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Termo de Processamento de Dados 

 
Este Termo de Processamento de Dados reflete o acordo da G-Inter Transportes LTDA e seus 

Fornecedores, com relação ao compromisso com a conformidade do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados da União (GDPR). 

 
 
 
Este acordo se aplica onde, a Ginter deseja transferir dados pessoais a terceiros para processamento, 

tanto dentro quanto fora da UE. Isso inclui a transferência posterior de dados pessoais de um terceiro para 

outro terceiro, bem como para outras organizações internacionais dentro do escopo deste procedimento. 
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Definições 

 
“Violação de dados” significa uma violação de segurança, de forma acidental ou ilegal, que leva à 

destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a dados pessoais transmitidos, 

armazenados ou processados. 

 
“GDPR” significa o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE que substitui a Diretiva de Proteção 

de Dados 95/46/CE e foi concebido para harmonizar as leis de privacidade de dados em toda a Europa, 

de forma a proteger e capacitar todos os cidadãos da UE quanto a privacidade de dados e para reformular 

a forma como as organizações em toda a região abordam a privacidade de dados. 

 
"Processamento" significa qualquer operação ou conjunto de operações realizadas nos dados pessoais 

ou conjuntos de dados pessoais, seja por meios automatizados, como coleta, registro, organização, 

estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação por 

transmissão, disseminação ou disponibilização, alinhamento ou combinação, restrição, eliminação ou 

destruição. 

 
"Finalidade do processamento" é definida como os serviços relacionados à imigração que o importador 

de dados está realizando, realizou ou irá realizar, conforme detalhado no Termo de Serviço das partes. 

 
“Informação Pessoalmente Identificável (IPI)” significa qualquer informação relacionada a uma pessoa 

ou “Titular de Dados” que pode ser usada para identificar direta ou indiretamente a pessoa. Pode ser 

qualquer coisa, desde um nome, uma foto, endereço de e-mail, dados bancários, informações médicas, 

histórico familiar, dados biométricos, passaportes, vistos, carteiras de identidade, histórico de imigração, 

registros criminais, nacionalidade(s), informações pessoais de contato e informações antigas de contato, 

boletos de pagamento, informações sobre sexo e raça, estado civil e informações auxiliares, certidões de 

nascimento, condições de saúde, currículos, informações financeiras ou um endereço IP de computador. 

 
“Informação fornecida” significa informação, independentemente da forma ou da mídia em que for 

mantida, que pode ser acessada, usada ou divulgada pelo Exportador de Dados para o Importador de 

Dados em conexão com ou incidental ao desempenho dos serviços realizados pelo Parceiro para a Ginter. 

 
 
 
“Processador de dados”, “Controlador de dados”, “Dados pessoais”, “Titular de dados”, “Violação de dados 

pessoais”, “Autoridade de fiscalização”, “Processar/Processamento/Processado” terão o mesmo 

significado que no GDPR. 
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Obrigações do Fornecedor 

 
O Fornecedor fornece, durante todo o período de vigência deste Termo, garantias suficientes para o 

cumprimento dos requisitos do GDPR, FIDI e das Leis de Proteção de Dados aplicáveis. 

 
O Fornecedor não processará nenhum dado pessoal para finalidades diferentes daquelas estritamente 

necessárias para o cumprimento de suas obrigações no âmbito do Termo, de acordo com as instruções 

de serviço documentadas da Ginter. 

 
O Fornecedor deve tratar os dados pessoais como estritamente confidenciais de acordo com os termos 

das disposições sobre confidencialidade nos Termos ou em qualquer outro Termo aplicável entre a Ginter 

e o Fornecedor, e garante que todos os representantes autorizados a processar dados pessoais em 

conformidade com as disposições dos Termos e deste Termo de Dados: 

 
Sejam informados sobre a natureza confidencial dos dados pessoais; 

 
- Recebam treinamento apropriado em relação à legislação de proteção de dados. 

 
- Estejam sujeitos a processos de autenticação e login do usuário ao acessar dados pessoais. 

 
- Tenham se comprometido com a confidencialidade ou estão sob uma obrigação estatutária de 

confidencialidade não menos rigorosa do que a descrita no Termo e no presente Termo de 

Processamento de Dados. 

 
- Limitem o acesso de Informações Pessoalmente Identificáveis dentro dos limites de necessidade 

de conhecimento. 

 
O Fornecedor deve tomar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para: 

 
- Ajudar a G-Inter no cumprimento das suas obrigações para responder aos pedidos dos titulares 

de dados para exercer o disposto no Capítulo III do GDPR, tais como seu direito de acesso, seu 

direito de retificação, eliminação, restrição de processamento, seu direito à portabilidade de dados, 

a contestar o processamento de seus dados, ou qualquer outro pedido, reclamação ou 

comunicação relacionada às obrigações da Ginter no âmbito do GDPR. 

 
- Informar a Ginter imediatamente após tomar conhecimento de tais solicitações recebidas 

diretamente dos titulares de dados. 

 
- Fornecer todos os dados solicitados pela Ginter, dentro do prazo especificado pela Ginter. 
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O Fornecedor deve assegurar o cumprimento das obrigações relacionadas a: 

 
- Segurança do processamento no âmbito de quaisquer leis aplicáveis; 

 
- Obrigação de notificação de violação de dados às autoridades de fiscalização e ao titular de 

dados; 

 
- Realização de avaliações de impacto de proteção de dados e consultas prévias com as 

autoridades de fiscalização que a Ginter é obrigada a realizar. 

 
- Reter as informações pessoais apenas pelo tempo necessário para cumprir as finalidades 

declaradas ou conforme exigido por lei ou regulamentos e, posteriormente, eliminar 

adequadamente essas informações. 

 
 
 
Notificação de violação de dados 

 
Notificação de violação de qualquer sistema de dados relacionado à segurança, confidencialidade ou 

integridade: todos os Fornecedores devem notificar a Ginter imediatamente após a descoberta de qualquer 

suspeita de violação ou infração da segurança, confidencialidade ou integridade de qualquer 

documentação, e a notificação deve incluir os seguintes itens: a) um breve resumo dos fatos; b) o status 

da investigação; c) o número potencial de clientes afetados e as consequências desse evento. 

 
O Fornecedor deverá notificar a pessoa de contato: 

Marcio Robalo 

E-mail - marciorobalo@ginter.com.br 
 

Telefone: +55 11 48586670 

 
 

 
Subprocessamento 

 
O Fornecedor não deve contratar um subprocessador sem notificação prévia específica à Ginter. Ao 

transferir dados pessoais, o subprocessador deve assegurar que um nível adequado de proteção tenha 

sido estabelecido da seguinte forma: 

 
O subprocessador tem um Termo em vigor, que usa cláusulas de proteção de dados existentes ou 

aprovadas para garantir proteção adequada, códigos de conduta ou mecanismos de certificação 

mailto:marciorobalo@ginter.com.br
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aprovados, juntamente com compromissos vinculantes e aplicáveis no país do terceiro ou na organização 

internacional para aplicar as salvaguardas de subprocessamento adequadas em relação aos direitos dos 

titulares de dados. 
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O Fornecedor deverá realizar a devida diligência adequada nesse subprocessador para garantir que ele 

seja capaz de fornecer o nível de proteção para os dados pessoais conforme exigido por este Termo de 

Processamento de Dados. 

 
Quando o subprocessador deixar de cumprir suas obrigações de proteção de dados, o Fornecedor 

permanecerá totalmente responsável perante a Ginter pelo cumprimento das obrigações do 

subprocessador. 

 
 
 
Termo e rescisão 

 
Este Acordo de Processamento de Dados é celebrado pelo termo estabelecido neste documento, na 

ausência deste, pela vigência da cooperação entre as Partes. O Acordo de Processamento de Dados não 

pode ser rescindido nesse ínterim. Este Acordo de Processamento de Dados só pode ser alterado pelas 

Partes, sujeito a consentimento mútuo. O Fornecedor deverá fornecer sua cooperação total na alteração 

e ajuste deste Termo de Processamento de Dados por ocasião de uma nova legislação de privacidade. 

 
 
 
Diversos 

 
O Acordo de Processamento de Dados e sua implementação serão regidos pelas leis aplicáveis. 

 
Qualquer disputa que surja entre as Partes em conexão com e/ou decorrente deste Termo de 

Processamento de Dados será encaminhada ao tribunal brasileiro competente no distrito onde a Ginter 

tem sua sede. Em caso de inconsistência entre os documentos e os apêndices, a seguinte ordem de 

prioridade será aplicada: 

 
 
 

1. o Termo; 

 
2. este Termo de Processamento de Dados; 

 
3. condições adicionais, quando aplicáveis. 

 
 

 
Registros e medições feitas pelo Fornecedor serão considerados autênticos, a menos que a G-Inter 

forneça provas convincentes do contrário. 


