
 
Exemplos de cláusulas de contratos envolvendo proteção de dados 

 
 

 
 
Cláusula para empresas que tem empregados terceirizados que irão 
trabalhar em suas dependências: 
 
Clausula x - Informar à empresa X a relação de todos os empregados que 
trabalharão na execução do objeto deste Contrato, indicando o nome completo, 
o número da carteira de identidade e o endereço de cada um deles. 
  
Parágrafo 1º - Sempre que houver alteração para inclusão ou troca de 
empregados da CONTRATADA a mesma deverá enviar com uma antecedência 
mínima de 2 (dois) dias úteis a nova relação de empregados destacados para a 
prestação dos serviços, informando os dados solicitados na cláusula acima. 
  
Parágrafo 2º - Tais dados ficarão armazenados pela empresa X pelo prazo de 
até 10 anos, após a conclusão dos trabalhos, sendo que 
a CONTRATADA declara, para todos os fins de direito, que tais informações 
foram regularmente colhidas e serão fornecidas à empresa X em obediência ao 
regime legal da proteção de dados pessoais, tendo havido o consentimento 
escrito dos titulares dos dados para as condições de uso aqui apontadas. 
 
 
 
Exemplos de cláusulas sobre proteção de dados em contrato de operador 
e controlador 
  
 
 
1. Proteção de Dados Pessoais 

2.1  Nomeação: O Cliente nomeia o Fornecedor como seu Processador de 
Dados. O Fornecedor processará os Dados Pessoais do Cliente apenas: (i) em 
nome do Cliente; (ii) para a execução do Contrato e somente na medida do 
necessário para fazê-lo; (iii) de acordo com as instruções periódicas, razoáveis 
e documentadas do Cliente; e (iv) em conformidade com todas as leis de 
proteção de dados aplicáveis, incluindo legislação extraterritorial ao qual o 
Cliente esteja sujeito. O Fornecedor deverá assegurar que qualquer pessoa 
física, agindo sob sua autorização e que possua acesso aos Dados Pessoais do 
Cliente, esteja vinculada por obrigações contratuais que disponham de 
proteções equivalentes às previstas neste Anexo em relação aos Dados 
Pessoais do Cliente. 

2.2  Processamento: O Anexo B (“Requisitos Técnicos de Segurança da 
Informação”1) descreve os detalhes do Processamento nos termos do Contrato. 

 
1 Os requisitos de segurança via de regra são fornecidos pela área de TI que vai estabelecer os critérios 

da empresa e o que é o mínimo exigido. 


