri deve (a) estabelecer obrigações contratuais 
com o subprocessador, onde tais obrigações contenham salvaguardas de privacidade adequadas de 
acordo com o GDPR ou (b) celebrar as cláusulas contratuais padrão com o Cliente em nome de tal 
Importador de Dados. 

iv. A Esri não irá compartilhar, transferir, revelar ou de algum outro modo fornecer acesso aos Dados 
Pessoais a quaisquer terceiros, ou contratar com terceiros qualquer dos direitos ou obrigações referentes 
a direitos ou obrigações da Esri com relação aos Dados Pessoais, a menos que o Cliente tenha 
autorizado a Esri por escrito, com exceção do que for requerido por lei. Quando a Esri, com 
consentimento do Cliente, fornecer acesso a terceiros aos Dados Pessoais ou a contratos, como direitos 
ou obrigações em relação a um terceiro, a Esri com cada terceiro, (a) estabelecerá um contrato por 
escrito que impõe obrigações ao-terceiro que sejam consistentes com o GDPR, CCPA e as demais Leis 
de Privacidade, (b) transferirá os Dados Pessoais ao terceiro somente para as finalidades limitadas 
e especificadas conforme as instruções do Cliente, (c) exigirá ao terceiro que notifique a Esri se 
determinar que não pode mais cumprir sua obrigação de fornecer o nível de proteção exigido pelas Leis 
Aplicáveis; e (d) após aviso, executará etapas razoáveis e apropriadas para parar e resolver 
o Processamento não autorizado. O Cliente, pelo presente, dá seu consentimento para que a Esri use 
subprocessadores conforme necessário para fornecer os serviços, incluindo, mas não limitado 
a Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Salesforce.com, Inc., Akamai Technologies, Inc. 
(incluindo suas afiliadas) e fornecedores de suporte técnico da Esri. No caso de a Esri fazer alguma 
mudança com relação ao uso de seus subprocessadores, ela informará o Cliente e dará ao Cliente 
o direito de objetar tal mudança. Caso o Cliente tiver uma objeção razoável a essa mudança nos 
subprocessadores, as partes irão cooperar para tratar a objeção de maneira razoável. 

v. A Esri informará o Cliente imediatamente por escrito de quaisquer solicitações referentes aos Dados 
Pessoais recebidas de clientes, consumidores, funcionários ou outros associados do Cliente. O Cliente 
será responsável por responder a quaisquer dessas solicitações, mas a Esri cooperará de forma 
razoável com o Cliente para tratar qualquer dessas solicitações ou uma solicitação para uma pessoa 
sobre quem a Esri mantém Dados Pessoais para acesso, retificação, objeção, portabilidade, restrição, 
eliminação ou exportação dos seus Dados Pessoais. 
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vi. Levando em consideração os avanços da tecnologia; os custos de implementação; e a natureza, 
o escopo, o contexto e as finalidades do Processamento, assim como os riscos da probabilidade 
e gravidade variável dos direitos e das liberdades das pessoas físicas, a Esri implementará medidas 
técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os Dados pessoais da UE de perda; uso incorreto; 
e acesso não autorizado, divulgação, alteração e destruição. Com essa finalidade, a Esri limitará 
o acesso interno aos Dados Pessoais de modo que sejam acessíveis somente com base em uma 
necessidade de saber para atender o desempenho de serviços da Esri para o Cliente ou em seu nome, 
por funcionários que concordarem em atender as obrigações de privacidade e segurança que são 
bastante semelhantes às exigidas por este Adendo. 

vii. Sujeito à lei aplicável, a Esri notificará o cliente imediatamente por escrito de qualquer intimação ou outra 
ordem judicial ou administrativa por parte de uma autoridade do governo ou processo que procure 
divulgação ou acesso aos Dados Pessoais. O Cliente poderá, se preferir, procurar uma medida cautelar 
e a Esri cooperará de forma razoável com o Cliente em tal ação, contanto que o Cliente reembolse a Esri 
por todos os custos, honorários e despesas legais associadas à ação. A Esri terá o direito de aprovar ou 
rejeitar qualquer acordo que afete a Esri. 

viii. Se a Esri tomar conhecimento de um Incidente de Dados, a Esri irá (a) notificar o Cliente sobre 
o Incidente de Dados imediatamente e sem atrasos indevidos após tomar consciência do Incidente de 
Dados, e (b) tomar medidas razoáveis imediatamente para minimizar prejuízos e para garantir 
a segurança dos Dados Pessoais. As notificações feitas de acordo com esta seção irão descrever, na 
medida do possível, detalhes do Incidente de Dados, incluindo os passos dados para mitigar os riscos 
potenciais e que passos a Esri recomenda que o Cliente dê para abordar o Incidente de Dados. A Esri 
não irá avaliar os conteúdos dos Dados Pessoais para identificar informações sujeitas a qualquer 
exigência legal específica. O Cliente é o único responsável por seguir as leis de notificação de incidente 
aplicáveis ao Cliente e atender qualquer obrigação de notificação a terceiros relacionada a quaisquer 
incidentes de dados. As notificações da Esri a respeito de um Incidente de Dados ou sua resposta a ele 
ao abrigo desta seção não serão interpretadas como um reconhecimento pela Esri de qualquer falha ou 
responsabilidade a respeito do Incidente de Dados. 

 

C. A Esri atualmente tem as certificações de terceiros e os processos de revisão estabelecidos como descrito 
em https://trust.arcgis.com. 

 

D. A Esri cumprirá com as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis, incluindo, mas não limitadas ao 
GDPR e ao CCPA, na extensão em que essas leis se aplicarem à Esri na sua função como Processador ou 
Provedor de Serviços. 

 

E. O Cliente certifica que: 
 

i. Obteve o consentimento por escrito, a opção afirmativa, outra autorização por escrito ("Consentimento") 
das pessoas aplicáveis ou tem outra base legal e legítima para entregar ou tornar acessível os Dados 
pessoais à Esri (assim como a suas subsidiárias, afiliadas e subprocessadores) e tal Consentimento ou 
outra base legítima autoriza a Esri e suas subsidiárias, afiliadas e subprocessadores a processar os 
Dados Pessoais de acordo com os termos do Contrato e deste Adendo e  

ii. Garantiu que a entrega e divulgação à Esri de Dados Pessoais está em conformidade como GDPR, 
CCPA e outras Leis de Privacidade aplicáveis ao Cliente. 

 
F. A Esri auxiliará o Cliente a assegurar que suas obrigações de Processamento seguro, como Controlador, 

segundo o GDPR sejam atendidas, o que poderá incluir auxiliar o Cliente em uma consulta com uma 
autoridade supervisora em que uma avaliação do impacto da proteção de dados indicar que 
o Processamento pretendido resultaria em um alto risco. Por solicitação, a Esri disponibilizará ao Cliente as 
informações necessárias para demonstrar conformidade com o GDPR e permitirá e contribuirá com 
auditorias, incluindo inspeções, para confirmar a conformidade da Esri com este Adendo pelo Controlador ou 
outro auditor indicado pelo Controlador. Todas as despesas resultantes desta Subseção F serão incorridas 
pelo Cliente, a menos que a Esri seja considerada como estando materialmente em não conformidade. 

 

https://trust.arcgis.com/
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G. Após o cumprimento da finalidade para a qual o Cliente forneceu Dados Pessoais sob este Adendo, a Esri 
deverá devolver todos os Dados Pessoais Processados em nome do Cliente ou excluir ou destruir os Dados 
Pessoais, incluindo quaisquer cópias existentes, às custas do Cliente, se houver, a menos que a Esri tenha 
a obrigação legal de manter tais Dados Pessoais. 

 
EM TESTEMUNHO DO QUE, as partes reconhecem o acordo entre elas ao precedente pela execução devida 
deste Adendo por seus respectivos representantes autorizados. O Adendo não pode ser modificado ou 
emendado por nenhuma das partes, salvo documento a parte por escrito assinado por ambas as partes. 
 
  ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
  RESEARCH INSTITUTE, INC. 
(Cliente)  (Esri) 
 
Por:  Por:   
 Assinatura Autorizada   Assinatura Autorizada 
 
Nome (em letra de forma:   Nome (em letra de forma): William C. Fleming  
 
Título:   Título: Diretor, Contratos e Jurídico  
 
Data:    
 
Número do Cliente:   
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ANEXO 1 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS PADRÃO  

Controlador para Processador 

SEÇÃO I 

Cláusula 1  

Objetivo e escopo 

(a) O objetivo destas cláusulas contratuais padrão é garantir o cumprimento dos requisitos do Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, sobre a proteção de pessoas 
físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de tais dados 
(Regulamentação Geral de Proteção de Dados)1 para a transferência de dados para um país terceiro. 

(b) As Partes: 

(i) a (s) pessoa (s) física (is) ou coletiva (s), autoridade (s) pública (s), agência (s) ou outro (s) organismo (s) 
(a seguir designadas "entidade (s)" que transfere os dados pessoais, conforme enumerados no 
Aditamento I.A (doravante, cada "exportador de dados" ), e 

(ii) a (s) entidade (s) em um terceiro país que recebe os dados pessoais do exportador de dados, direta ou 
indiretamente por meio de outra entidade também Parte destas Cláusulas, conforme listado no 
Aditamento I.A (doravante, cada "importador de dados") 

concordaram com estas cláusulas contratuais padrão (doravante: "Cláusulas"). 

(c) Estas Cláusulas aplicam-se à transferência de dados pessoais conforme especificado no Aditamento I.B. 
(d) O Apêndice a estas Cláusulas contendo os Aditamentos nele referidos faz parte integrante destas Cláusulas. 

Cláusula 2 

Efeito e invariabilidade das Cláusulas 

(a) Estas cláusulas estabelecem salvaguardas adequadas, incluindo direitos aplicáveis do sujeito dos dados 
e vias de recurso efetivas, nos termos do Artigo 46 (1) e Artigo 46 (2)(c), do Regulamento (UE) 2016/679 e, 
no que diz respeito aos dados transferências de controladores para processadores e/ou processadores para 
processadores, cláusulas contratuais padrão nos termos do artigo 28 (7) do Regulamento (UE) 2016/679, 
desde que não sejam modificados, exceto para selecionar o (s) Módulo (s) apropriado (s) ou para adicionar 
ou atualizar as informações no Apêndice. Isso não impede as Partes de incluir as cláusulas contratuais 
padrão estabelecidas nestas Cláusulas em um contrato mais amplo e/ou adicionar outras cláusulas ou 
salvaguardas adicionais, desde que não contradigam, direta ou indiretamente, estas Cláusulas ou 
prejudiquem os direitos fundamentais ou liberdades dos sujeitos dos dados. 

(b) Estas cláusulas não prejudicam as obrigações às quais o exportador de dados está sujeito em virtude do 
Regulamento (UE) 2016/679. 

Cláusula 3 

Terceiros Beneficiários 

(a) Os sujeitos dos dados podem invocar e fazer cumprir estas cláusulas, como terceiros beneficiários, contra 
o exportador de dados e/ou importador de dados, com as seguintes exceções: 

(i) Cláusula 1, Cláusula 2, Cláusula 3, Cláusula 6, Cláusula 7; 
(ii) Cláusula 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) e (e); 

 
 

1 Se o exportador de dados for um processador sujeito ao Regulamento (UE) 2016/679, agindo em nome de uma instituição ou órgão da 

União como controlador, confiar nestas cláusulas ao contratar outro processador (subprocessamento) não sujeito à Regulamentação (EU) 
2016/679 também garante o cumprimento do artigo 29 (4), do Regulamento (EU) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de outubro de 2018, relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições 
e órgãos da União, escritórios e agências e sobre a livre circulação de tais dados, e revogação da Regulamentação (CE) nº 45/2001 e da 
Decisão nº 1247/2002/CE (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39), na medida em que estas cláusulas e as obrigações de proteção de dados 
estabelecidas no contrato ou outro ato jurídico entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante nos termos do artigo 29 (3), do 
Regulamento (UE) 2018/1725 são alinhadas. Será esse o caso, em particular, quando o responsável pelo tratamento e o transformador se 
baseiam nas cláusulas contratuais-tipo incluídas na Decisão 2021/915. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
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(iii) Cláusula 9(a), (c), (d) e (e); 
(iv) Cláusula 12(a), (d) e (f); 
(v) Cláusula 13; 
(vi) Cláusula 15.1(c), (d) e (e); 
(vii) Cláusula 16(e); 
(viii) Cláusula 18(a) e (b). 

(b) O parágrafo (a) não prejudica os direitos dos sujeitos dos dados ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679. 

Cláusula 4 

Interpretação 

(a) Sempre que estas cláusulas utilizem termos definidos no Regulamento (UE) 2016/679, esses termos têm 
o mesmo significado que nesse regulamento. 

(b) Estas cláusulas devem ser lidas e interpretadas à luz das disposições do Regulamento (UE) 2016/679. 
(c) Estas cláusulas não devem ser interpretadas de forma a entrar em conflito com os direitos e obrigações 

previstos no Regulamento (UE) 2016/679. 

Cláusula 5 

Hierarquia 

Em caso de contradição entre estas Cláusulas e as disposições dos contratos relacionados entre as Partes, 
existentes no momento em que estas Cláusulas forem acordadas ou celebradas posteriormente, estas Cláusulas 
prevalecerão. 

Cláusula 6 

Descrição da transferência (s) 

Os detalhes da (s) transferência (s) e, em particular, as categorias de dados pessoais que são transferidos e os 
fins para os quais são transferidos, são especificados no Anexo I.B. 

Cláusula 7 

Cláusula móvel 

(a) Uma entidade que não seja Parte destas Cláusulas pode, com o acordo das Partes, aderir a estas Cláusulas 
a qualquer momento, seja como exportador de dados ou como importador de dados, preenchendo 
o Apêndice e assinando o Aditamento I.A. 

(b) Uma vez que tenha preenchido o Apêndice e assinado o Anexo I.A, a entidade aderente se tornará uma 
Parte destas Cláusulas e terá os direitos e obrigações de um exportador de dados ou importador de dados 
de acordo com sua designação no Aditamento I.A. 

(c) A entidade aderente não terá direitos ou obrigações decorrentes destas Cláusulas do período anterior a se 
tornar uma Parte. 

SEÇÃO II - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Cláusula 8 

Proteção de dados 

O exportador de dados garante que envidou esforços razoáveis para determinar se o importador de dados 
é capaz, por meio da implementação de medidas técnicas e organizacionais apropriadas, de cumprir suas 
obrigações sob estas Cláusulas. 

8.1 Instruções 

(a) O importador de dados deve processar os dados pessoais apenas por meio de instruções documentadas do 
exportador de dados. O exportador de dados pode dar tais instruções durante a vigência do contrato. 

(b) O importador de dados deve informar imediatamente o exportador de dados se ele for incapaz de seguir 
essas instruções. 
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8.2 Limitação de propósito 

O importador de dados deve processar os dados pessoais apenas para os fins específicos da transferência, 
conforme estabelecido no Aditamento I.B, a menos que receba instruções adicionais do exportador de dados. 

8.3 Transparência 

Mediante solicitação, o exportador de dados deve fazer uma cópia dessas Cláusulas, incluindo o Apêndice 
conforme preenchido pelas Partes, à disposição do sujeito dos dados gratuitamente. Na medida do necessário 
para proteger segredos comerciais ou outras informações confidenciais, incluindo as medidas descritas no 
Aditamento II e dados pessoais, o exportador de dados pode editar parte do texto do Apêndice a estas Cláusulas 
antes de compartilhar uma cópia, mas deve fornecer um documento significativo resumo em que o sujeito dos 
dados não seria capaz de compreender o seu conteúdo ou de exercer os seus direitos. Mediante solicitação, as 
Partes fornecerão ao sujeito dos dados os motivos das retificações, na medida do possível, sem revelar as 
informações retidas. Esta cláusula não prejudica as obrigações do exportador de dados nos termos dos artigos 
13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679. 

8.4 Exatidão 

Se o importador de dados tomar conhecimento de que os dados pessoais que recebeu são inexatos ou 
desatualizados, deve informar o exportador de dados sem atrasos indevidos. Nesse caso, o importador de dados 
deve cooperar com o exportador de dados para apagar ou retificar os dados. 

8.5 Duração do processamento e apagamento ou retorno de dados 

O processamento pelo importador de dados ocorrerá apenas durante o período especificado no Aditamento I.B. 
Após o término da prestação dos serviços de processamento, o importador de dados deve, à escolha do 
exportador de dados, excluir todos os dados pessoais processados em nome do exportador de dados e certificar 
o exportador de dados que o fez, ou retornar para o exportador de dados todos os dados pessoais processados 
em seu nome e exclua as cópias existentes. Até que os dados sejam excluídos ou devolvidos, o importador de 
dados deve continuar a garantir o cumprimento dessas cláusulas. No caso de leis locais aplicáveis ao importador 
de dados que proíbam a devolução ou exclusão dos dados pessoais, o importador de dados garante que 
continuará a garantir a conformidade com estas cláusulas e irá processá-los apenas na medida e pelo tempo 
exigido de acordo com legislação local. Isso se dá sem prejuízo da Cláusula 14, em particular a exigência de 
o importador de dados nos termos da Cláusula 14 (e) notificar o exportador de dados durante toda a duração do 
contrato se tiver motivos para acreditar que está ou se tornou sujeito a leis ou práticas em desacordo com os 
requisitos da Cláusula 14 (a). 

8.6 Segurança de processamento 

(a) O importador de dados e, durante a transmissão, também o exportador de dados devem implementar 
medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança dos dados, incluindo proteção 
contra uma violação de segurança que leve à destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação não 
autorizada ou acesso a esses dados (doravante "violação de dados pessoais"). Ao avaliar o nível adequado 
de segurança, as Partes devem levar em consideração o estado da técnica, os custos de implementação, 
a natureza, o escopo, o contexto e a (s) finalidade (s) do processamento e os riscos envolvidos no 
processamento para os sujeitos dos dados. As Partes deverão, em particular, considerar o recurso 
à encriptação ou pseudonimização, incluindo durante a transmissão, quando o objetivo do processamento 
puder ser cumprido dessa forma. Em caso de pseudonimização, as informações adicionais para atribuir os 
dados pessoais a um determinado sujeito dos dados devem, sempre que possível, permanecer sob 
o controle exclusivo do exportador de dados. Ao cumprir suas obrigações nos termos deste parágrafo, 
o importador de dados deve, pelo menos, implementar as medidas técnicas e organizacionais especificadas 
no Aditamento II. O importador de dados deve realizar verificações regulares para garantir que essas 
medidas continuem a proporcionar um nível de segurança adequado. 

(b) O importador de dados deve conceder acesso aos dados pessoais aos membros do sua equipe apenas na 
medida estritamente necessária para a implementação, gestão e monitoramento do contrato. Ele deve 
assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometeram com 
a confidencialidade ou estão sujeitas a uma obrigação legal de confidencialidade adequada. 

(c) No caso de violação de dados pessoais relativos a dados pessoais processados pelo importador de dados 
de acordo com estas Cláusulas, o importador de dados deve tomar as medidas adequadas parasolucionar 



   

 
 

G666 (Portuguese (Brazil)) 
  

Página 8 de 18 June 23, 2022 
  

 

a violação, incluindo medidas para mitigar seus efeitos adversos. O importador de dados também notificará 
o exportador de dados sem demora injustificada, após ter tomado conhecimento da violação. Tal notificação 
deve conter os detalhes de um ponto de contato onde mais informações podem ser obtidas, uma descrição 
da natureza da violação (incluindo, quando possível, categorias e número aproximado de sujeitos de dados 
e registros de dados pessoais em questão), suas prováveis consequências e o medidas tomadas ou 
propostas para lidar com a violação, incluindo, quando apropriado, medidas para mitigar seus possíveis 
efeitos adversos. Sempre que, e na medida em que não seja possível fornecer todas as informações ao 
mesmo tempo, a notificação inicial deve conter as informações então disponíveis e, à medida que se tornam 
disponíveis, as informações adicionais devem ser fornecidas subsequentemente sem atrasos indevidos. 

(d) O importador de dados deve cooperar e ajudar o exportador de dados para permitir ao exportador de dados 
cumprir as suas obrigações ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679, em particular notificar a autoridade de 
supervisão competente e os sujeitos dos dados afetados, tendo em conta a natureza do processamento e as 
informações disponíveis para o importador de dados. 

8.7 Dados sensíveis 

Quando a transferência envolve dados pessoais que revelam origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças 
religiosas ou filosóficas ou filiação a sindicatos, dados genéticos ou dados biométricos com o objetivo de 
identificar exclusivamente uma pessoa física, dados relativos à saúde ou à vida sexual de uma pessoa ou 
orientação sexual ou dados relativos a condenações criminais e infrações (doravante "dados sensíveis"), 
o importador de dados deve aplicar as restrições específicas e/ou salvaguardas adicionais descritas no 
Aditamento I.B. 

8.8 Transferências subsequentes 

O importador de dados deve divulgar os dados pessoais a terceiros apenas por meio de instruções 
documentadas do exportador de dados. Além disso, os dados só podem ser divulgados a um terceiro localizado 
fora da União Europeia2 (no mesmo país que o importador de dados ou em outro país terceiro, doravante 
denominado "transferência posterior") se o terceiro for ou concordar em ser vinculado por estas cláusulas, no 
Módulo apropriado, ou se: 

(i) a transferência subsequente é para um país que se beneficia de uma decisão de adequação nos termos do 
artigo 45 do Regulamento (UE) 2016/679 que abrange a transferência subsequente;  

(ii) o terceiro garante de outra forma salvaguardas adequadas nos termos dos artigos 46 ou 47 do Regulamento 
(UE) 2016/679 no que diz respeito ao tratamento em questão; 

(iii) a transferência subsequente é necessária para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais no 
contexto de procedimentos administrativos, regulamentares ou judiciais específicos; ou  

(iv) a transferência subsequente é necessária para proteger os interesses vitais do sujeito dos dados ou de outra 
pessoa física. 

Qualquer transferência posterior está sujeita ao cumprimento, pelo importador de dados, de todas as outras 
salvaguardas sob estas Cláusulas, em particular a limitação da finalidade. 

8.9 Documentação e conformidade 

(a) O importador de dados deve prontamente e adequadamente lidar com as consultas do exportador de dados 
relacionadas ao processamento sob estas Cláusulas. 

(b) As Partes devem ser capazes de demonstrar o cumprimento destas Cláusulas. Em particular, o importador 
de dados deve manter a documentação apropriada sobre as atividades de processamento realizadas em 
nome do exportador de dados. 

(c) O importador de dados deve disponibilizar ao exportador de dados todas as informações necessárias para 
comprovar o cumprimento das obrigações estabelecidas nestas Cláusulas e a pedido do exportador de 
dados, permitir e contribuir para auditorias das atividades de processamento abrangidas por estas Cláusulas, 
em intervalos razoáveis ou se houver indícios de não conformidade. Ao decidir sobre uma revisão ou 

 
 

2 O Contrato sobre o Espaço Econômico Europeu (Acordo EEE) prevê a ampliação do mercado interno da União Europeia aos três Estados 

EEE, Islândia, Liechtenstein e Noruega. A legislação da União em matéria de proteção de dados, incluindo o Regulamento (UE) 2016/679, 
é abrangida pelo Acordo EEE e foi incorporada no seu anexo XI. Portanto, qualquer divulgação pelo importador de dados a um terceiro 
localizado no EEE não se qualifica como uma transferência posterior para os fins destas Cláusulas. 
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auditoria, o exportador de dados pode levar em consideração as certificações relevantes detidas pelo 
importador de dados. 

(d) O exportador de dados pode escolher conduzir a auditoria por conta própria ou designar um auditor 
independente. As auditorias podem incluir inspeções nas instalações ou instalações físicas do importador de 
dados e devem, quando apropriado, ser realizadas com antecedência razoável. 

(e) As Partes disponibilizarão as informações mencionadas nos parágrafos (b) e (c), incluindo os resultados de 
quaisquer auditorias, à autoridade supervisora competente, mediante solicitação. 

Cláusula 9 

Uso de subprocessadores 

(a) O importador de dados tem autorização geral do exportador de dados para a contratação de subprocessador 
(es) de uma lista acordada. O importador de dados deve informar especificamente o exportador de dados por 
escrito de quaisquer alterações pretendidas a essa lista por meio da adição ou substituição de 
subprocessadores com pelo menos trinta (30) dias com antecedência, dando assim ao exportador de dados 
tempo suficiente para ser capaz de se opor a tais mudanças antes da contratação do (s) subprocessador 
(es). O importador de dados deve fornecer ao exportador de dados as informações necessárias para permitir 
que o exportador de dados exerça seu direito de objeção. 

(b) Quando o importador de dados contrata um subprocessador para realizar atividades de processamento 
específicas (em nome do exportador de dados), deve fazê-lo por meio de um contrato escrito que prevê, em 
substância, as mesmas obrigações de proteção de dados que aqueles que vinculam o importador de dados 
sob estas Cláusulas, incluindo em termos de direitos de terceiros beneficiários para os sujeitos dos dados.3 
As Partes concordam que, ao cumprir esta Cláusula, o importador de dados cumprirá as obrigações 
previstas na Cláusula 8.8. O importador de dados deve garantir que o subprocessador cumpra as obrigações 
às quais o importador de dados está sujeito de acordo com estas Cláusulas. 

(c) O importador de dados deve fornecer, a pedido do exportador de dados, uma cópia de tal acordo de 
subprocessador e quaisquer alterações subsequentes ao exportador de dados. Na medida do necessário 
para proteger segredos comerciais ou outras informações confidenciais, incluindo dados pessoais, 
o importador de dados pode editar o texto do contrato antes de compartilhar uma cópia. 

(d) O importador de dados permanecerá totalmente responsável perante o exportador de dados pelo 
cumprimento das obrigações do subprocessador sob seu contrato com o importador de dados. O importador 
de dados deve notificar o exportador de dados de qualquer falha por parte do subprocessador em cumprir 
com suas obrigações sob aquele contrato. 

(e) O importador de dados deve concordar com uma cláusula de terceiro beneficiário com o subprocessador 
segundo a qual - caso o importador de dados tenha efetivamente desaparecido, deixado de existir por lei ou 
se tornado insolvente - o exportador de dados terá o direito de rescindir o contrato do subprocessador 
e instruir o subprocessador a apagar ou devolver os dados pessoais. 

Cláusula 10 

Direitos do sujeito dos dados 

(a) O importador de dados deve notificar imediatamente o exportador de dados de qualquer solicitação que 
tenha recebido de um sujeito dos dados. Ele não deve responder a esse pedido, a menos que tenha sido 
autorizado a fazê-lo pelo exportador de dados. 

(b) O importador de dados deve ajudar o exportador de dados a cumprir as suas obrigações de resposta aos pedidos 
das pessoas em causa para o exercício dos seus direitos ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679. A este 
respeito, as Partes estabelecerão no Aditamento II as medidas técnicas e organizacionais adequadas, tendo em 
conta a natureza do tratamento pelo qual será prestada a assistência, bem como o âmbito e a extensão da 
assistência necessária. 

(c) No cumprimento de suas obrigações nos termos dos parágrafos (a) e (b), o importador de dados deve 
cumprir as instruções do exportador de dados. 

 
 

3 Este requisito pode ser satisfeito pelo subprocessador aderindo a estas Cláusulas sob o Módulo apropriado, de acordo com a Cláusula 7.  
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Cláusula 11 

Reparação 

(a) O importador de dados deve informar as pessoas em causa, de forma transparente e facilmente acessível, 
através de aviso individual ou no seu site, de um ponto de contacto autorizado a tratar as reclamações. Deve 
tratar prontamente todas as reclamações que receber de um sujeito dos dados. 

O importador de dados concorda que os sujeitos dos dados também podem apresentar uma reclamação 
a um órgão independente de resolução de litígios4 sem nenhum custo para o sujeito dos dados. Deve 
informar os sujeitos dos dados, nos termos da alínea a, desse mecanismo de recurso e de que não são 
obrigados a utilizá-lo, ou seguir uma sequência específica para o pedido de reparação. 

(b) Em caso de litígio entre o sujeito dos dados e uma das Partes no que diz respeito ao cumprimento destas 
Cláusulas, essa Parte envidará todos os esforços para resolver a questão amigavelmente em tempo útil. 
As Partes devem manter-se mutuamente informadas sobre tais controvérsias e, quando apropriado, cooperar 
para resolvê-las. 

(c) Quando o sujeito dos dados invoca um direito de terceiro beneficiário nos termos da Cláusula 3, o importador 
de dados deve aceitar a decisão do sujeito dos dados para:  

(i) apresentar uma reclamação à autoridade de controle do Estado-Membro da sua residência habitual ou 
local de trabalho, ou à autoridade de controle competente nos termos da cláusula 13; 

(ii) encaminhar o litígio aos tribunais competentes, nos termos da Cláusula 18. 

(d) As Partes aceitam que a pessoa em causa pode ser representada por um organismo, organização ou 
associação sem fins lucrativos, nas condições estabelecidas no artigo 80(1), do Regulamento (UE) 2016/679. 

(e) O importador de dados deve cumprir uma decisão que seja vinculativa ao abrigo da legislação aplicável da 
UE ou dos Estados-Membros. 

(f) O importador de dados concorda que a escolha feita pelo sujeito dos dados não prejudicará seus direitos 
substantivos e processuais de buscar soluções de acordo com as leis aplicáveis. 

Cláusula 12 

Responsabilidade 

(a) Cada Parte será responsável perante a (s) outra (s) Parte (s) por quaisquer danos que causar à (s) outra (s) 
Parte (s) por qualquer violação destas Cláusulas. 

(b) O importador de dados será responsável perante o sujeito dos dados, e o sujeito dos dados terá o direito de 
receber compensação, por quaisquer danos materiais ou não materiais que o importador de dados ou seu 
subprocessador cause ao sujeito dos dados ao violar o terceiro direitos de parte beneficiária sob estas Cláusulas. 

(c) Não obstante o parágrafo (b), o exportador de dados será responsável perante o sujeito dos dados, e o sujeito 
dos dados terá o direito de receber compensação por quaisquer danos materiais ou imateriais ao exportador de 
dados ou ao importador de dados (ou seus sub) -processador) faz com que o sujeito dos dados viole os direitos 
do terceiro beneficiário de acordo com estas cláusulas. Isso sem prejuízo da responsabilidade do exportador de 
dados e, quando o exportador de dados for um processador agindo em nome de um controlador, da 
responsabilidade do controlador nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 ou Regulamento (UE) 2018/1725, 
conforme aplicável. 

(d) As Partes concordam que, se o exportador de dados for considerado responsável, de acordo com 
o parágrafo (c) por danos causados pelo importador de dados (ou seu subprocessador), terá o direito de 
reclamar de volta do importador de dados parte da compensação correspondendo à responsabilidade do 
importador de dados pelos danos. 

(e) Quando mais de uma Parte for responsável por qualquer dano causado ao sujeito dos dados como resultado 
de uma violação destas Cláusulas, todas as Partes responsáveis serão conjunta e solidariamente 
responsáveis e o sujeito dos dados tem o direito de intentar uma ação judicial contra qualquer uma dessas 
Partes. 

 
 

4 O importador de dados pode oferecer resolução de litígio independente por meio de um órgão de arbitragem apenas se ele estiver 

estabelecido em um país que tenha ratificado a Convenção de Nova York sobre a Execução de Sentenças Arbitrais. 
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(f) As Partes concordam que, se uma Parte for considerada responsável nos termos do parágrafo (e), terá 
o direito de reclamar de volta da (s) outra (s) Parte (s) a parte da compensação correspondente à sua 
responsabilidade pelos danos. 

(g) O importador de dados não pode invocar a conduta de um subprocessador para evitar sua própria 
responsabilidade. 

Cláusula 13 

Supervisão 

(a) Se o exportador de dados estiver estabelecido em um Estado-Membro da UE: A autoridade de 
supervisão responsável por garantir o cumprimento pelo exportador de dados do Regulamento (UE) 
2016/679 no que diz respeito à transferência de dados, conforme indicado no Aditamento I.C, deve agir como 
autoridade supervisora competente. 

Quando o exportador de dados não está estabelecido em um Estado-Membro da UE, mas se 
enquadra no âmbito de aplicação territorial do Regulamento (UE) 2016/679 em conformidade com 
o seu artigo 3 (2) e nomeou um representante nos termos do artigo 27 (1) do Regulamento (UE) 
2016/679: A autoridade de supervisão do Estado-Membro em que o representante na aceção do artigo 
27 (1), do Regulamento (UE) 2016/679 está estabelecido, conforme indicado no Aditamento I.C, deve agir 
como competente autoridade de supervisão. 

Quando o exportador de dados não está estabelecido em um Estado-Membro da UE, mas se 
enquadra no âmbito de aplicação territorial do Regulamento (UE) 2016/679 em conformidade com 
o seu Artigo 3 (2), sem, no entanto, ter de nomear um representante nos termos do Artigo 27 (2) do 
Regulamento (UE) 2016/679: A autoridade de supervisão de um dos Estados-Membros em que os sujeitos 
dos dados cujos dados pessoais são transferidos ao abrigo destas Cláusulas em relação à oferta de bens ou 
serviços a eles, ou cujo comportamento é monitorizado, estão localizados, conforme indicado no 
Aditamento I.C, atuam como autoridade supervisora competente. 

(b) O importador de dados concorda em se submeter à jurisdição e cooperar com a autoridade supervisora 
competente em quaisquer procedimentos que visem assegurar o cumprimento destas cláusulas. 
Em particular, o importador de dados concorda em responder a consultas, submeter-se a auditorias 
e cumprir as medidas adotadas pela autoridade de supervisão, incluindo medidas corretivas 
e compensatórias. Deve fornecer à autoridade supervisora a confirmação por escrito de que o necessário 

SEÇÃO III - LEIS LOCAIS E OBRIGAÇÕES EM CASO DE ACESSO DE AUTORIDADES PÚBLICAS 

Cláusula 14 

Leis e práticas locais que afetam a conformidade com as cláusulas 

(a) As Partes garantem que não têm motivos para acreditar que as leis e práticas no terceiro país de destino são 
aplicáveis ao processamento de dados pessoais pelo importador de dados, incluindo quaisquer requisitos 
para divulgar dados pessoais ou medidas que autorizem o acesso pelo público autoridades, impedir que 
o importador de dados cumpra suas obrigações sob estas Cláusulas. Baseia-se no entendimento de que as 
leis e práticas que respeitam a essência dos direitos e liberdades fundamentais e não excedem o que 
é necessário e proporcionado numa sociedade democrática para salvaguardar um dos objetivos enumerados 
no artigo 23 (1), do Regulamento (UE ) 2016/679, não estão em contradição com estas Cláusulas. 

(b) As Partes declaram que, ao fornecer a garantia no parágrafo (a), levaram devidamente em consideração, em 
particular, os seguintes elementos: 

(i) as circunstâncias específicas da transferência, incluindo o comprimento da cadeia de processamento, 
o número de atores envolvidos e os canais de transmissão utilizados; transferências futuras pretendidas; 
o tipo de destinatário; a finalidade do processamento; as categorias e o formato dos dados pessoais 
transferidos; o setor econômico em que ocorre a transferência; o local de armazenamento dos dados 
transferidos; 
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(ii) as leis e práticas do terceiro país de destino - incluindo aquelas que exigem a divulgação de dados às 
autoridades públicas ou autorizam o acesso por essas autoridades - relevantes à luz das circunstâncias 
específicas da transferência e as limitações e salvaguardas aplicáveis5; 

(iii) quaisquer salvaguardas contratuais, técnicas ou organizacionais relevantes implementadas para 
complementar as salvaguardas ao abrigo destas Cláusulas, incluindo medidas aplicadas durante 
a transmissão e ao processamento dos dados pessoais no país de destino. 

(c) O importador de dados garante que, ao realizar a avaliação nos termos do parágrafo (b), fez seus melhores 
esforços para fornecer ao exportador de dados as informações relevantes e concorda que continuará 
a cooperar com o exportador de dados para garantir a conformidade com estas cláusulas. 

(d) As Partes concordam em documentar a avaliação nos termos do parágrafo (b) e colocá-la à disposição da 
autoridade supervisora competente, mediante solicitação. 

(e) O importador de dados concorda em notificar o exportador de dados prontamente se, após ter concordado 
com estas cláusulas e durante a duração do contrato, ele tiver motivos para acreditar que está ou se tornou 
sujeito a leis ou práticas não alinhadas com o requisitos ao abrigo do parágrafo (a), incluindo na sequência 
de uma alteração nas leis do terceiro país ou uma medida (como um pedido de divulgação), indicando uma 
aplicação de tais leis na prática que não está em conformidade com os requisitos do parágrafo (a). 

(f) Após uma notificação nos termos do parágrafo (e), ou se o exportador de dados tiver motivos para acreditar 
que o importador de dados não pode mais cumprir suas obrigações sob estas Cláusulas, o exportador de 
dados deve identificar imediatamente as medidas apropriadas (por exemplo, técnicas ou organizacionais 
medidas para garantir a segurança e a confidencialidade) a serem adotadas pelo exportador de dados e / ou 
importador de dados para resolver a situação. O exportador de dados deve suspender a transferência de 
dados se considerar que nenhuma salvaguarda apropriada pode ser assegurada, ou se instruído pela 
autoridade de supervisão competente para fazê-lo. Nesse caso, o exportador de dados terá o direito de 
rescindir o contrato, no que se refere ao processamento de dados pessoais nos termos destas Cláusulas. 
Se o contrato envolver mais de duas Partes, o exportador de dados poderá exercer este direito de rescisão 
apenas em relação à Parte relevante, a menos que as Partes tenham acordado de outra forma. Quando 
o contrato for rescindido de acordo com esta Cláusula, as Cláusulas 16 (d) e (e) serão aplicáveis. 

Cláusula 15 

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

15.1 Notificação 

(a) O importador de dados concorda em notificar o exportador de dados e, sempre que possível, o sujeito dos 
dados prontamente (se necessário com a ajuda do exportador de dados) se: 

(i) receber um pedido juridicamente vinculativo de uma autoridade pública, incluindo autoridades judiciais, 
de acordo com as leis do país de destino, para a divulgação de dados pessoais transferidos de acordo 
com estas Cláusulas; essa notificação deve incluir informações sobre os dados pessoais solicitados, 
a autoridade requerente, a base jurídica do pedido e a resposta fornecida; ou 

(ii) toma conhecimento de qualquer acesso direto por autoridades públicas aos dados pessoais transferidos 
de acordo com estas Cláusulas de acordo com as leis do país de destino; essa notificação deve incluir 
todas as informações à disposição do importador. 

(b) Se o importador de dados estiver proibido de notificar o exportador de dados e/ou o titular dos dados de 
acordo com as leis do país de destino, o importador de dados concorda em envidar seus melhores esforços 

 
 

5 No que diz respeito ao impacto de tais leis e práticas no cumprimento destas Cláusulas, diferentes elementos podem ser considerados 

como parte de uma avaliação geral. Tais elementos podem incluir experiência prática relevante e documentada com instâncias anteriores 
de solicitações de divulgação de autoridades públicas, ou a ausência de tais solicitações, cobrindo um período de tempo suficientemente 
representativo. Refere-se, em particular, a registos internos ou outra documentação, elaborados de forma contínua de acordo com 
a devida diligência e certificados ao nível da alta gestão, desde que essa informação possa ser legalmente partilhada com terceiros. 
Quando essa experiência prática for baseada para concluir que o importador de dados não será impedido de cumprir estas cláusulas, ela 
precisa ser apoiada por outros elementos objetivos e relevantes, e cabe às partes considerar cuidadosamente se esses elementos juntos 
são suficientes peso, em termos de confiabilidade e representatividade, para sustentar essa conclusão. Em particular, as Partes devem 
levar em consideração se sua experiência prática é corroborada e não contradita por informações confiáveis disponíveis publicamente ou 
de outra forma acessíveis sobre a existência ou ausência de pedidos dentro do mesmo setor e/ou a aplicação da lei na prática, tais como 
jurisprudência e relatórios de órgãos de supervisão independentes. 
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para obter a isenção da proibição, com vistas a comunicar o máximo de informações possível, o mais rápido 
possível. O importador de dados concorda em documentar seus melhores esforços para poder demonstrá-
los a pedido do exportador de dados. 

(c) Sempre que permitido pelas leis do país de destino, o importador de dados concorda em fornecer ao 
exportador de dados, em intervalos regulares durante a duração do contrato, o máximo de informações 
relevantes possível sobre os pedidos recebidos (em particular, número de solicitações, tipo de dados 
solicitados, autoridade (s) solicitante (s), se as solicitações foram contestadas e o resultado de tais 
contestações, etc.). 

(d) O importador de dados concorda em preservar as informações nos termos dos parágrafos (a) a (c) durante 
a vigência do contrato e disponibilizá-las à autoridade supervisora competente, mediante solicitação. 

(e) Os parágrafos (a) a (c) não prejudicam a obrigação do importador de dados de acordo com a Cláusula 14 (e) 
e a Cláusula 16 de informar o exportador de dados prontamente quando ele for incapaz de cumprir estas 
Cláusulas. 

15.2 Revisão da legalidade e minimização de dados 

(a) O importador de dados concorda em rever a legalidade do pedido de divulgação, em particular se permanece 
dentro dos poderes concedidos à autoridade pública requerente, e contestar o pedido se, após uma 
avaliação cuidadosa, concluir que existem motivos razoáveis considerar que o pedido é ilegal segundo as 
leis do país de destino, as obrigações aplicáveis ao abrigo do direito internacional e os princípios de cortesia 
internacional. O importador de dados deve, nas mesmas condições, buscar 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 decida sobre o seu mérito. Não divulgará os 
dados pessoais solicitados até que isso seja exigido pelas regras processuais aplicáveis. Esses requisitos 
não prejudicam as obrigações do importador de dados nos termos da Cláusula 14 (e). 

(b) O importador de dados concorda em documentar sua avaliação legal e qualquer contestação à solicitação de 
divulgação e, na extensão permitida pelas leis do país de destino, disponibilizar a documentação ao 
exportador de dados. Deve também disponibilizá-lo à autoridade de supervisão competente, mediante 
pedido. 

(c) O importador de dados concorda em fornecer a quantidade mínima de informações permissível ao responder 
a uma solicitação de divulgação, com base em uma interpretação razoável da solicitação. 

SEÇÃO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 16 

Não cumprimento das cláusulas e rescisão 

(a) O importador de dados deve informar prontamente o exportador de dados se ele for incapaz de cumprir estas 
cláusulas, por qualquer motivo. 

(b) Caso o importador de dados viole estas Cláusulas ou seja incapaz de cumprir estas Cláusulas, o exportador 
de dados deve suspender a transferência de dados pessoais para o importador de dados até que 
o cumprimento seja novamente garantido ou o contrato seja rescindido. Isso sem prejuízo da Cláusula 14 (f). 

(c) O exportador de dados terá o direito de rescindir o contrato, no que diz respeito ao processamento de dados 
pessoais de acordo com estas Cláusulas, onde: 

(i) o exportador de dados suspendeu a transferência de dados pessoais para o importador de dados de 
acordo com o parágrafo (b) e o cumprimento dessas cláusulas não foi restaurado dentro de um prazo 
razoável e, em qualquer caso, dentro de um mês de suspensão; 

(ii) o importador de dados está em violação substancial ou persistente destas Cláusulas; ou 
(iii) o importador de dados não cumprir uma decisão vinculativa de um tribunal competente ou autoridade 

supervisora em relação às suas obrigações ao abrigo destas Cláusulas. 
Nestes casos, deve informar a autoridade de supervisão competente desse incumprimento. Quando 
o contrato envolve mais de duas Partes, o exportador de dados pode exercer este direito de rescisão 
apenas em relação à Parte relevante, a menos que as Partes tenham acordado de outra forma. 

(d) Os dados pessoais que foram transferidos antes da rescisão do contrato de acordo com o parágrafo (c) 
devem, à escolha do exportador de dados, ser imediatamente devolvidos ao exportador de dados ou 
apagados na sua totalidade. O mesmo se aplica a quaisquer cópias dos dados. O importador de dados deve 
certificar a exclusão dos dados ao exportador de dados. Até que os dados sejam excluídos ou devolvidos, 
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o importador de dados deve continuar a garantir o cumprimento dessas cláusulas. No caso de leis locais 
aplicáveis ao importador de dados que proíbam a devolução ou exclusão dos dados pessoais transferidos, 
o importador de dados garante que continuará a garantir a conformidade com estas Cláusulas e só 
processará os dados na medida e durante o exigido pela legislação local. 

(e) Qualquer das Partes pode revogar o seu acordo em ficar vinculada por estas Cláusulas quando (i) 
a Comissão Europeia adota uma decisão nos termos do Artigo 45 (3) do Regulamento (UE) 2016/679 que 
abrange a transferência de dados pessoais para os quais estas cláusulas se aplicam; ou (ii) o Regulamento 
(UE) 2016/679 passa a fazer parte do quadro jurídico do país para o qual os dados pessoais são 
transferidos. Tal não prejudica outras obrigações aplicáveis ao tratamento em questão ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2016/679. 

Cláusula 17 

Lei Aplicável 

Estas cláusulas serão regidas pela lei de um dos Estados-Membros da UE, desde que essa lei permita direitos 
de terceiros beneficiários. As Partes concordam que esta deve ser a lei da Irlanda. 

Cláusula 18 

Escolha de fórum e jurisdição 

(a) Qualquer litígio decorrente destas Cláusulas será resolvido pelos tribunais de um Estado Membro da UE. 
(b) As Partes concordam que esses serão os tribunais da Irlanda. 
(c) O sujeito dos dados também pode intentar uma ação judicial contra o exportador e/ou importador de dados 

perante os tribunais do Estado-Membro em que tem a sua residência habitual. 
(d) As Partes concordam em se submeter à jurisdição de tais tribunais. 
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APÊNDICE 

 
ADITAMENTO I 

 
A. LISTA DE PARTES 

Exportador (es) de dados:  

1. Nome: conforme identificado no Contrato e neste Adendo 

Endereço: registros de atendimento ao cliente da Esri 

Nome da pessoa de contato, cargo e detalhes de contato:de acordo com os registros de atendimento 
ao cliente da Esri 

Atividades relevantes para os dados transferidos de acordo com estas Cláusulas:Serviços Online 
e serviços de assinatura e manutenção a serem prestados pela Esri ao Cliente 

Assinatura e data: a assinatura de cada parte do Adendo será considerada uma assinatura a estas Cláusulas. 

Função (controlador/processador): Controlador 

Importador (es) de dados: 

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

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

Nome, cargo e detalhes de contato da pessoa de contato: Chief Information Security Officer, 
privacy@esri.com 

Atividades relevantes para os dados transferidos de acordo com estas Cláusulas:Serviços Online 
e serviços de assinatura e manutenção a serem prestados pela Esri ao Cliente 

Assinatura e data: a assinatura de cada parte do Adendo será considerada uma assinatura a estas Cláusulas. 

Função (controlador/processador: Processador 

B. DESCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

Categorias de sujeitos de dados cujos dados pessoais são transferidos 

Indivíduos sobre os quais os dados são fornecidos à Esri por meio dos Serviços Online e serviços de 
assinatura e manutenção pelo (ou sob a direção do) Cliente ou por Usuários Finais do Cliente, que podem 
incluir clientes, funcionários, fornecedores e Usuários Finais do Cliente. 

Categorias de dados pessoais transferidos 

Os dados relativos a pessoas fornecidos a Esri, através dos Serviços Online e dos serviços de assinatura 
e manutenção, pelo (ou com o direcionamento do) Cliente ou pelos Usuários Finais do Cliente. 

Dados confidenciais transferidos (se aplicável) e restrições ou salvaguardas aplicadas que levam 
totalmente em consideração a natureza dos dados e os riscos envolvidos, como, por exemplo, 
limitação estrita da finalidade, restrições de acesso (incluindo acesso apenas para funcionários que 
seguiram treinamento especializado), mantendo um registro de acesso aos dados, restrições para 
transferências posteriores ou medidas de segurança adicionais. 

Considerando que apenas o Cliente (não a Esri) tem total conhecimento e controle em relação a quais dados 
são fornecidos à Esri por meio dos Serviços Online e serviços de assinatura e manutenção, a Esri trata todos 
os Dados do Cliente de acordo com os padrões de dados confidenciais, fornecendo as medidas técnicas 
e organizacionais descritas no Aditamento II. O Cliente é responsável por verificar se tais medidas são 
apropriadas para as categorias específicas de dados fornecidos à Esri por meio dos Serviços Online e dos 
serviços de assinatura e manutenção. 
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A frequência da transferência (por exemplo, se os dados são transferidos de forma pontual ou 
contínua). 

A frequência da transferência depende da frequência com que o Cliente fornece Dados Pessoais à Esri por 
meio dos Serviços Online e dos serviços de assinatura e manutenção. Estima-se que as transferências 
sejam pontuais e/ou contínuas. 

Natureza do processamento 

Análise espacial realizada por meio das seguintes operações, dependendo da escolha do Cliente das 
configurações e ações realizadas: coleta, registro, organização, estruturação, armazenamento, adaptação ou 
alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação por transmissão, disseminação ou disponibilização, 
alinhamento ou combinação , restrição, apagamento ou destruição. 

Finalidade (s) da transferência de dados e processamento posterior 

A Esri processará Dados Pessoais com o objetivo de fornecer os Serviços Online e serviços de assinatura 
e manutenção ao Cliente de acordo com o Contrato. 

O período durante o qual os dados pessoais serão retidos ou, se isso não for possível, os critérios 
usados para determinar esse período 

O período durante o qual os dados pessoais serão retidos depende da duração do processamento, conforme 
determinado pelo Cliente e pelas instruções adicionais do Cliente. 

Para transferências para (sub) processadores, especifique também o assunto, a natureza e a duração 
do processamento 

Serviços em nuvem e serviços de suporte técnico com processamento da mesma natureza e duração 
conforme descrito acima. 

C. AUTORIDADE DE SUPERVISÃO COMPETENTE 

Conforme aplicável de acordo com a Cláusula 13 
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ADITAMENTO II 
MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS, INCLUINDO MEDIDAS TÉCNICAS 

E MEDIDAS ORGANIZACIONAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DADOS 
 

A Esri manterá salvaguardas administrativas, físicas e técnicas para proteção da segurança, confidencialidade 
e integridade dos Dados Pessoais carregados para os Serviços do ArcGIS Online e pelos serviços de assinatura 
e manutenção, conforme descrito na Documentação de Segurança e Privacidade aplicável aos Serviços do 
ArcGIS Online e serviços de assinatura e manutenção adquiridos pelo exportador de dados, conforme 
atualizados de tempos em tempos e acessíveis via https://trust.arcgis.com/en/security/security-overview.htm ou 
de outra forma disponibilizados pela Esri. 
 

A. Medidas técnicas para os serviços do ArcGIS Online. A Esri implementou as seguintes medidas técnicas 
para os serviços do ArcGIS Online: 

 

i. O algoritmo de criptografia de última geração e sua parametrização (por exemplo, comprimento da 
chave, modo de operação, se aplicável) são usados para dados do Cliente em repouso. 

ii. A força da criptografia leva em consideração o período de tempo durante o qual a confidencialidade 
dos dados pessoais criptografados deve ser preservada. 

iii. O algoritmo de criptografia é implementado por software devidamente mantido, cuja conformidade 
com a especificação do algoritmo escolhido foi verificada por certificação. 

iv. As chaves são gerenciadas de forma confiável (geradas, administradas, armazenadas, vinculadas 
à identidade de um destinatário pretendido e revogadas). 

v. O ArcGIS Online permite que o Cliente (exportador de dados) pseudonimize os campos (por 
exemplo, credenciais do usuário) de tal maneira que os dados pessoais não possam mais ser 
atribuídos a um sujeito dos dados específico, nem ser usados para destacar o sujeito dos dados em 
um campo maior, sem a utilização de informações adicionais detidas e controladas exclusivamente 
pelo Cliente (exportador de dados), do qual o Cliente (exportador de dados) detém o controle 
exclusivo do algoritmo ou repositório que permite a reidentificação usando informações adicionais.  

vi. O ArcGIS Online suporta as melhores práticas para protocolos de criptografia de transporte. 
vii. Uma autoridade de certificação de chave pública confiável e uma infraestrutura são usadas. 
viii. Medidas específicas de proteção e de última geração são utilizadas contra ataques ativos e passivos. 
ix. A existência de backdoors (em hardware ou software) foi descartada. 
x. O ArcGIS Online pode ser usado em combinação com o ArcGIS Enterprise em uma configuração que 

permite ao Cliente (exportador de dados) armazenar e gerenciar Dados Pessoais sob o controle do 
Cliente (exportador de dados) sem transferi-los para um terceiro país, enquanto um exportador de dados 
processa Dados Pessoais de forma que seja dividido em duas ou mais partes, e a parte que está sendo 
transferida para o terceiro país não possa mais ser interpretada ou atribuída a um sujeito dos dados 
específico sem o uso de informações adicionais sob o controle do Cliente (exportador de dados). 

 

Informações adicionais sobre medidas técnicas podem ser encontradas aqui: 
https://trust.arcgis.com/en/documents/ 

 

B. Medidas Organizacionais e Contratuais 
 

i. Os esforços da Esri em torno da privacidade são descritos em https://www.esri.com/en-
us/privacy/overview. 

ii. A Esri se compromete a tratar os Dados Pessoais de acordo com sua Declaração de Privacidade 
(disponível aqui: https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-statement) e Suplemento 
da Declaração de Privacidade de Produtos e Serviços da Esri (disponível 
aqui:https://www.esri.com/enus/privacy/privacy-statements/privacy-supplement). 

iii. A Esri fornece um Adendo de Processamento de Dados predefinido que contém Cláusulas Contratuais 
Padrão aqui: https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-gdpr. 

iv. A Esri mantém e aplica uma Política de Proteção de Informações Pessoais interna que exige que os 
funcionários protejam os Dados Pessoais que eles acessam. 

v. A Esri mantém uma Política de Segurança Corporativa que aborda os controles de acesso e medidas de 
segurança corporativa. 
 

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/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 requisitos adicionais e direito de rescisão antecipada. Se as autoridades de supervisão 
adotarem outros requisitos e medidas com relação à transferência de Dados Pessoais para os EUA, a Esri 
irá alterar este Adendo para cumprir os requisitos adicionais. Se a Esri não puder atender aos requisitos 
adicionais, o Cliente terá o direito de rescindir o Contrato por conveniência (sem taxa de rescisão ou 
penalidade) mediante notificação por escrito à Esri. 
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