Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.709/18 faz-se
necessário a adequação de empresas e órgãos públicos à proteção de dados pessoais.
Neste intuito, contratante e contratada se comprometem a cumprir todas as leis, regras
e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais tratados em razão da execução do objeto
do Contrato vigente junto à Gade Solution, incluindo, mas não se limitando, ao disposto
na Lei de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

1. A CONTRATANTE deverá utilizar os dados pessoais recebidos em função deste
Contrato somente para a finalidade objeto do serviço ora contratado, não podendo, em
nenhum caso, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena de rescisão
imediata do Contrato e assunção integral de quaisquer danos causados à Serasa
Experian, a CONTRATADA e/ou a terceiros.

2. A CONTRATANTE se obriga a não armazenar e a não compartilhar os dados pessoais
com terceiros, salvo com autorização prévia e expressa da Serasa Experian por
intermédio da CONTRATADA.

3. No caso de envio de dados pessoais pela CONTRATANTE à Serasa Experian e/ou a
CONTRATADA, a CONTRATANTE declara e garante que constituiu a base de dados de
forma lícita em conformidade com a legislação vigente e que, conforme aplicável, possui
autorização ou dá ciência aos titulares sobre o compartilhamento dos dados com a
Serasa Experian, a depender da hipótese legal que autoriza o tratamento de dados
realizado pela CONTRATANTE.

4. A CONTRATANTE garante possuir política apropriada de proteção de dados pessoais
compatível com todas as leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a adoção de
medidas técnicas apropriadas para proteger os dados pessoais contra: (i) ameaças ou
riscos à privacidade, à segurança, à integridade e/ou à confidencialidade; (ii) destruição
acidental ou ilícita, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado; (iii)
quaisquer outras formas ilegais de tratamento; e (iv) incidentes de segurança ou
privacidade.

5. A CONTRATANTE se obriga a efetuar a gestão de vulnerabilidades de suas
ferramentas que sejam utilizadas no tratamento de dados pessoais proveniente da Serasa
Experian por intermédio da CONTRATADA, realizando testes periódicos para identificação
e imediata correção de eventuais vulnerabilidades que venham a ser identificadas.

6. A CONTRATANTE deverá permitir, colaborar e dar suporte à execução de auditoria
técnica acompanhada pela Serasa Experian e/ou CONTRATADA, com objetivo de
verificação de cumprimento das obrigações deste Contrato, de padrões adequados de
segurança da informação, adequação às legislações vigentes e identificação de
eventuais vulnerabilidades dos sistemas, dando todo o acesso necessário para a
execução de tal auditoria, em datas e horários a serem acordados entre as partes.

7. A CONTRATANTE desde já concorda e autoriza expressamente que a Serasa Experian
realize a transferência internacional dos dados pessoais recebidos em razão deste
Contrato, para empresas do mesmo grupo econômico da Serasa Experian ou prestadores
de serviços contratados por esta.

8. Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a CONTRATANTE deverá
enviar comunicação à CONTRATADA, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas contado a partir da ciência do vazamento, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
(i)

data e hora do incidente;

(ii)

data e hora da ciência pela CONTRATADA;

(iii) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;
(iv) relação de titulares afetados pelo incidente; e
(v) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar eventuais danos
e evitar novos incidentes.

