
ADENDO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

Este Adendo de Processamento de Dados (APD) faz parte do contrato de usuário padrão              
firmado entre o Cliente e a HSystem (Contrato). 

O Cliente entra neste APD em nome de si mesmo e, na medida exigida pelas Leis de Proteção                  
de Dados aplicáveis, em nome e em nome de suas Afiliadas do Controlador (definidas abaixo).               
Apenas para os fins deste APD, e exceto onde indicado em contrário, o termo "Cliente" deve                
incluir as Afiliadas do Cliente e do Controlador. Todos os termos em maiúscula não definidos               
têm o significado atribuído no Contrato. 

Durante o fornecimento dos Serviços sob o Contrato, a HSystem pode processar determinados             
Dados Pessoais (tais termos definidos abaixo) em nome do Cliente e onde a HSystem processa               
esses Dados Pessoais em nome do Cliente, as Partes concordam em cumprir os termos e               
condições contidos neste APD em conexão com esses dados pessoais. 

COMO EXECUTAR ESTE APD: 

1. Este APD consiste em duas partes: o corpo principal do APD e os Anexos A, B (incluindo os                   
Apêndices 1 e 2) e C. 

2. Este APD foi pré-assinado pela HSystem. Para concluir este APD, o Cliente deve: 

a. Preencha as informações na caixa de assinatura e assine na Página 7. 

b. Preencha as informações como exportador de dados na página 10. 

c. Preencha as informações na caixa de assinatura e assine nas páginas 18, 20 e 21. 

3. Devolva o APD assinado a HSystem em privacidade@hsystem.com ou com o contrato de              
usuário do cliente assinado. 

4. O APD entrará em vigor no final de 25 de maio de 2018 ou na data de recebimento do APD                     
totalmente assinado pela HSystem e termina com a rescisão do contrato de usuário do cliente. 

1. DEFINIÇÕES 

“Afiliado” significa qualquer entidade que direta ou indiretamente controla, é controlada ou            
está sob controle comum com a entidade em questão. “Controle”, para os fins desta definição,               
significa propriedade ou controle direto ou indireto de mais de 50% dos interesses de voto da                
entidade em questão. 

“Controlador” significa a entidade que determina os propósitos e os meios do processamento             
de dados pessoais. 

“Afiliado do Controlador” significa qualquer um dos Afiliados do Cliente que estão (a) (i)              
sujeitos às Leis de Proteção de Dados aplicáveis da União Europeia, do Espaço Econômico              
Europeu e / ou de seus estados membros, Suíça e / ou Reino Unido, e (ii) permissão para usar                   
os Serviços nos termos do Contrato entre o Cliente e a HSystem (b) se e na medida em que a                    
HSystem processe Dados Pessoais para os quais os Afiliados se qualificam como Controlador. 

“Leis de proteção de dados” significa todas as leis e regulamentos, incluindo leis e              
regulamentos vinculativos da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e de seus estados             
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membros, Suíça e Reino Unido, aplicáveis ao processamento de dados pessoais nos termos do              
Contrato. 

“Titular dos dados” significa a pessoa identificada ou identificável a quem os Dados Pessoais se               
relacionam. 

“GDPR” ou “RGPD”, o 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, e que revoga a Diretiva 95/46 /                 
CE (regulamento geral sobre proteção de dados). 

“Dados Pessoais” significa qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada           
ou identificável, na medida em que essas informações sejam protegidas como dados pessoais             
sob as Leis de Proteção de Dados aplicáveis e enviadas como Dados do Cliente. 

“Processamento” significa qualquer operação ou conjunto de operações executadas nos          
Dados Pessoais, seja por meios automáticos ou não, como coleta, gravação, organização,            
estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação         
por transmissão, disseminação ou disponibilização, alinhamento ou combinação, restrição,         
apagamento ou destruição. 

“Processador” significa a entidade que processa Dados Pessoais em nome do Controlador. 

“Ficha de dados de práticas de segurança” significa a Ficha de dados de práticas de segurança                
da HSystem, atualizada periodicamente e disponível mediante solicitação na HSystem. 

“HSystem” significa a entidade HSytem que é parte deste APD, conforme especificado na             
seção “COMO ESTE APD É APLICÁVEL” acima. 

“Cláusulas Contratuais Padrão” significa o contrato assinado entre e Cliente e HSystem e             
anexado a ele como Anexo B de acordo com Decisão da Comissão Europeia (C (2010) 593), de                 
5 de fevereiro de 2010, sobre Cláusulas Contratuais Padrão para a transferência de dados              
pessoais para processadores estabelecidos em países terceiros que não garantam um nível            
adequado de proteção de dados. 

“Subprocessador” significa qualquer entidade envolvida pela HSystem ou por um membro da            
HSystem para processar Dados Pessoais em conexão com os Serviços. 

“Autoridade Supervisora” significa uma autoridade pública independente estabelecida por um          
Estado Membro da UE de acordo com o GDPR. 

 

2. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

2.1 Funções das Partes. As partes reconhecem e concordam que, com relação ao             
Processamento de Dados Pessoais, o Cliente é o Controlador e a HSystem é o Processador.               
Onde o Cliente for um Processador em relação ao Processamento de Dados Pessoais, o              
HSystem será um Subprocessador. 

2.2 Processamento de Dados Pessoais do Cliente. O Cliente deve, no uso dos Serviços e               
fornecimento de instruções, Processar Dados Pessoais de acordo com os requisitos da Lei de              
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Proteção de Dados aplicável. O Cliente será o único responsável pela precisão, qualidade e              
legalidade dos Dados Pessoais e pelos meios pelos quais o Cliente adquiriu Dados Pessoais. 

2.3 Processamento de Dados Pessoais da HSystem. Como Processador do Cliente, a HSystem             
processará apenas Dados Pessoais para os seguintes fins: (i) Processamento de acordo com o              
Contrato; e (ii) Processar para cumprir com outras instruções razoáveis fornecidas pelo Cliente             
(por exemplo, via e-mail ou tíquetes de suporte) que sejam consistentes com os termos do               
Contrato (individual e coletivamente, o "Objetivo"), e o Objetivo constitua o completo e             
instruções finais no momento da execução do APD para o Processamento de Dados Pessoais. 

2.4 Detalhes do Processamento. O assunto do Processamento de Dados Pessoais pela            
HSystem é o objetivo. A duração do Processamento, a natureza e a finalidade do              
Processamento, os tipos de Dados Pessoais e as categorias de titulares de Dados Processados              
sob este APD são detalhados na Figura A (Descrição das Atividades de Processamento) deste              
APD. 

 

3. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS 

3.1 Solicitações de Titular de Dados. A HSystem deve, na medida do permitido por lei, notificar                
imediatamente o Cliente se a HSystem receber solicitações de um Titular dos Dados para              
exercer os seguintes direitos do Titular dos Dados: acesso, retificação, restrição de            
processamento, apagamento (“direito a ser esquecido”), portabilidade objeção ao         
Processamento ou não estar sujeito a uma tomada de decisão individual automatizada (cada             
uma, uma "Solicitação do Titular dos Dados"). Levando em conta a natureza do             
Processamento, a HSystem ajudará o Cliente por medidas técnicas e organizacionais           
apropriadas, na medida do possível, para o cumprimento da obrigação do Cliente de responder              
a uma Solicitação do Titular dos Dados de acordo com as Leis de Proteção de Dados aplicáveis.                 
Além disso, na medida em que o Cliente, no uso dos Serviços, não tem a capacidade de                 
atender uma Solicitação do Titular dos Dados, a HSystem, mediante solicitação do Cliente,             
envidará esforços comercialmente razoáveis para ajudar o Cliente a responder a essa            
Solicitação do Titular dos Dados, na medida em que a HSystem seja legalmente permitido para               
fazer isso e a resposta a essa Solicitação do titular dos dados é exigida pelas Leis de Proteção                  
de Dados aplicáveis. Na extensão legalmente permitida, o Cliente será responsável por            
quaisquer custos decorrentes da prestação dessa assistência pela HSystem, incluindo          
quaisquer taxas associadas ao fornecimento de funcionalidades adicionais. 

 

4. SUBPROCESSADORES 

4.1 Nomeação de Subprocessadores. O Cliente reconhece e concorda que (a) os Afiliados da              
HSystem podem ser retidos como Subprocessadores; e (b) a HSystem e os Afiliados da              
HSystem, respectivamente, podem envolver sub-processadores de terceiros em conexão com          
a prestação dos Serviços. Como condição para permitir que um Subprocessador de terceiros             
processe Dados Pessoais, a HSystem ou um Afiliado da HSystem firmará um contrato por              
escrito com cada Subprocessador contendo obrigações apropriadas de segurança de dados           
que cumprem as Leis de Proteção de Dados, na medida aplicável à natureza dos Serviços               
fornecidos por esse Subprocessador. 
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4.2 Lista de subprocessadores atuais e notificação de novos subprocessadores. Uma lista            
atual de subprocessadores para os serviços, incluindo as identidades desses subprocessadores           
e seu país de localização, está incluída no Anexo C ("Listas de subprocessadores"). O Cliente               
autoriza o uso pela HSystem de cada Subprocessador listado e pode receber notificações de              
novos Subprocessadores fazendo uma solicitação por escrito para privacidade@hsystem.com. 

4.3 Direito de Objeção para novos subprocessadores. O Cliente pode objetar razoavelmente            
ao uso da HSystem de um novo Subprocessador (por exemplo, se a disponibilização de Dados               
Pessoais para o Subprocessador puder violar a Lei de Proteção de Dados aplicável ou              
enfraquecer as proteções para esses Dados Pessoais), notificando a HSystem imediatamente           
por escrito em dez ( 10) dias úteis após o recebimento da notificação da HSystem, de acordo                 
com o mecanismo estabelecido na Seção 4.2. Essa notificação deve explicar os motivos             
razoáveis da objeção. Caso o Cliente oponha a um novo Subprocessador e a HSystem não               
possa disponibilizar uma alteração nos serviços ou Subprocessador para resolver o objeto do             
Cliente dentro de um período de tempo razoável, que não deverá exceder trinta (30) dias, a                
parte pode rescindir sem penalidade o Contrato com relação apenas aos Serviços que não              
podem ser fornecidos pela HSystem sem o uso do novo Subprocessador contestado, mediante             
notificação por escrito à HSystem. 

 

5. SEGURANÇA 

5.1 Controles para a proteção dos dados do cliente. A HSystem deve manter medidas técnicas               
e organizacionais apropriadas para proteger a segurança (incluindo proteção contra          
Processamento não autorizado ou ilegal e contra destruição, perda ou alteração ou dano             
acidental ou ilegal, divulgação não autorizada ou acesso a Dados do Cliente), confidencialidade             
e integridade de Dados do Cliente que cumprem as Leis de Proteção de Dados relevantes. 

5.2 Certificações e auditorias de terceiros. O Cliente pode solicitar uma auditoria dos             
procedimentos da HSystem relevantes para a proteção de Dados Pessoais, mas apenas na             
extensão exigida pela Lei de Proteção de Dados aplicável. Essa auditoria pode ocorrer uma vez               
por ano civil, a menos que as Leis de Proteção de Dados aplicáveis ao Cliente exijam auditorias                 
mais frequentes. Se o Cliente desejar realizar uma auditoria ao processamento de Dados             
Pessoais da HSystem, deverá notificar a HSystem com antecedência prévia razoável. O Cliente             
deve enviar um plano de auditoria detalhado à HSystem pelo menos quatro (4) semanas antes               
da data de auditoria ou inspeção proposta. O plano de auditoria deve descrever o escopo               
proposto, a duração e a data de início da auditoria. A HSystem revisará o plano de auditoria e                  
informará o Cliente sobre quaisquer preocupações ou perguntas (por exemplo, qualquer           
solicitação de informações que possa comprometer as obrigações de confidencialidade da           
HSystem ou a segurança, privacidade, emprego ou outras políticas relevantes da Hsystem). A             
HSystem trabalhará em cooperação com o Cliente para acordar um plano final de auditoria e,               
uma vez acordado, a HSystem permitirá e auxiliará com essa auditoria pelo Cliente (ou um               
auditor independente mandatado pelo Cliente). Para esse fim, sujeito ao Cliente: 

(a) garantir que todas as informações obtidas ou geradas pelo Cliente ou auditor (es) em               
conexão com tais solicitações, inspeções e auditorias sejam mantidas estritamente          
confidenciais (exceto para divulgação à Autoridade Supervisora relevante ou conforme exigido           
pela lei aplicável) é usado apenas para fins de atender aos requisitos de auditoria do Cliente                
sob as Leis de Proteção de Dados; 
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(b) garantir que essa auditoria ou inspeção seja realizada durante o horário comercial, com              
interrupções mínimas nos negócios da HSystem, nos negócios dos subprocessadores da           
HSystem (se aplicável) e nos negócios dos outros clientes da HSystem; e 

(c) pagar os custos razoáveis da HSystem para ajudar no fornecimento de informações e              
permitir e contribuir para inspeções e auditorias. 

 

6. GERENCIAMENTO E NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES DE DADOS DO CLIENTE 

A HSystem mantém políticas e procedimentos de gerenciamento de incidentes de segurança,            
de acordo com as Leis de Proteção de Dados relevantes. A HSystem notificará o Cliente sobre                
qualquer violação dos sistemas da HSystem relacionados aos Dados Pessoais (nos termos da             
Lei de Proteção de Dados aplicável) dos quais a HSystem tome conhecimento e que possa               
exigir uma notificação a uma Autoridade Supervisora ou Titular dos Dados nos termos da Lei               
de Proteção de Dados ou qual HSystem deve notificar o Cliente de acordo com a Lei de                 
Proteção de Dados aplicável (um "Incidente de Dados do Cliente"). A HSystem deve fornecer              
cooperação e assistência comercialmente razoáveis na identificação da causa desse Incidente           
de Dados do Cliente e tomar medidas comercialmente razoáveis para remediar a causa na              
medida em que a correção estiver sob o controle da HSystem. As obrigações aqui contidas não                
se aplicam a incidentes causados pelo Cliente ou qualquer um de seus funcionários,             
contratados, agentes ou representantes. 

 

7. DEVOLUÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS DO CLIENTE 

Após o término dos Serviços para os quais a HSystem está processando dados pessoais, 

A HSystem deverá, mediante solicitação do Cliente, e sujeito às limitações descritas no             
Contrato, devolver todos os Dados do Cliente e cópias desses dados ao Cliente ou destruí-los               
com segurança e demonstrar à satisfação do Cliente que tomou essas medidas, a menos que a                
lei aplicável impeça devolver ou destruir todos ou parte dos Dados do Cliente. A HSystem               
concorda em preservar a confidencialidade de todos os Dados do Cliente retidos e só              
processará ativamente esses Dados do Cliente após essa data, a fim de cumprir as leis às quais                 
está sujeito. 

  

8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade de cada parte e de todas as suas Afiliadas, reunida em conjunto,              
decorrente ou relacionada a este APD, seja em contrato, delito ou sob qualquer outra teoria de                
responsabilidade, está sujeita à seção 'Limitação de responsabilidade' do Contrato, e qualquer            
referência nessa seção à responsabilidade de uma parte significa a responsabilidade agregada            
dessa parte e de todas as suas Afiliadas sob o Contrato e todos os APDs juntos. 

Para evitar dúvidas, a responsabilidade total da HSystem e de suas Afiliadas por todas as               
reivindicações do Cliente e de todas as suas Afiliadas controladoras decorrentes ou            
relacionadas ao Contrato e cada APD deve aplicar de forma agregada todas as reivindicações              
nos termos do Contrato e de todos os APDs estabelecidos de acordo com o Contrato, incluindo                
o Cliente e todas as Afiliadas do Controlador, e, em particular, não devem ser entendidos como                
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aplicáveis individual e individualmente ao Cliente e / ou a qualquer Afiliado do Controlador que               
seja parte contratual de qualquer APD. 

 

9. EFEITO JURÍDICO 

Este APD somente se tornará juridicamente vinculativo entre o Cliente e a HSystem quando as               
etapas de formalidades estabelecidas na Seção “COMO EXECUTAR ESTE APD” acima tiverem            
sido totalmente concluídas. Se o Cliente executou anteriormente um adendo de           
processamento de dados com a HSystem, este APD suprimi e substitui esse Adendo anterior de               
processamento de dados. 

 

10. LEI APLICÁVEL 

Este APD e qualquer disputa ou reclamação decorrente ou relacionada a ele ou a seu objeto ou                 
formação (incluindo disputas ou reivindicações não contratuais) serão regidos e interpretados           
de acordo com as leis do Brasil. 

 

Lista de Anexos 

Anexo A: Descrição das atividades de processamento 

Anexo B: Cláusulas Contratuais Padrão 

Anexo C: Subprocessadores 
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Os signatários autorizados das partes assinaram devidamente este APD: 

 

Em nome da HSystem: 

 

Nome (escrito na íntegra): DIEGO CORREIA 

 

Posição: CONSELHO GERAL E DIRETOR COMERCIAL 

 

Endereço: Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 115, Bairro Centro, CEP 88010-120, Florianópolis,            
Santa Catarina, Brasil. 

 

Assinatura: ___________________ 

 

Em nome do Cliente 

 

Nome: 

 

Posição: 

 

Endereço: 

 

Assinatura: ___________________ 
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ANEXO A 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO 

 

Titular dos dados 

O Cliente pode enviar dados pessoais relacionados aos Serviços, cuja extensão é determinada e              
controlada pelo Cliente e que pode incluir, entre outros, dados pessoais relacionados às             
seguintes categorias de titulares de dados: 

● funcionários do Cliente; 

● consultores do cliente;  

● contratados do Cliente; 

● agentes do Cliente; 

● hóspedes em hotéis do Cliente; 

● terceiros com os quais o Cliente realiza negócios. 

 

Categorias de dados 

Os dados pessoais transferidos dizem respeito às seguintes categorias de dados: 

Quaisquer dados e informações pessoais enviados pelo Cliente e incluem texto, arquivos,            
comentários e links de mensagens. 

 

Categorias especiais de dados 

O Cliente pode enviar dados pessoais à HSystem por meio dos Serviços, cuja extensão é               
determinada e controlada pelo Cliente em conformidade com a Lei de Proteção de Dados              
aplicável e que pode envolver as seguintes categorias especiais de dados, se houver: 

● origem racial ou étnica; 

● opiniões políticas; 

● crenças religiosas ou filosóficas; 

● filiação sindical; 

● dados genéticos ou biométricos; 

● saúde; e 

● vida sexual. 

 

Operações de processamento 
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Os dados pessoais transferidos serão processados de acordo com o Contrato e podem estar              
sujeitos às seguintes atividades de processamento: 

● armazenamento e outro processamento necessário para fornecer, manter e melhorar os            
Serviços fornecidos ao Cliente; 

● fornecer ao cliente e suporte técnico ao Cliente; 

● marketing de serviços adicionais para o Cliente; e 

● divulgações de acordo com o Contrato, conforme exigido por lei. 
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ANEXO B 

Cláusulas contratuais padrão (processadores) 

 

Para efeitos do artigo 26 (2), da Diretiva 95/46 / CE, relativa à transferência de dados pessoais                 
para processadores estabelecidos em países terceiros que não garantem um nível adequado            
de proteção de dados 

Nome da organização exportadora de dados: 

Endereço: 

Tel: 

Fax: 

o e-mail: 

Outras informações necessárias para identificar a organização: 

…………………………………………………………… 

(o exportador de dados) 

E 

HSYSTEM TECNOLOGIA LTDA. (uma empresa constituída no Brasil) e suas afiliadas (conforme            
definido no APD). 

………………………………………………………………… 

(o importador de dados) 

cada um uma "parte"; juntos "as partes", 

ACORDARAM nas seguintes cláusulas contratuais (as cláusulas) a fim de adotar salvaguardas            
adequadas em relação à proteção da privacidade e dos direitos e liberdades fundamentais dos              
indivíduos para a transferência pelo exportador de dados ao importador de dados dos dados              
pessoais especificados no apêndice 1 . 
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Cláusula 1 

 

Definições 

Para os fins das Cláusulas: 

a) ‘dados pessoais’, ‘categorias especiais de dados’, ‘processo / processamento’, ‘controlador’,           
‘processador’, ‘titular dos dados’ e ‘autoridade de supervisão’ terão o mesmo significado que             
na Diretiva 95/46 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995,                 
relativa à proteção dos indivíduos no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à                
livre circulação desses dados; 

b) ‘Exportador de dados’, o responsável pelo tratamento que transfere os dados pessoais; 

(c) ‘o Importador de Dados’ significa o processador que concorda em receber do Exportador de               
Dados os dados pessoais destinados ao processamento em seu nome após a transferência, de              
acordo com suas instruções e os termos das Cláusulas e que não está sujeito a um país terceiro                  
Sistema que garanta uma proteção adequada, na seção do artigo 25 (1), da Diretiva 95/46 / CE; 

(d) 'o subprocessador' significa qualquer processador contratado pelo Importador de Dados ou            
por qualquer outro subprocessador do Importador de Dados que concorda em receber do             
Importador de Dados ou de qualquer outro subprocessador dos dados pessoais do Importador             
de Dados destinados exclusivamente a atividades realizada em nome do Exportador de Dados             
após a transferência, de acordo com suas instruções, os termos das Cláusulas e os termos do                
subcontrato escrito; 

(e) ‘a lei de proteção de dados aplicável’, a legislação que protege os direitos e liberdades                
fundamentais das pessoas e, em particular, seu direito à privacidade no que diz respeito ao               
tratamento de dados pessoais aplicáveis a um controlador de dados no Estado-Membro em             
que Exportador de dados estabelecido; 

f) ‘Medidas de segurança técnica e organizacional’, as medidas destinadas a proteger os dados              
pessoais contra destruição acidental ou ilegal ou perda acidental, alteração, divulgação ou            
acesso não autorizado, nomeadamente quando o processamento envolve a transmissão de           
dados através de uma rede e contra todas as outras formas ilegais de processamento. 

 

Cláusula 2 

 

Detalhes da transferência 

Os detalhes da transferência e, em particular, as categorias especiais de dados pessoais,             
quando aplicáveis, são especificados no apêndice 1, que faz parte integrante das cláusulas. 

 

Cláusula 3 
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Cláusula de beneficiário de terceiros 

 

1. O titular dos dados pode aplicar ao Exportador de Dados esta Cláusula, Cláusulas 4 (b) a (i),                  
Cláusula 5 (a) a (e) e (g) a (j), Cláusula 6 (1) e ( 2), cláusula 7, cláusula 8 (2) e cláusulas 9 a 12                         
como beneficiário de terceiros. 

2. O titular dos dados pode aplicar ao Importador de Dados esta Cláusula 5 (a) a (e) e (g),                   
Cláusula 6, Cláusula 7, Cláusula 8 (2) e Cláusulas 9 a 12, nos casos em que o Exportador de                   
Dados desapareceu de fato ou deixou de existir na lei, a menos que qualquer entidade               
sucessora tenha assumido todas as obrigações legais do Exportador de Dados por contrato ou              
por operação da lei, como resultado dos quais assume os direitos e obrigações do Exportador               
de Dados , nesse caso, o titular dos dados pode aplicá-los a essa entidade. 

3. O titular dos dados pode aplicar ao subprocessador esta Cláusula 5 (a) a (e) e (g), Cláusula 6,                   
Cláusula 7, Cláusula 8 (2) e Cláusulas 9 a 12, nos casos em que ambos os Exportador de Dados                   
e o Importador de Dados desapareceram de fato ou deixaram de existir por lei ou se tornaram                 
insolventes, a menos que qualquer entidade sucessora tenha assumido todas as obrigações            
legais do Exportador de Dados por contrato ou por operação da lei, como resultado do qual                
assume direitos e obrigações do Exportador de Dados; nesse caso, o titular dos dados pode               
aplicá-los contra essa entidade. Essa responsabilidade de terceiros do subprocessador deve           
limitar-se a suas próprias operações de processamento sob as Cláusulas. 

4. As partes não se opõem a que um titular de dados seja representado por uma associação ou                  
outro organismo, se assim o desejar expressamente e se permitido pela legislação nacional. 

 

Cláusula 4 

 

Obrigações do Exportador de Dados 

 

O Exportador de Dados concorda e garante: 

(a) que o tratamento, incluindo a própria transferência, dos dados pessoais foi e continuará              
sendo realizado de acordo com as disposições relevantes da lei de proteção de dados aplicável               
(e, se aplicável, tenha sido notificado às autoridades relevantes Estado-Membro em que o             
exportador de dados está estabelecido) e não viola as disposições pertinentes desse Estado; 

(b) que instruiu e durante toda a duração dos serviços de processamento de dados pessoais               
instruirá o Importador de Dados a processar os dados pessoais transferidos apenas em nome              
do Exportador de Dados e de acordo com a lei de proteção de dados aplicável e as Cláusulas; 

(c) que o Importador de Dados forneça garantias suficientes em relação às medidas de              
segurança técnica e organizacional especificadas no Apêndice 2 deste contrato; 

(d) que, após a avaliação dos requisitos da lei de proteção de dados aplicável, as medidas de                 
segurança sejam apropriadas para proteger dados pessoais contra destruição ou perda           
acidental ou ilegal, alteração, divulgação ou acesso não autorizado, especialmente quando o            
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processamento envolver a transmissão dados em uma rede e contra todas as outras formas              
ilegais de processamento, e que essas medidas garantam um nível de segurança adequado aos              
riscos apresentados pelo processamento e à natureza dos dados a serem protegidos,            
considerando o estado da arte e custo de sua implementação; 

(e) garantirá o cumprimento das medidas de segurança; 

(f) que, se a transferência envolver categorias especiais de dados, o titular dos dados foi               
informado ou será informado antes ou logo que possível após a transferência de seus dados               
para um país terceiro que não ofereça proteção adequada o significado da Diretiva 95/46 / CE; 

(g) encaminhar qualquer notificação recebida do Importador de Dados ou de qualquer            
subprocessador de acordo com a Cláusula 5 (b) e a Cláusula 8 (3) à autoridade supervisora de                 
proteção de dados se o Exportador de Dados decidir continuar a transferência ou suspender a               
suspensão; 

(h) disponibilizar aos titulares dos dados, mediante solicitação, uma cópia das Cláusulas, com             
exceção do Apêndice 2, e uma descrição resumida das medidas de segurança, bem como uma               
cópia de qualquer contrato de serviços de subprocessamento que deva ser feito de acordo              
com as Cláusulas, a menos que as Cláusulas ou o contrato contenham informações comerciais;              
nesse caso, poderá remover essas informações comerciais; 

(i) que, no caso de subprocessamento, a atividade de processamento é realizada de acordo              
com a Cláusula 11 por um subprocessador que fornece pelo menos o mesmo nível de proteção                
para os dados pessoais e os direitos do titular dos dados que o Importador de Dados sob as                  
Cláusulas ; e 

(j) que garantirá o cumprimento da Cláusula 4 (a) a (i). 

 

Cláusula 5 

 

Obrigações do Importador de Dados 

 

O Importador de Dados concorda e garante: 

(a) processar os dados pessoais apenas em nome do Exportador de Dados e em conformidade               
com suas instruções e Cláusulas; se não puder fornecer tal conformidade por qualquer motivo,              
concorda em informar prontamente o Exportador de Dados de sua incapacidade de cumprir;             
nesse caso, o Exportador de Dados tem o direito de suspender a transferência de dados e / ou                  
rescindir o contrato; 

(b) que não tem motivos para acreditar que a legislação aplicável a ela impeça o cumprimento                
das instruções recebidas do Exportador de Dados e suas obrigações nos termos do contrato e               
que, no caso de uma mudança nessa legislação que possa ter uma efeito adverso substancial               
sobre as garantias e obrigações fornecidas pelas Cláusulas, notificará prontamente a alteração            
ao Exportador de Dados assim que tiver conhecimento; nesse caso, o Exportador de Dados              
poderá suspender a transferência de dados e / ou rescindir o contrato ; 
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(c) que implementou as medidas de segurança técnica e organizacional especificadas no            
apêndice 2 antes de processar os dados pessoais transferidos; 

(d) que notificará prontamente o Exportador de Dados sobre: 

(i) qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma            
autoridade responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra             
forma, como uma proibição ao abrigo do direito penal de preservar a confidencialidade             
de uma investigação policial, 

(ii) qualquer acesso acidental ou não autorizado, e 

(iii) qualquer solicitação recebida diretamente dos titulares dos dados sem responder a essa             
solicitação, a menos que tenha sido autorizado de outra forma; 

(e) lidar pronta e adequadamente com todas as perguntas do Exportador de Dados             
relacionadas ao processamento dos dados pessoais sujeitos à transferência e obedecer ao            
conselho da autoridade supervisora no que diz respeito ao processamento dos dados            
transferidos; 

(f) a pedido do Exportador de Dados, para enviar suas instalações de processamento de dados               
para auditoria das atividades de processamento cobertas pelas Cláusulas, que deverão ser            
realizadas pelo Exportador de Dados ou por um organismo de inspeção composto por             
membros independentes e na posse do profissional requerido. Qualificações vinculadas a um            
dever de confidencialidade, selecionado pelo Exportador de Dados, quando aplicável, de           
acordo com a autoridade de supervisão; 

(g) disponibilizar ao titular dos dados, mediante solicitação, uma cópia das Cláusulas ou de              
qualquer contrato existente para subprocessamento, a menos que as Cláusulas ou contrato            
contenham informações comerciais, caso em que poderão remover essas informações          
comerciais, com exceção do Apêndice 2 substituída por uma descrição sumária das medidas de              
segurança nos casos em que o titular dos dados não possa obter uma cópia do Exportador de                 
Dados; 

(h) que, no caso de subprocessamento, tenha informado previamente o Exportador de Dados e              
obtido seu consentimento prévio por escrito; 

(i) que os serviços de processamento pelo subprocessador serão executados de acordo com a              
Cláusula 11; 

(j) enviar imediatamente uma cópia de qualquer contrato de subprocessador concluído sob as             
Cláusulas ao Exportador de Dados. 

 

Cláusula 6 

 

Responsabilidade 

 

1. As partes concordam que qualquer titular de dados que tenha sofrido danos como resultado               
de uma violação das obrigações mencionadas na cláusula 3 ou na cláusula 11 por qualquer               
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parte ou subprocessador tem o direito de receber uma compensação do exportador de dados              
pelo dano sofrido. 

2. Se um titular de dados não puder apresentar uma solicitação de indenização de acordo com                
o parágrafo 1 contra o Exportador de Dados, resultante de uma violação por parte do               
Importador de Dados ou de seu subprocessador de qualquer uma das obrigações mencionadas             
na Cláusula 3 ou na Cláusula 11, porque o exportador de dados desapareceu de fato ou deixou                 
de existir por lei ou se tornou insolvente, o importador de dados concorda que o titular dos                 
dados pode apresentar uma reclamação contra o importador de dados como se fosse o              
exportador de dados, a menos que qualquer entidade sucessora todas as obrigações legais do              
Exportador de Dados por contrato ou por força de lei; nesse caso, o titular dos dados pode                 
fazer valer seus direitos contra essa entidade. 

O Importador de Dados não pode confiar em uma violação por um subprocessador de suas               
obrigações para evitar suas próprias responsabilidades. 

3. Se um titular dos dados não puder apresentar uma reclamação contra o Exportador de               
Dados ou o Importador de Dados referido nos parágrafos 1 e 2, resultante de uma violação                
pelo subprocessador de qualquer uma das suas obrigações mencionadas na Cláusula 3 ou na              
Cláusula 11 porque o Exportador de Dados e o Importador de Dados desapareceram de fato ou                
deixaram de existir por lei ou se tornaram insolventes, o subprocessador concorda que o              
titular dos dados pode emitir uma reclamação contra o subprocessador de dados no que diz               
respeito às suas próprias operações de processamento sob as Cláusulas, como se fosse o              
Exportador de Dados ou o Importador de Dados, a menos que qualquer entidade sucessora              
tenha assumido todas as obrigações legais do Exportador ou Importador de Dados por             
contrato ou por força de lei, caso em que o titular dos dados poderá fazer valer seus direitos                  
contra essa entidade. A responsabilidade do subprocessador deve ser limitada a suas próprias             
operações de processamento sob as Cláusulas. 

 

Cláusula 7 

 

Mediação e jurisdição 

 

1. O Importador de Dados concorda que, se o titular dos dados invocar direitos de terceiros e /                  
ou reivindicar uma indenização por danos decorrentes das Cláusulas, o Importador de Dados             
aceitará a decisão do titular: 

(a) submeter o litígio à mediação, por uma pessoa independente ou, se aplicável, pela              
autoridade supervisora; 

b) Remeter o litígio aos tribunais do Estado-Membro em que o exportador de dados está               
estabelecido 

2. As partes concordam que a escolha feita pelo titular dos dados não prejudicará seus direitos                
substantivos ou processuais de buscar recursos de acordo com outras disposições do direito             
nacional ou internacional. 

 

APD HSystem Página 15 
 



 

Cláusula 8 

 

Cooperação com as autoridades de supervisão 

 

1. O Exportador de Dados concorda em depositar uma cópia deste contrato com a autoridade               
supervisora, se assim o solicitar ou se esse depósito for exigido pela lei de proteção de dados                 
aplicável. 

2. As partes concordam que a autoridade supervisora tem o direito de realizar uma auditoria               
ao Importador de Dados e a qualquer subprocessador que tenha o mesmo escopo e esteja               
sujeito às mesmas condições que seriam aplicáveis a uma auditoria do Exportador de Dados              
sob lei de proteção de dados aplicável. 

3. O Importador de Dados deve informar imediatamente o Exportador de Dados sobre a              
existência de legislação aplicável a ele ou a qualquer subprocessador que impeça a realização              
de uma auditoria ao Importador de Dados ou a qualquer subprocessador, conforme o             
parágrafo 2. Nesse caso, o Exportador de Dados ter o direito de tomar as medidas previstas na                 
cláusula 5 (b). 

 

Cláusula 9 

 

Lei Aplicável 

 

As Cláusulas serão regidas pela lei do Estado Membro em que o Exportador de Dados estiver                
estabelecido. 

 

Cláusula 10 

 

Variação do contrato 

 

As partes comprometem-se a não alterar ou modificar as Cláusulas. Isso não impede as partes               
de adicionar cláusulas sobre questões relacionadas aos negócios, quando necessário, desde           
que não contradigam a Cláusula. 

 

Cláusula 11 
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Subprocessamento 

 

1. O Importador de Dados não deve subcontratar nenhuma de suas operações de             
processamento executadas em nome do Exportador de Dados sob as Cláusulas sem o             
consentimento prévio por escrito do Exportador de Dados. Quando o Importador de Dados             
subcontratar suas obrigações sob as Cláusulas, com o consentimento do Exportador de Dados,             
deverá fazê-lo somente por meio de um contrato por escrito com o subprocessador que impõe               
ao subprocessador as mesmas obrigações que são impostas ao Importador de Dados sob             
Cláusulas. Quando o subprocessador deixar de cumprir suas obrigações de proteção de dados             
nos termos de um contrato por escrito, o Importador de Dados permanecerá totalmente             
responsável perante o Exportador de Dados pelo desempenho das obrigações do           
subprocessador nos termos desse contrato. 

2. O contrato prévio por escrito entre o Importador de Dados e o subprocessador também               
deve prever uma cláusula de beneficiário de terceiros, conforme estabelecido na Cláusula 3,             
para os casos em que o titular dos dados não possa apresentar o pedido de indenização a que                  
se refere o parágrafo 1 da Cláusula 6 contra o Exportador de Dados ou o Importador de Dados                  
porque eles desapareceram de fato ou deixaram de existir em lei ou se tornaram insolventes e                
nenhuma entidade sucessora assumiu todas as obrigações legais do Exportador ou Importador            
de Dados por contrato ou por lei . Essa responsabilidade de terceiros do subprocessador deve               
limitar-se a suas próprias operações de processamento sob as Cláusulas. 

3. As disposições relativas aos aspectos de proteção de dados para o subprocessamento do              
contrato referido no parágrafo 1 serão regidas pela lei do Estado-Membro em que o              
exportador de dados estiver estabelecido. 

4. O Exportador de Dados manterá uma lista dos acordos de subprocessamento concluídos sob              
as Cláusulas e notificados pelo Importador de Dados nos termos da Cláusula 5 (j), que serão                
atualizados pelo menos uma vez por ano. A lista deve estar disponível para a autoridade               
supervisora de proteção de dados do exportador de dados. 

 

Cláusula 12 

 

Obrigação após o término dos serviços de processamento de dados pessoais 

 

1. As partes concordam que, após o término da prestação de serviços de processamento de               
dados, o Importador de Dados e o subprocessador, à escolha do Exportador de Dados,              
retornará todos os dados pessoais transferidos e suas cópias ao Exportador de Dados ou              
destruirá todos os dados pessoais e certificar ao exportador de dados que o fez, a menos que a                  
legislação imposta ao importador de dados o impeça de retornar ou destruir todo ou parte dos                
dados pessoais transferidos. Nesse caso, o Importador de Dados garante que garantirá a             
confidencialidade dos dados pessoais transferidos e não processará mais os dados pessoais            
transferidos. 
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2. O Importador de Dados e o subprocessador garantem que, mediante solicitação do             
Exportador de Dados e / ou da autoridade supervisora, enviará suas instalações de             
processamento de dados para uma auditoria das medidas mencionadas no parágrafo 1. 

  

 

APD HSystem Página 18 
 



Em nome do Exportador de Dados: 

 

Nome (escrito por extenso): 

 

Posição: 

 

Endereço: 

 

Assinatura: ___________________ 

 

 

Em nome do Importador de Dados: 

 

Nome (escrito na íntegra): DIEGO CORREIA 

 

Posição: CONSELHO GERAL E DIRETOR COMERCIAL 

 

Endereço: Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 115, Bairro Centro, CEP 88010-120, Florianópolis,            
Santa Catarina, Brasil. 
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Apêndice 1 ao Exportador de Dados de Cláusulas Contratuais Padrão 

 

Exportador de Dados 

O Exportador de Dados é um cliente do software, serviços, sistemas e / ou tecnologias de                
distribuição e gerenciamento de estoque de hotéis do Importador de Dados 

 

Importador de dados 

O Importador de Dados é um fornecedor de software, serviços, sistemas e / ou tecnologias de                
distribuição e gerenciamento para a indústria hoteleira. 

 

Titulares dos dados 

O Exportador de Dados pode enviar dados pessoais ao Importador de Dados através dos              
Serviços, cuja extensão é determinada e controlada pelo Exportador de Dados em            
conformidade com a Lei de Proteção de Dados aplicável e que pode incluir, entre outros, dados                
pessoais relacionados as categorias de titulares de dados: 

● usuários autorizados; 

● funcionários do Exportador de Dados; 

● consultores do exportador de dados; 

● contratados do Exportador de Dados; 

● agentes do Exportador de Dados; 

● convidados no hotel do exportador de dados; e / ou 

● terceiros com os quais o Exportador de Dados realiza negócios. 

 

Categorias de dados 

Os dados pessoais transferidos dizem respeito às seguintes categorias de dados: 

Quaisquer dados pessoais incluídos nos Dados do Cliente. “Dados do Cliente” significa todos os              
dados e informações enviadas pelo Cliente e inclui texto, arquivos, comentários e links de              
mensagens. 

 

Categorias especiais de dados 

O Exportador de Dados pode enviar dados pessoais ao Importador de Dados por meio dos               
Serviços, cuja extensão é determinada e controlada pelo Exportador de Dados em            
conformidade com a Lei de Proteção de Dados Aplicável e que pode envolver as seguintes               
categorias especiais de dados, se houver: 
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● origem racial ou étnica; 

● opiniões políticas; 

● crenças religiosas ou filosóficas; 

● filiação sindical; 

● dados genéticos ou biométricos; saúde; e 

● vida sexual. 

 

Operações de processamento 

Os dados pessoais transferidos serão processados de acordo com o Contrato e qualquer             
Formulário de Pedido e podem estar sujeitos às seguintes atividades de processamento: 

● armazenamento e outro processamento necessário para fornecer, manter e melhorar os            
Serviços fornecidos ao Exportador de Dados; 

● fornecer suporte técnico e ao cliente ao Exportador de Dados; e 

● divulgações de acordo com o Contrato, conforme exigido por lei. 

 

EXPORTADOR DE DADOS: 

Nome: 

Assinatura autorizada ___________________ 

 

IMPORTADOR DE DADOS: 

Nome: DIEGO CORREIA 

Assinatura autorizada ___________________ 
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Apêndice 2 das Cláusulas Contratuais Padrão 

 

Medidas de segurança técnica e organizacional implementadas pelo Importador de Dados de            
acordo com as Cláusulas 4 (d) e 5 (c): 

O Importador de Dados implementou e manterá medidas técnicas e organizacionais           
adequadas para proteger os dados pessoais contra uso indevido e perda ou destruição             
acidental, conforme estabelecido na Política de Segurança de TI da HSystem. Os sistemas             
dedicados para a proteção de dados pessoais incluem: 

● criptografia no nível da indústria em trânsito e em repouso, quando apropriado 

● proteção dos sistemas operacionais 

● linhas de base de segurança e medidas compensatórias 

● verificação, priorização e gerenciamento de vulnerabilidades 

● teste de penetração 

● detecção de intrusão na rede 

● segmentação e proxies de rede 

● gerenciamento de integridade de arquivos 

● gerenciamento de chaves, senhas e segredos 

● sistema de gerenciamento de certificados 

● restrições de firewall no nível do aplicativo 

● acesso limitado baseado em função 

● limpeza e desativação de dados 

● sanitização e provisionamento de dados 

● monitoramento e detecção de eventos 

● violação de segurança e gerenciamento de incidentes 

● gerenciamento de alterações em conformidade e pipelines de liberação 

 

EXPORTADOR DE DADOS: 

Nome: 

Assinatura autorizada ___________________ 

IMPORTADOR DE DADOS: 

Nome: DIEGO CORREIA 

Assinatura autorizada ___________________ 
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ANEXO C - SUCESSO-PROCESSADORES. 

Nome Localização 
ActiveCampaign, Inc. EUA 
Amazon Web Services, Inc. EUA 
Datadog, Inc. EUA 
GoDaddy, Inc. EUA 
Google LLC EUA 
INFOBIP LTD UK 
Microsoft Skype Division EUA 
SendGrid, Inc. EUA 
Slack Technologies EUA 
WhatsApp, Inc. EUA 
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