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HOSTED SERVICES - DATA PROCESSING 
SCHEDULE BETWEEN INNOVATIVE AND 

CLIENT 

SERVIÇOS HOSPEDADOS - ANEXO DE 
TRATAMENTO DE DADOS ENTRE 

INNOVATIVE E O CLIENTE 
  

CONFIDENTIAL INFORMATION INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
  
GENERAL PROVISIONS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Hosted Services to be provided by Innovative 
Systems Brazil LTDA (“Innovative”) to Client 
shall be subject to this Data Processing 
Schedule (“Schedule”), other applicable 
schedules listed on the Order Form, and shall 
be subject to and governed by the Innovative 
(Brazil) General Terms (“General Terms”), 
both accessible at 
https://innovativesystems.com/innovative-
systems-brazil-terms-of-business. Innovative 
recommends that Client print out the General 
Terms and the applicable Schedule for its 
records. In the event that Client is unable to 
print a copy of the General Terms or Schedule 
for its records, Innovative can provide a hard 
copy for the Client. This Schedule will set 
forth the structure and other details of the 
license the Hosted Services, and will be 
incorporated herein and made a part of the 
Agreement. 

Os Serviços Hospedados a serem fornecidos 
pela Innovative Systems Brazil LTDA 
(“Innovative”) ao Cliente estarão sujeitos a 
este Anexo de Tratamento de Dados 
(“Anexo”), outros anexos aplicáveis listados 
no Formulário de Pedido, e estarão sujeitos e 
serão regidos pelos Termos Gerais da 
Innovative Brasil (“Termos Gerais”), ambos 
acessíveis em 
https://innovativesystems.com/innovative-
systems-brazil-terms-of-business. A 
Innovative recomenda que o Cliente imprima 
os Termos Gerais e o Anexo pertinente para 
seus registros. Caso o Cliente não consiga 
imprimir uma cópia dos Termos Gerais ou do 
Anexo para seus registros, Innovative poderá 
fornecer uma cópia impressa para o Cliente. 
Este Anexo estabelecerá a estrutura e outros 
detalhes da relação referente à licença dos 
Serviços Hospedados, e será incorporado ao 
presente instrumento, fazendo parte do 
Contrato. 

  
In this Schedule, “Client” and “Innovative” 
(collectively the “Parties” and each a “Party”) 
refer to the entities identified in the 
applicable Order Form. Each Party may enter 
into Order Forms which are governed by the 
General Terms and applicable Schedule. If 
there is any conflict among the Agreements 
(as defined below), the descending order of 
precedence will be (unless expressly stated 
otherwise) the Order Form(s), Schedule(s), 
and General Terms. This Schedule applies 
exclusively to specific systems or services and 
these terms and conditions are deemed 
applicable only where the Client executes an 
Order Form in respect of such service. For 
avoidance of doubt, where a specific service 
is indicated on an applicable Order Form the 
applicable Schedule shall apply, as follows: (a) 
for Hosted Services, the Hosted Services 
Schedule shall apply; (b) for software, the 
System Schedule shall apply; (c) for Data 
Quality, the Data Quality Schedule shall 
apply; (d) for Professional Services, the 
Professional Services Schedule shall apply, 
and (e) for other functionality, the applicable 

Neste Anexo, “Cliente” e “Innovative” 
(coletivamente as “Partes” e cada uma 
“Parte”) referem-se às entidades 
identificadas no Formulário de Pedido 
aplicável. Cada Parte poderá celebrar 
Formulários de Pedido, que são regidos pelos 
Termos Gerais e Anexo aplicável. Se houver 
qualquer conflito entre os Contratos 
(conforme definido abaixo), a ordem 
decrescente de prevalência será (a menos 
que expressamente declarado de outra 
forma) o(s) Formulário(s) de Pedido, 
Anexos(s) e Termos Gerais. Este Anexo se 
aplica exclusivamente a sistemas ou serviços 
específicos e estes termos e condições são 
considerados aplicáveis apenas quando o 
Cliente assina um Formulário de Pedido em 
relação a tal serviço. Para evitar dúvidas, 
quando um serviço específico for indicado em 
um Formulário de Pedido aplicável, o Anexo 
aplicável será aplicado, conforme segue: (a) 
para Serviços Hospedados, o Anexo dos 
Serviços Hospedados será aplicável; (b) para 
software, o Anexo do Sistema será aplicável; 
(c) para Qualidade de Dados, o Anexo de 
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Schedule shall apply in each case in addition 
to these General Terms. 

Qualidade de Dados será aplicável; (d) para 
Serviços Profissionais, o Anexo de Serviços 
Profissionais será aplicável, e (e) para outras 
funcionalidades, o Anexo aplicável deverá ser 
aplicado em cada caso além destes Termos 
Gerais. 

  
The Hosted Services are intended to be used 
only to process Client’s data and are not 
intended to benefit affiliates, subsidiaries, or 
third parties. 

Os Serviços Hospedados deverão ser 
utilizados apenas para tratar dados do Cliente 
e não se destinam a beneficiar afiliadas, 
subsidiárias ou terceiros. 

  
Client and Innovative are parties to the 
Agreement, whereby the Client licenses 
certain Systems and/or receives Hosted 
Services from Innovative. The Parties 
acknowledge that as the server is located in 
Brazil the Brazilian General Data Protection 
Law (“LGPD”) applies to this Agreement and 
a data processing agreement is necessary 
between the parties to ensure the current 
processing meets the requirements of LGPD. 

O Cliente e Innovative são partes do 
Contrato, por meio do qual o Cliente licencia 
certos Sistemas e/ou recebe Serviços 
Hospedados do Innovative. As Partes 
reconhecem que, como o servidor está 
localizado no Brasil, a Lei Geral de Proteção 
de Dados (“LGPD”) se aplica a este Contrato e 
um contrato de tratamento de dados deve 
ser celebrado entre as partes para garantir 
que o tratamento atual atenda aos requisitos 
da LGPD. 

  
DATA PROCESSING AGREEMENT CONTRATO DE TRATAMENTO DE DADOS 

  
between entre 

  
The Client O Cliente 

(as detailed in the applicable Order Form) (conforme detalhado no Formulário de 
Pedido aplicável) 

  
And E 

  
Innovative Systems Brazil LTDA Innovative Systems Brazil LTDA 

Conselheiro Brotero Street, no. 528-Room 
1501 

Santa ceclia, Sao Paulo, Brazil 

Conselheiro Brotero Street, no. 528-Room 
1501 

Santa ceclia, Sao Paulo, Brasil 
Zip code: 01154-000 CEP: 01154-000 

(“Innovative”), (“Innovative”), 
  
each a "Party", together the "Parties". individualmente “Parte” e, em conjunto, 

“Partes”. 
  
This Schedule supplements the General 
Terms and other applicable schedules 
(collectively, the “Agreement”) in which 
Client permits Innovative to process the 
Client Data (defined at Section 1 below) in 
providing the Innovative services (the 
"Services"). This Schedule applies to the 
extent Brazilian Client Personal Data is 
processed by Innovative in the provision of 
the Services. 

Este Anexo complementa os Termos Gerais e 
outros anexos aplicáveis (coletivamente, 
“Contrato”) em que o Cliente permite que 
Innovative processe os Dados do Cliente 
(definidos na Cláusula 1 abaixo) no 
fornecimento dos serviços Innovative 
(“Serviços”). Este Anexo se aplica na medida 
em que os Dados Pessoais do Cliente 
brasileiro são tratados pela Innovative na 
prestação dos Serviços. 

  
1 Definitions 1 Definições 
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1.1 Capitalised terms used but not 
defined in this Schedule have the meanings 
set out in the Agreement. 

1.1 Os termos em letras maiúsculas 
utilizados, mas não definidos neste Anexo, 
têm os significados estabelecidos no 
Contrato. 

  
1.2 The following terms and 
expressions used in this Schedule shall have 
the meaning assigned to them in Data 
Protection Laws to the extent they are not 
defined in this Schedule or the Agreement: (i) 
personal data; (ii) data controller; (iii) data 
processor; (iv) data subject; and (v) 
processing. 

1.2 Os seguintes termos e expressões 
utilizados neste Anexo devem ter o 
significado atribuído a eles nas Leis de 
Proteção de Dados na medida em que não 
estejam definidos neste Anexo ou no 
Contrato: (i) dados pessoais; (ii) controlador 
de dados; (iii) operador de dados; (iv) titular 
dos dados; e (v) tratamento. 

  
1.3 The following terms and 
expressions used in this Schedule shall have 
the meaning given to them below: 

1.3 Os seguintes termos e expressões 
utilizados neste Anexo terão o significado que 
lhes é atribuído abaixo: 

  
1.3.1 "Client Data" means all Records, 
data and information in whatever form or 
medium which is transferred to Innovative or 
uploaded by or on behalf of Client for 
processing by Innovative, in each case 
pursuant to the Agreement. 

1.3.1 “Dados do Cliente” significa todos 
os Registros, dados e informações em 
qualquer forma ou meio que são transferidos 
para a Innovative ou carregados por ou em 
nome do Cliente para tratamento pela 
Innovative, em cada caso nos termos do 
Contrato. 

  
1.3.2 "Client Personal Data" means any 
Client Data that constitutes personal data. 

1.3.2 “Dados Pessoais do Cliente” 
significa quaisquer Dados do Cliente que 
constituam dados pessoais. 

  
1.3.3 "Data Protection Laws" means: the 
Regulation (including as each such law may 
be replaced, supplemented, substituted or 
amended from time to time). 

1.3.3 “Leis de Proteção de Dados” 
significa: a Regulamentação (incluindo 
conforme cada uma dessas leis possa ser 
substituída, complementada ou alterada de 
tempos em tempos). 

  
1.3.4 "Regulation" means the Brazilian 
General Data Protection Law (LGPD) on the 
protection of natural persons with regard to 
the processing of personal data and on the 
free movement of such data. 

1.3.4 “Regulamentação” significa a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
estabelece a proteção de pessoas físicas no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação de tais dados. 

  
1.3.5 "Reportable Data Breach" means 
any unauthorised or unlawful processing, 
disclosure of, or access to, Client Personal 
Data and/or any accidental or unlawful 
destruction of, loss of, alteration to, or 
corruption of Client Personal Data arising as a 
result of a breach by Innovative of its 
obligations under this Schedule. 

1.3.5 “Violação Reportável de Dados” 
significa qualquer tratamento, divulgação ou 
acesso não autorizado ou ilegal aos Dados 
Pessoais do Cliente e/ou qualquer destruição 
acidental ou ilegal, perda, alteração ou 
corrupção dos Dados Pessoais do Cliente 
decorrentes de uma violação pela Innovative 
de suas obrigações de acordo com este 
Anexo. 

  
1.3.6 "Subprocessor" means the other 
processors that are engaged by Innovative to 
process Client Personal Data in connection 
with the provision of the Services, including 
the entities listed in Section 5. 

1.3.6 “Suboperador” significa os outros 
operadores que são contratados pela 
Innovative para operar Dados Pessoais do 
Cliente em conexão com o fornecimento dos 
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Serviços, incluindo as entidades listadas na 
Cláusula 5. 

  
1.3.7 "Supervisory Authority" means the 
National Data Protection Authority (ANPD) in 
Brazil or any competent data protection or 
privacy authority to which Innovative is 
subject. 

1.3.7 “Autoridade de Supervisão” 
significa a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD) no Brasil ou qualquer 
autoridade competente de proteção de 
dados ou privacidade à qual a Innovative 
esteja sujeita. 

  
2 Scope of Processing 2 Escopo de Tratamento 
  
2.1 Each Party agrees that in processing 
the Client Personal Data in connection with 
the provision of the Services, Innovative (and 
each Subprocessor) shall be a data processor. 

2.1 Cada Parte concorda que, no 
tratamento dos Dados Pessoais do Cliente em 
conexão com o fornecimento dos Serviços, 
Innovative (e cada Suboperador) será um 
operador de dados. 

  
2.2 Schedule 1 sets out the scope, 
nature and purpose of processing by 
Innovative in performing its obligations under 
this Schedule, and the duration of that 
processing, the applicable types of Client 
Personal Data and categories of data subject. 

2.2 O Anexo 1 estabelece o escopo, a 
natureza e a finalidade do tratamento pela 
Innovative no cumprimento de suas 
obrigações de acordo com este Anexo, e a 
duração desse tratamento, os tipos aplicáveis 
de Dados Pessoais do Cliente e as categorias 
de titulares dos dados. 

  
2.3 Innovative shall: 2.3 Innovative deve: 
  
2.3.1 only process the Client Personal 
Data: 

2.3.1 operar apenas os Dados Pessoais do 
Cliente: 

  
(a) for the performance of Innovative's 
obligations and the exercise of its rights in 
accordance with the Agreement and this 
Schedule, including the provision of the 
Services, which Client agrees sets out its 
complete documented instructions regarding 
the processing of Client Personal Data 
(including, where applicable, in respect of 
transfers of Client Personal Data); or  

(a) para o cumprimento das obrigações 
de Innovative e para o exercício de seus 
direitos de acordo com o Contrato e com este 
Anexo, incluindo a prestação dos Serviços, 
com o que o Cliente concorda que estabelece 
suas instruções documentadas completas 
sobre o tratamento de Dados Pessoais do 
Cliente (incluindo, quando aplicável, em 
relação a transferências de Dados Pessoais do 
Cliente); ou  

  
(b) as required by laws applicable to 
Innovative, as Innovative may notify to Client 
in writing (unless prohibited from doing so on 
grounds of important public interest). 

(b) conforme exigido pelas leis 
aplicáveis a Innovative, conforme a 
Innovative vier a notificar o Cliente por 
escrito (a menos que seja proibido de fazê-lo 
por razões de interesse público importantes). 

  
Any additional instructions of Client relating 
to the processing of Client Personal Data 
required of Innovative outside the scope of 
the Agreement and this Schedule will require 
a prior written agreement between Client 
and Innovative, including agreement on 
additional fees for such additional 
processing; 

Quaisquer instruções adicionais do Cliente 
relacionadas ao tratamento de Dados 
Pessoais do Cliente exigidas da Innovative 
fora do escopo do Contrato e deste Anexo 
exigirão um acordo prévio por escrito entre o 
Cliente e a Innovative, incluindo acordo sobre 
taxas adicionais para tal tratamento 
adicional; 
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2.3.2 upon request from Client and at 
Client's own cost, provide to Client such 
reasonable additional information as 
reasonably necessary to assist Client to 
comply with its obligations under Data 
Protection Laws relating to undertaking 
necessary data protection impact 
assessments and, where required, prior 
consultations with data protection 
Supervisory Authorities, in each case, taking 
into account the nature of the processing of 
Client Personal Data by Client by way of the 
Services and the information available to 
Innovative; 

2.3.2 mediante solicitação do Cliente e às 
custas do próprio Cliente, fornecer ao Cliente 
tais informações adicionais razoáveis, 
conforme razoavelmente necessárias para 
auxiliar o Cliente a cumprir com suas 
obrigações de acordo com as Leis de Proteção 
de Dados, relacionadas à realização de 
avaliações de impacto de proteção de dados 
necessárias e, quando necessário, fornecer 
consultas prévias com as Autoridades de 
Supervisão de Proteção de Dados, em cada 
caso, levando em consideração a natureza do 
tratamento dos Dados Pessoais do Cliente 
por parte do Cliente por meio dos Serviços e 
das informações disponíveis a Innovative; 

  
2.3.3 upon reasonable request from 
Client, assist Client in so far as is possible with 
technical and organisational measures, as is 
appropriate taking into account the nature of 
the processing of the Client Personal Data 
undertaken by Innovative, to permit Client to 
fulfil Client's obligations under Data 
Protection Laws to respond to requests for 
exercising of data subjects’ rights. Innovative 
shall inform Client of any request to exercise 
a data subject right it receives from a data 
subject whose personal data is contained in 
the Client Personal Data, and shall not 
respond to any such request without the 
consent of Client; and 

2.3.3 mediante solicitação razoável do 
Cliente, auxiliar o Cliente, na medida do 
possível, com medidas técnicas e 
organizacionais, conforme apropriado, 
levando em consideração a natureza do 
tratamento dos Dados Pessoais do Cliente 
realizado pela Innovative, para permitir que o 
Cliente cumpra as obrigações do Cliente, de 
acordo com as Leis de Proteção de Dados, 
para responder às solicitações de exercício 
dos direitos dos titulares dos dados. A 
Innovative informará ao Cliente acerca de 
qualquer solicitação para exercer um direito 
do titular dos dados que receba de uma 
pessoa cujos dados pessoais estejam 
contidos nos Dados Pessoais do Cliente, e não 
deverá responder a qualquer solicitação sem 
o consentimento do Cliente; e 

  
2.3.4 ensure that all Innovative personnel 
who have access to the Client Personal Data 
in connection with the provision of the 
Services are subject to contractual 
commitments of confidentiality. 

2.3.4 garantir que todo pessoal da 
Innovative, que tiver acesso aos Dados 
Pessoais do Cliente com relação a prestação 
dos Serviços, esteja sujeito a compromissos 
contratuais de confidencialidade. 

  
3 Data Security 3 Segurança de Dados 
  
3.1 Innovative shall implement the 
technical and organisational measures set 
out in Schedule 2 (Data Security) and this 
Section 3 to protect the security of the Client 
Personal Data, in particular against 
unauthorised or unlawful access or 
processing, alteration, accidental loss or 
destruction of or damage to the Client 
Personal Data, to a level appropriate to the 
risks presented by the processing of the 
Client Personal Data undertaken in 
connection with the provision of the Services. 

3.1 A Innovative deverá implementar 
as medidas técnicas e organizacionais 
estabelecidas no Anexo 2 (Segurança de 
Dados) e nesta Cláusula 3 para proteger a 
segurança dos Dados Pessoais do Cliente, em 
particular contra acesso não autorizado ou 
ilegal, ou tratamento, alteração, perda 
acidental ou destruição de ou danos aos 
Dados Pessoais do Cliente, a um nível 
apropriado aos riscos apresentados pelo 
tratamento dos Dados Pessoais do Cliente 
realizado com relação a prestação dos 
Serviços. 
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3.2 Innovative shall notify Client of any 
Reportable Data Breach after becoming 
aware of the Reportable Data Breach in 
accordance with requirements of the Data 
Protection Laws and its then current data 
breach notification procedure, as Innovative 
may provide to Client upon request. 

3.2 A Innovative notificará o Cliente 
acerca de qualquer Violação Reportável de 
Dados após tomar conhecimento da Violação 
Reportável de Dados de acordo com os 
requisitos das Leis de Proteção de Dados e 
com seu procedimento de notificação de 
violação de dados então vigente, conforme a 
Innovative vier a fornecer ao Cliente 
mediante solicitação deste. 

  
3.3 To assist Client in relation to any 
such Reportable Data Breach, Innovative 
shall: 

3.3 Para auxiliar o Cliente em relação a 
qualquer Violação Reportável de Dados, a 
Innovative deverá: 

  
(a) provide Client with such other 
information relating to the Reportable Data 
Breach as is within the control of Innovative 
and may be required by Client to include in 
communications required to be sent to either 
a Supervisory Authority or to affected data 
subjects in respect of the Reportable Data 
Breach in accordance with Client's obligations 
under Data Protection Laws; and 

(a) fornecer ao Cliente outras 
informações relacionadas à Violação 
Reportável de Dados que estejam sob o 
controle da Innovative e que possam ser 
solicitadas pelo Cliente para incluir nas 
comunicações que devem ser enviadas para 
uma Autoridade Supervisora ou para titulares 
de dados afetados em relação à Violação 
Reportável de Dados de acordo com as 
obrigações do Cliente nos termos das Leis de 
Proteção de Dados; e 

  
(b) take reasonable steps to mitigate 
the effects of and to minimise any damage 
resulting from the Reportable Data Breach.  

(b) adotar medidas razoáveis para 
mitigar os efeitos e minimizar qualquer dano 
resultante da Violação Reportável de Dados.  

  
4 International Transfers 4 Transferências Internacionais 
  
4.1 Client acknowledges and agrees 
that in processing the Client Personal Data in 
the provision of the Services and as part of 
the Agreement, Innovative and/or 
Innovative’s Subprocessors may view, use 
and/or remotely access the Client Personal 
Data and that Innovative and/or such 
Subprocessors are located outside Brazil. 
Client acknowledges and agrees that such 
activities may involve access from the United 
States (Innovative) and/or the locations of 
the Subprocessors as detailed in Section 5. 
Innovative shall ensure that such transfer is 
made in compliance with conditions in the 
Data Protection Laws in respect of the 
international transfer of Personal Data and 
that Innovative has in place a contractual 
commitment from such Subprocessor that it 
shall comply with this Schedule in its 
processing of such Client Personal Data. 

4.1 O Cliente reconhece e concorda 
que, o tratamento dos Dados Pessoais do 
Cliente na prestação dos Serviços e como 
parte do Contrato, a Innovative e/ou os 
Suboperadores da Innovative poderão 
visualizar, utilizar e/ou acessar remotamente 
os Dados Pessoais do Cliente e que a 
Innovative e/ou tais Suboperadores estão 
localizados fora do Brasil. O Cliente 
reconhece e concorda que tais atividades 
podem envolver acesso dos Estados Unidos 
(Innovative) e/ou das localizações dos 
Suboperadores, conforme detalhado na 
Cláusula 5. A Innovative deverá garantir que 
tal transferência seja feita em conformidade 
com as condições das Leis de Proteção de 
Dados em relação à transferência 
internacional de Dados Pessoais e que 
Innovative tenha em vigor um compromisso 
contratual de tal Suboperador no sentido de 
que este deverá cumprir com os termos deste 
Anexo  no tratamento de tais Dados Pessoais 
do Cliente. 
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4.2 Upon request, Innovative shall 
provide Client with a list of the locations and 
international organisations to which may 
access the Client Personal Data. 

4.2 Mediante solicitação, a Innovative 
deverá fornecer ao Cliente uma lista dos 
locais e organizações internacionais que 
podem acessar os Dados Pessoais do Cliente. 

  
5 Subprocessors 5 Suboperadores 
  
5.1 Without prejudice to Section 4, 
Client agrees that Innovative may engage a 
Subprocessor to carry out processing of the 
Client Personal Data in connection with the 
provision of the Services and that Innovative 
may disclose the Client Personal Data to the 
Subprocessors for such purpose. In particular 
Innovative engages Microsoft Corporation 
and its relevant affiliates as Subprocessors to 
provide a data centre or data hosting services 
as Subprocessors in respect of other data 
processing activities in connection with the 
provision of the Services and also engages, 
[»],[»]and Client agrees to the engagement of 
these Subprocessors. 

5.1 Sem prejuízo da Cláusula 4, o 
Cliente concorda que a Innovative poderá 
contratar um Suboperador para realizar o 
tratamento dos Dados Pessoais do Cliente em 
conexão com a prestação dos Serviços e que 
a Innovative poderá divulgar os Dados 
Pessoais do Cliente aos Suboperadores para 
tal propósito. Em particular, a Innovative 
contrata a Microsoft Corporation e suas 
afiliadas relevantes como Suboperadores 
para fornecer um data center ou serviços de 
hospedagem de dados como Suboperadores 
em relação a outras atividades de tratamento 
de dados em conexão com o fornecimento 
dos Serviços e também contrata, [»], [»] e o 
Cliente concorda com a contratação desses 
Suboperadores. 

  
5.2 Innovative agrees with Client that: 5.2 A Innovative acorda com o Cliente 

que: 
  
5.2.1  Innovative shall have a written 
agreement in place with each Subprocessor 
which imposes obligations on the 
Subprocessor equivalent to those set out in 
this Schedule and, subject to Sections 8 (Term 
and Termination) and 11 (Liability Limitation) 
of the General Terms, Innovative shall remain 
liable for the performance of such obligations 
by each Subprocessor; and 

5.2.1  a Innovative deverá ter um contrato 
por escrito em vigor com cada Suboperador, 
que impõe obrigações ao Suboperador 
equivalentes às estabelecidas neste Anexo e, 
sujeito às Cláusulas 8 (Prazo e Rescisão) e 11 
(Limitação de Responsabilidade) dos Termos 
Gerais, a Innovative permanecerá 
responsável pelo desempenho de tais 
obrigações por cada Suboperador; e 

  
5.2.2  Innovative shall notify Client in 
writing of any replacement of an existing 
Subprocessor, or engagement of an 
additional Subprocessor. Client may object to 
Innovative in writing to the new 
Subprocessor processing the Client Personal 
Data and upon receipt of any such objection 
Innovative may: 

5.2.2  a Innovative notificará o Cliente por 
escrito sobre qualquer substituição de um 
Suboperador existente ou contratação de um 
Suboperador adicional. O Cliente poderá se 
opor a Innovative por escrito no tocante ao 
novo Suboperador que esteja tratando os 
Dados Pessoais do Cliente, e após o 
recebimento de tal objeção, a Innovative 
poderá: 

  
(a)  comply with such objection and not 
disclose any Client Personal Data to such new 
Subprocessor; or 

(a)  concordar com tal objeção e não 
divulgar quaisquer Dados Pessoais do Cliente 
a tal novo Suboperador; ou 

  
(b)  notify Client that Innovative, 
notwithstanding Client's concern, Innovative 
wishes to engage such new Subprocessor in 
which case: 

(b)  notificar o Cliente que a Innovative, 
não obstante a preocupação do Cliente, 
Innovative deseja contratar tal novo 
Suboperador, caso em que: 
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(i)  Innovative may terminate the 
Agreement and this Schedule by providing 
Client written notice of the same; or 

(i)  a Innovative poderá rescindir o 
Contrato e este Anexo, fornecendo ao Cliente 
notificação por escrito acerca de tal opção; 
ou 

  
(ii)  where Client, acting reasonably, 
believes such replacement or addition will 
have a material adverse effect on Client's 
receipt of the Services or Innovative's ability 
to comply with its obligations regarding the 
processing of Client Personal Data set out in 
this Schedule, Client may terminate the 
Agreement and this Schedule by providing 
Innovative with written notice of the same. 

(ii)  quando o Cliente, agindo 
razoavelmente, acreditar que tal substituição 
ou adição terá um efeito adverso material no 
recebimento dos Serviços pelo Cliente ou na 
capacidade de a Innovative cumprir suas 
obrigações em relação ao tratamento dos 
Dados Pessoais do Cliente estabelecidos 
neste Anexo, o Cliente poderá rescindir o 
Contrato e este Anexo, fornecendo à 
Innovative uma notificação por escrito acerca 
de tal opção. 

  
6 Audit 6 Auditoria 
  
6.1 Subject to Client’s obligations of 
Confidentiality under the Agreement, if a 
Supervisory Authority requests in writing that 
Client conduct an audit of Innovative to 
determine compliance with Data Protection 
Laws and such written request is provided to 
Innovative an audit may be conducted not 
more than once annually, upon reasonable 
notice and with minimal disruption, and 
during the normal working hours of 
Innovative, subject to the following: 

6.1 Sujeito às obrigações de 
confidencialidade do Cliente, nos termos do 
Contrato, se uma Autoridade Supervisora 
solicitar por escrito que o Cliente realize uma 
auditoria da Innovative para determinar a 
conformidade com as Leis de Proteção de 
Dados e tal solicitação por escrito for 
fornecida à Innovative, uma auditoria poderá 
ser realizada, não mais do que uma vez por 
ano, mediante notificação razoável e com o 
mínimo de interrupção, e durante as horas 
normais de trabalho da Innovative, sujeita ao 
seguinte: 

  
(a) Such audit’s purpose shall only be 
to ensure Innovative’s compliance with this 
Schedule and the Regulation as a Data 
Processor of the Client; 

(a) O objetivo de tal auditoria será 
apenas garantir a conformidade da 
Innovative com este Anexo e com a 
Regulamentação como Operador de Dados 
do Cliente; 

  
(b) Prior to any audit, Innovative and 
the Client shall mutually agree to the (1) 
scope of such audit, (2) the manner of such 
audit, and (3) the timing and length of such 
audit; 

(b) Antes de qualquer auditoria, a 
Innovative e o Cliente deverão concordar 
mutuamente com o (1) escopo de tal 
auditoria, (2) a forma de tal auditoria, e (3) 
com o tempo e duração de tal auditoria; 

  
(c) If included as part of the agreed-
upon scope of such audit in subsection 6.1.2, 
Innovative shall provide reasonable access to 
any sites or facilities controlled by Innovative 
for such audit. Client acknowledges and 
agrees that any inspection of a third party 
server provider for the purpose of such audit 
is only available to the extent Innovative can 
obtain permission from such server provider 
to do so. If requested, Innovative shall supply 
to the Client an internationally recognized 
type of report (as prescribed, for example, by 

(c) Se incluído como parte do escopo 
acordado de tal auditoria na subcláusula 
6.1.2, a Innovative deverá fornecer acesso 
razoável a quaisquer locais ou instalações 
controladas pela Innovative para tal 
auditoria. O Cliente reconhece e concorda 
que qualquer inspeção de um provedor de 
servidor terceirizado para fins de auditoria só 
estará disponível na medida em que a 
Innovative possa obter permissão de tal 
provedor de servidor para fazê-la. Se 
solicitado, a Innovative deverá fornecer ao 



 

Version – IS Brazil HS LGPD DPA.2022.1 

ISO 27001, PCI DSS, ISAE 3402, SSAE 16) 
issued by an independent party, providing 
assurance that the server provider has 
appropriate and effective security controls in 
place if such report is made available to 
Innovative by Innovative’s server provider 
and; 

Cliente um tipo de relatório reconhecido 
internacionalmente (conforme prescrito, por 
exemplo, pela ISO 27001, PCI DSS, ISAE 3402, 
SSAE 16) emitido por uma parte 
independente, fornecendo garantia de que o 
provedor do servidor possui controles de 
segurança apropriados e eficazes em vigor se 
tal relatório for disponibilizado a Innovative 
pelo provedor de servidor da Innovative e; 

  
(d)  Innovative shall reasonably 
cooperate with such audit and shall also 
provide reasonable access to relevant 
Innovative employees with respect to such 
audit. 

(d)  A Innovative deverá cooperar 
razoavelmente com tal auditoria e também 
deverá fornecer acesso razoável a 
empregados relevantes da Innovative com 
relação a tal auditoria. 

  
7  Innovative Co-operation 7  Cooperação da Innovative 
  
7.1  Upon receipt of any request, 
demand or warrant from a law enforcement, 
governmental or regulatory agency for access 
to, or disclosure of, any Client Personal Data, 
Innovative shall: 

7.1  Após o recebimento de qualquer 
pedido, demanda ou garantia de uma 
autoridade policial, governamental ou 
reguladora para acesso ou divulgação de 
quaisquer Dados Pessoais do Cliente, a 
Innovative deverá: 

  
7.1.1  use its reasonable endeavours to 
re-direct such request, demand or warrant to 
Client; 

7.1.1  envidar seus esforços razoáveis 
para redirecionar tal pedido, demanda ou 
garantia ao Cliente; 

  
7.1.2  to the extent it is permitted to do so 
in accordance with laws applicable to 
Innovative: (i) promptly inform Client of the 
receipt of such request or demand together 
with such other reasonable information as 
Innovative may have received in relation to 
the same; and (ii) give reasonable 
consideration to any opinion or request 
expressed by Client in respect of Innovative's 
response to such request or demand; and 

7.1.2  na medida em que for permitido 
fazê-lo de acordo com as leis aplicáveis à 
Innovative: (i) informará prontamente o 
Cliente acerca do recebimento de tal pedido 
ou demanda, juntamente com outras 
informações razoáveis que a Innovative possa 
ter recebido em relação a isto; e (ii) 
considerará razoavelmente qualquer opinião 
ou solicitação expressa do Cliente em relação 
à resposta da Innovative a tal pedido ou 
demanda; e 

  
7.1.3  not access or disclose any Client 
Personal Data in response to any such 
request except where: (i) Client directs it to 
do so; or (ii) in Innovative's discretion, 
Innovative determines such access and/or 
disclosure is reasonably necessary in order 
for Innovative to comply with any obligation 
on it or any of its third party providers 
required by laws applicable to Innovative. 

7.1.3  não realizar o acesso ou divulgação 
de quaisquer Dados Pessoais do Cliente em 
resposta a qualquer solicitação, exceto 
quando: (i) o Cliente a instruir a fazê-lo; ou (ii) 
a critério da Innovative, a Innovative 
determinar que tal acesso e/ou divulgação é 
razoavelmente necessário para que a 
Innovative cumpra qualquer obrigação que 
recaia sobre a Innovative ou sobre qualquer 
um de seus fornecedores terceiros conforme 
seja exigido pelas leis aplicáveis à Innovative. 

  
7.2  Innovative shall promptly, and at 
the option of Client, return to Client or delete 
all of the Client Personal Data and all 
materials containing any copies of the Client 

7.2  A Innovative deverá 
imediatamente, e por opção do Cliente, 
devolver ao Cliente ou excluir todos os Dados 
Pessoais do Cliente e todos os materiais que 
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Personal Data held by Innovative on behalf of 
Client following the termination or expiry of 
the Agreement and this Schedule, other than 
to the extent that its retention is required by 
laws applicable to Innovative. 

contenham quaisquer cópias dos Dados 
Pessoais do Cliente mantidos pela Innovative 
em nome do Cliente após a rescisão ou 
vencimento do Contrato e deste Anexo, 
exceto na medida em que sua retenção seja 
exigida pelas leis aplicáveis à Innovative. 

  
8 Client's Obligations 8 Obrigações do Cliente 
  
8.1 Client warrants that it shall: 8.1 O Cliente garante que deverá: 
  
8.1.1 comply with its obligations under 
applicable Data Protection Laws in relation to 
its collection, processing and provision of 
Client Personal Data to Innovative in 
connection with the Services, including that 
the processing of Client Personal Data using 
the Services is lawful (Client has a legal basis 
for the processing under Data Protection 
Laws) and is undertaken in accordance with 
the principles relating to the processing of 
personal data set out in Data Protection 
Laws, and that Client is entitled to transfer 
the Client Personal Data to Innovative and 
the Subprocessors so that Innovative may 
lawfully access or use, process and transfer 
the Client Personal Data in accordance with 
the Agreement and this Schedule; 

8.1.1 cumprir com suas obrigações de 
acordo com as Leis de Proteção de Dados 
aplicáveis em relação à coleta, tratamento e 
fornecimento de Dados Pessoais do Cliente 
para a Innovative em conexão com os 
Serviços, incluindo que o tratamento de 
Dados Pessoais do Cliente que utiliza os 
Serviços é lícito (o Cliente tem uma base legal 
para o tratamento de acordo com as Leis de 
Proteção de Dados) e é realizado de acordo 
com os princípios relativos ao tratamento de 
dados pessoais estabelecidos nas Leis de 
Proteção de Dados, e que o Cliente tem o 
direito de transferir os Dados Pessoais do 
Cliente para a Innovative e para os 
Suboperadores, para que a Innovative possa 
legalmente acessar ou utilizar, tratar e 
transferir os Dados Pessoais do Cliente de 
acordo com o Contrato e com este Anexo; 

  
8.1.2 comply with all requests for the 
exercise of data subjects rights by any 
identified or identifiable individual to whom 
the Client Personal Data relates in 
accordance with its obligations under Data 
Protection Laws; 

8.1.2 cumprir todas as solicitações para o 
exercício dos direitos dos titulares dos dados 
por qualquer indivíduo identificado ou 
identificável a quem os Dados Pessoais do 
Cliente se relacionam, de acordo com suas 
obrigações de acordo com as Leis de Proteção 
de Dados; 

  
8.1.3 not process any Client Personal 
Data using the Services, or permit Innovative 
to process any Client Personal Data, in breach 
or contravention of any order issued to, or 
limitation of processing imposed on, Client by 
any Supervisory Authority; 

8.1.3 não tratar quaisquer Dados 
Pessoais do Cliente utilizando os Serviços, ou 
permitir à Innovative tratar quaisquer Dados 
Pessoais da Cliente, em violação ou 
contravenção de qualquer ordem emitida ou 
limitação de tratamento imposta ao Ciente 
por qualquer Autoridade Supervisora; 

  
8.1.4 provide Innovative with such co-
operation and information as Innovative may 
reasonably request from time to time to 
permit Innovative and/or any Subprocessor 
comply with its obligations under Data 
Protection Laws; 

8.1.4 fornecer à Innovative a cooperação 
e as informações que a Innovative possa 
razoavelmente solicitar, de tempos em 
tempos, para permitir à Innovative e/ou 
qualquer Suboperador cumprir com suas 
obrigações de acordo com as Leis de Proteção 
de Dados; 

  
8.1.5 not name Innovative or otherwise 
refer to Innovative in any communication to 

8.1.5 deixar de nomear a Innovative ou 
de outra forma referir-se a Innovative em 
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any Supervisory Authority or any data subject 
relating to any Reportable Data Breach 
without prior notification to Innovative of the 
content of such communication (other than 
such content that does not relate to or impact 
on Innovative). 

qualquer comunicação a qualquer 
Autoridade Supervisora ou qualquer titular 
de dados relacionados a qualquer Violação 
Reportável de Dados sem notificação prévia a 
Innovative acerca do conteúdo de tal 
comunicação (que não seja conteúdo que 
não se relacione a ou que não tenha impacto 
sobre a Innovative). 

  
8.2 Client agrees that Innovative has no 
obligation to protect Client Personal Data 
that Client elects to store or transfer outside 
of Innovative's and its Subprocessors' 
systems (e.g. third party cloud service, offline 
or on-premise storage). 

8.2 O Cliente concorda que a Innovative 
não tem obrigação de proteger os Dados 
Pessoais do Cliente que o Cliente opte por 
armazenar ou transferir fora dos sistemas da 
Innovative e de seus Suboperadores (por 
exemplo, serviço de nuvem de terceiros, 
armazenamento offline ou local). 

  
9 General Terms 9. Termos Gerais 
  
9.1 In the event of any conflict or 
inconsistency between any provisions 
contained in this Schedule and those 
contained in the Agreement, the provisions 
of this Schedule shall take precedence to the 
extent of such conflict or inconsistency. 

9.1 No caso de qualquer conflito ou 
inconsistência entre quaisquer disposições 
contidas neste Anexo e aquelas contidas no 
Contrato, as disposições deste Anexo terão 
prevalência no tocante a tal conflito ou 
inconsistência. 

  
9.2 This Schedule shall terminate 
automatically upon expiration or termination 
of the Agreement. 

9.2 Este Anexo será rescindido 
automaticamente após o vencimento ou 
término do Contrato. 

  
9.3 Any provision of this Schedule that 
contemplates performance or observance 
subsequent to any termination or expiration 
of this Schedule, shall survive any termination 
or expiration of this Schedule and continue in 
full force and effect. 

9.3 Qualquer disposição deste Anexo 
que contemple o desempenho ou 
observância posterior a qualquer vencimento 
ou término deste Anexo deverá subsistir a 
qualquer vencimento ou término deste 
Anexo e continuar em pleno vigor e efeito. 

  
9.4 Any changes and amendments to 
this Schedule must be in writing. Any waiver 
of the provision requiring the agreement to 
be in writing shall also require written 
confirmation. 

9.4 Quaisquer modificações e 
alterações a este Anexo deverão ser 
realizadas por escrito. Qualquer renúncia à 
disposição que exija que o acordo seja feito 
por escrito também exigirá uma confirmação 
por escrito. 

  
9.5 In the event that any part of this 
Schedule, including schedules, is determined 
to be invalid, the validity of the remaining 
provisions shall continue to be valid and 
enforceable. The invalid provision shall be 
replaced with a provision which comes as  
close as possible to the invalid provision 
(supplementary interpretation).  

9.5 No caso de qualquer parte deste 
Anexo, incluindo os anexos, ser considerada 
inválida, a validade das disposições 
remanescentes continuará a ser válida e 
exequível. A disposição inválida será 
substituída por uma disposição que se 
aproxime tanto quanto possível da disposição 
inválida (interpretação complementar).  

  
Schedule 1 - Processing, Data and Data 
Subjects 

Anexo 1 - Tratamento, Dados e Titulares de 
Dados 

  
1. Processing by Innovative 1. Tratamento pela Innovative 
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Client’s data will be processed through 
Innovative’s proprietary Innovative system 
and Services, which is being provided on a 
hosted basis. Client uses the Innovative 
system to compare Client data and Records, 
including names and addresses, against 
Compliance Lists subscribed to by the Client. 
Such Compliance Lists are published by 
various government agencies or by third 
party commercial providers separately 
subscribed to by the Client. Client is solely 
responsible for any decisions with respect to 
(a) establishing data processing procedures, 
(b) developing matching and linking rules, 
and (c) determining the status of any person, 
entity, group or government. 

Os dados do Cliente serão tratados por meio 
do sistema Innovative e Serviços exclusivos 
da Innovative, que estão sendo fornecidos 
em uma base hospedada. O Cliente utiliza o 
sistema Innovative para comparar os dados e 
Registros do Cliente, incluindo nomes e 
endereços, com as Listas de Conformidade 
assinadas pelo Cliente. Essas Listas de 
Conformidade são publicadas por vários 
órgãos governamentais ou por fornecedores 
comerciais terceirizados subscritos 
separadamente pelo Cliente. O Cliente é o 
único responsável por quaisquer decisões 
com relação a (a) estabelecer procedimentos 
de tratamento de dados, (b) desenvolver 
regras de correspondência e vinculação e (c) 
determinar a situação de qualquer pessoa, 
entidade, grupo ou governo. 

  
2. Scope 2. Escopo 
  
Processing of Client’s Records against 
subscribed compliance lists to identify 
potential matches. Use of matches is for 
Client’s internal business purposes. 

Tratamento de Registros do Cliente contra 
listas de conformidade assinadas para 
identificar possíveis correspondências. A 
utilização de correspondências se destina aos 
fins comerciais internos do Cliente. 

  
3. Nature 3. Natureza 
  
See scope. Vide o escopo. 
  
4. Purpose of processing 4. Propósito do tratamento 
  
Regulatory compliance and screening of 
Client Records. 

Conformidade regulatória e triagem de 
Registros do Cliente. 

  
5. Duration of the processing 5. Duração do tratamento 
  
The processing will commence on the 
Effective Date and continue for the duration 
of the Agreement between the parties, until 
terminated in accordance with the 
Agreement. 

O tratamento terá início na Data de Entrada 
em Vigor e continuará durante a vigência do 
Contrato entre as partes, até ser terminado 
de acordo com o Contrato. 

  
6. Types of personal data 6. Tipos de dados pessoais 
  
Names, Addresses, business contact 
information (name, address, email, phone) 
and date of birth 

Nomes, Endereços, informações de contato 
comercial (nome, endereço, e-mail, telefone) 
e data de nascimento 

  
7. Categories of data subject 7. Categorias do titular dos dados 
  
Customers, vendors, partners Clientes, fornecedores, parceiros 
  
Schedule 2 - Data Security Anexo 2 - Segurança de Dados 
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This Schedule 2 forms part of the Schedule 
between Client and Innovative. 

Este Anexo 2 faz parte do Anexo celebrado 
entre o Cliente e Innovative. 

  
Description of the technical and 
organisational security measures 
implemented by Innovative in accordance 
with the Agreement: 

Descrição das medidas técnicas e 
organizacionais de segurança 
implementadas pela Innovative de acordo 
com o Contrato: 

  
The following technical and organizational 
measures safeguard data access control and 
data transfer control: 

As seguintes medidas técnicas e 
organizacionais protegem o controle de 
acesso aos dados e o controle de 
transferência de dados: 

  
• Rights management with 
differentiated rights. 

• Gestão de direitos com direitos 
diferenciados. 

  
• Logically separate organisational 
data within multi-tenant environments. 

• Separar logicamente os dados 
organizacionais em ambientes 
multilocatários. 

  
• Firewall-protected management 
access to the platform. 

• Acesso de gerenciamento 
protegido por firewall à plataforma. 

  
• DMZ for outward facing systems. • DMZ para sistemas voltados para o 

exterior. 
  
• Intrusion and threat detection 
systems. 

• Sistemas de detecção de intrusão e 
ameaça. 

  
• Vulnerability scanning. • Verificação de vulnerabilidades. 
  
• System hardening process. • Processo de hardening do sistema. 
  
• Development practices focused on 
application security. 

• Práticas de desenvolvimento com 
foco na segurança de aplicativos. 

  
• System patching policy. • Política de aplicação de patches no 

sistema. 
  
• Encrypt data and store encrypted 
data. 

• Criptografar dados e armazenar 
dados criptografados. 

  
• Operation, administration and use 
of the IT-systems as well as for rights 
management and security of these IT-
systems. 

• Operação, administração e uso dos 
sistemas de TI, bem como para a gestão de 
direitos e segurança desses sistemas de TI. 

  
• Client is responsible for rights 
management for their organization within 
the hosted application/service provided by 
Innovative. 

• O Cliente é responsável pelo 
gerenciamento de direitos para sua 
organização dentro do aplicativo/serviço 
hospedado fornecido pela Innovative. 

  
• Encrypts, or enables Client to 
encrypt, Client Data. 

• Criptografar ou permitir que o 
Cliente criptografe os Dados do Cliente. 
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Personal data are processed solely in 
accordance with the Client’s instructions. For 
this purpose, the Innovative has 
implemented the following technical and 
organizational measures: 

Os dados pessoais são tratados 
exclusivamente de acordo com as instruções 
do Cliente. Para este efeito, a Innovative 
implementou as seguintes medidas técnicas 
e organizacionais: 

  
• Instructions to personnel of 
Innovative 

• Instruções para o pessoal da 
Innovative 

  
• Restricted data classification of all 
Client data 

• Classificação de dados restrita de 
todos os dados do Cliente 

  
• Data security training • Treinamento de segurança de 

dados 
  
• Least privilege access is granted 
only to those employees with a demonstrable 
business need 

• O acesso, com privilégios mínimos, 
é concedido apenas aos empregados com 
necessidade comercial comprovada 

  
• Audit logs • Registros de auditoria 
  
For the purpose of protecting against 
accidental destruction or loss, the following 
technical and organizational measures are 
implemented: 

Com a finalidade de proteção contra 
destruição ou perda acidental, as seguintes 
medidas técnicas e organizacionais são 
implementadas: 

  
• Redundant storage network in SSAE 
16 SOC II or ISO 27001 certified data center 
(or equivalent) operated by the server 
provider. 

• Rede de armazenamento 
redundante em data center com certificação 
SSAE 16 SOC II ou ISO 27001 (ou equivalente) 
operado pelo provedor do servidor. 

  
• SAE256 encrypted archives are 
maintained by Innovative. 

• Os arquivos criptografados SAE256 
são mantidos pela Innovative. 

  
• Uses a variety of industry standard 
systems to protect against loss of data due to 
power supply failure or line interference. 

• Utiliza uma variedade de sistemas 
industriais padrão para proteção contra 
perda de dados devido à falta de energia ou 
interferência na linha. 

  
• On an ongoing basis (unless no 
Client Data has been updated during that 
period), multiple copies of Client Data are 
maintained from which Client Data can be 
recovered. 

• De forma contínua (a menos que 
nenhum Dado do Cliente tenha sido 
atualizado durante aquele período), várias 
cópias dos Dados do Cliente são mantidas e, 
a partir dessas cópias, os Dados do Cliente 
podem ser recuperados. 

  
• Copies of Client Data and data 
recovery procedures stored in a different 
place from where the primary computer 
equipment processing the Client Data is 
located. 

• Cópias dos Dados do Cliente e 
procedimentos de recuperação de dados 
armazenados em um local diferente de onde 
o equipamento de computador principal que 
trata os dados do Cliente está localizado. 

  
• Review data recovery procedures 
annually. 

• Revisão anual dos procedimentos 
de recuperação de dados. 

  
• Logs data restoration efforts, 
including the person responsible, the 

• Registro dos esforços de 
restauração de dados, incluindo a pessoa 
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description of the restored data, and, where 
applicable, the person responsible and which 
data (if any) had to be input manually in the 
data recovery process. 

responsável, a descrição dos dados 
restaurados e, quando aplicável, a pessoa 
responsável e quais dados (se houver) 
tiveram que ser inseridos manualmente no 
processo de recuperação de dados. 

  
• Anti-malware controls to help avoid 
malicious software gaining unauthorized 
access to Client Data, including malicious 
software originating from public networks. 

• Controles antimalware para ajudar 
a evitar que softwares mal-intencionados 
obtenham acesso não autorizado aos Dados 
do Cliente, incluindo softwares mal-
intencionados originados de redes públicas. 

  
• Change management policy. • Alteração de política de 

gerenciamento. 
  
The data centers utilize the following 
technical and organizational measures: 

Os data centers utilizam as seguintes medidas 
técnicas e organizacionais: 

  
• CCTV system covering all 
entrances/exits and main areas; extensive 
area and door alarm system. 

• Sistema de CFTV cobrindo todas as 
entradas/saídas e áreas principais; área 
extensa e sistema de alarme de porta. 

  
• Access control system. • Sistema de controle de acesso. 
  
• Visual verification of all persons 
entering the data-floor. 

• Verificação visual de todas as 
pessoas que entram no andar dos dados. 

  
• Fire security and early alert system. • Sistema de segurança contra 

incêndio e alerta antecipado. 
  
• Smoke detection system, fire 
suppression system. 

• Sistema de detecção de fumaça, 
sistema de combate a incêndio. 

  
• Power is supplied to a rack at least 
on a N+1 standard (minimum: 1 circuit); 
power backup systems. 

• A energia é fornecida a um rack 
pelo menos em um padrão N + 1 (mínimo: 1 
circuito); sistemas de backup de energia. 

  
• Downflow air conditioning units. • Unidades de ar condicionado de 

fluxo descendente. 
  
• Limits access to facilities where 
information systems that process Client Data 
are located to identified and authorized 
individuals. 

• Limitam o acesso às instalações 
onde os sistemas de informação que tratam 
os Dados do Cliente estão localizados para 
indivíduos identificados e autorizados. 

  
• Uses industry standard processes to 
delete Client Data when contractually 
required to do so. 

• Utilizam processos padrão da 
indústria para excluir Dados do Cliente 
quando contratualmente necessário. 

  
• Maintains a Data and Security 
Breach Policy (or equivalent), which 
Innovative will use to investigate, notify and 
remediate any security incidents. 

• Mantêm uma Política de Violação 
de Dados e Segurança (ou equivalente), que a 
Innovative usará para investigar, notificar e 
corrigir quaisquer incidentes de segurança. 

  
Innovative Personnel utilize the following 
technical and organizational measures: 

O pessoal da Innovative utiliza as seguintes 
medidas técnicas e organizacionais: 

  



 

Version – IS Brazil HS LGPD DPA.2022.1 

• Key card access • Acesso com cartão-chave 
  
• Door alarm system and motion 
detection alarm 

• Sistema de alarme de porta e 
alarme de detecção de movimento 

  
• PC session timeouts • Tempo limite de sessão de PC 
  
• Strong password policy • Política de senha forte 
  
• Acceptable use policy • Política de uso Aceitável; 
  
• Clean desk policy • Política de mesa limpa 
  
• Data classification • Classificação de Dados 
  
• Certified destruction of private
 information 

• Destruição certificada de 
informações privadas 

  
• Anti-virus and anti-malware 
software on all systems 

• Software antivírus e antimalware 
em todos os sistemas 

  
• Credit and background checks of all 
new hires and subcontractors 

• Verificações de crédito e 
antecedentes de todas as novas contratações 
e de todos os subcontratados 

  
• Periodic privilege review • Revisão periódica de privilégios 
  
• Asset tracking • Rastreamento de ativos 

 


