Termo de Adesão para o “Programa de Certificação ABEMD/Bureau Veritas de Proteção
de Dados Pessoais”
1) Introdução
a) O “Programa ABEMD/Bureau Veritas de Proteção de Dados Pessoais” (“Certificação”)
tem por objetivo analisar a conformidade das atividades dos candidatos com os ditames
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal n° 13.709/18 (“LGPD”), e
demais legislações específicas relacionadas ao tema.
b) Esta Certificação não exime o controlador ou operador de dados de cumprir com o
determinado na LGPD e demais legislações aplicáveis no âmbito de proteção de dados
e também não prejudica as funções e atribuições das autoridades de supervisão.
c) De modo geral, esta Certificação é aplicável a qualquer controlador ou operador de
dados, independentemente da natureza, escopo, contexto ou finalidades do tratamento
de dados pessoais.
d) Todo o procedimento da Certificação é regulado pela Norma ABEMD/Bureau Veritas

de Proteção de Dados(“Norma”), sendo a versão atualizada disponível em
www.bureauveritascertificaton.com.br/clientes/procedimentos.
e) A Norma e o presente Termo de Adesão estão sujeitos a alterações regulares para
garantir que esteja atualizada e em conformidade com a legislação aplicável. Qualquer
alteração terá efeito imediato, sendo recomendado ser verificada periodicamente.
f)

Ao assinar o presente Termo de Adesão, você atesta que leu e concorda com todas as
condições do presente Termo, tendo pleno conhecimento dos procedimentos a serem
seguidos.

g) Para o fim de nomenclatura no presente Termo de Adesão, a menos que o contexto
determine o contrário:
(i)

“Partes” refere-se à Empresa Candidata e a ABEMD;

(ii)

a referência “Empresa Candidata” a quem será submetido ao Processo de
Certificação;

(iii)

Bureau Veritas Certification (BVC): entidade certificadora;
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(iv)

Certificado de Aprovação: significa o certificado emitido pelo Bureau Veritas
Certification, confirmando que um produto, serviço ou processo foi aprovado por
meio de uma auditoria;

(v)

Taxas: significa os honorários que a Empresa Candidata deverá pagar durante
o processo de certificação, tanto à ABEMD, quanto à entidade certificadora;

(vi)

Formulário de Pedidos: questionário por meio do qual será dimensionado os
custos de auditoria (Gap Analysis e Auditoria);

(vii)

Relatórios: todos os documentos criados pela Bureau Veritas Certification com
relação à execução dos serviços, excluindo o certificado de aprovação;

2) Requisitos para inscrição para Pessoa Jurídica
a) Ao iniciar o processo de inscrição, a Empresa Candidata reconhece que para aprovação
em nosso processo de verificação para elegibilidade da certificação, deve esta cumprir
com os seguintes requisitos:
(i)

Quando se tratar de Pessoa Jurídica Associada a ABEMD:


a Empresa Candidata deve apresentar comprovação de sua filiação a ABEMD,
devendo, necessariamente, estar quite com todas suas obrigações associativas,
inclusive para pleitear o desconto concedido, do contrário poderá ser
enquadrada na condição do item ii;



a Empresa Candidata deve concordar e aceitar esse Termo de Adesão, incluindo
as obrigações listadas no item 6 e com as responsabilidades listadas no item 10;



a Empresa Candidata afirma que está ciente das informações contidas no
Manual do “Programa ABEMD/Bureau Veritas de Proteção de Dados Pessoais”
e na Norma que ditam o processo do programa de certificação; e



a Empresa Candidata deve fornecer e manter atualizadas todas as informações
solicitadas durante o processo de inscrição.

(ii)

Quando se tratar de Pessoa Jurídica Não Associada:
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a Empresa Candidata deve estar devidamente cadastrada no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica com situação ativa;



a Empresa Candidata deve concordar e aceitar esse Termo de Adesão, incluindo
as obrigações listadas no item 6 e com as responsabilidades listadas no item 10;



a Empresa Candidata afirma que está ciente das informações contidas no
Manual do “Programa ABEMD/Bureau Veritas de Proteção de Dados Pessoais”
e na Norma que ditam o processo do programa de certificação; e



a Empresa Candidata deve fornecer e manter atualizadas todas as informações
solicitadas durante o processo de inscrição.

3) Processo de Inscrição
a) a Empresa Candidata atesta e garante que todas as informações fornecidas durante a
inscrição para certificação estão completas, atualizadas, e que são verdadeiras. Sendo
de sua responsabilidade nos comunicar qualquer modificação de seus dados e
informações.
b) a Empresa Candidata nos autoriza a verificar a exatidão e veracidade de toda informação
fornecida durante o processo de inscrição, e você assume o compromisso de cooperar
com o processo de verificação.
c) Caso seja constatada sua inexigibilidade para solicitação da certificação, conforme
parâmetros do item 2 ou 3, contataremos a Empresa Candidata pelo e-mail indicado,
informando acerca do motivo e apresentando forma de correção, quando aplicável, para
reaplicação, caso ainda seja do seu interesse.
d) Caso aprovada no processo de verificação, contataremos a Empresa Candidata pelo email indicado solicitando que faça o pagamento da taxa de associação, conforme
determina o item 10, bem como será enviado à Empresa Candidata o Formulário de
Pedido.
e) Após a resposta do Formulário de Pedido pela Empresa Candidata, deverá ser celebrado
o Contrato de Certificação entre esta e a BVC.
f)

Uma vez dimensionados as Taxas de Gap Analysis e de Auditoria, a BVC emitirá faturas
de contraprestação, conforme negociado entre a Empresa Candidata e a entidade
certificadora.
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4) Do Processo de Certificação
a) O processo de certificação1 envolverá as seguintes etapas:
(i)

Realização de Gap analysis/pré-auditoria pela BVC com emissão de declaração
pela ABEMD acerca da submissão ao procedimento (opcional). O Gap analysis
visa apontar à empresa o nível de maturidade desta frente à auditoria, indicando
eventuais não conformidades com o Programa ABEMD/Bureau Veritas de
Proteção de Dados Pessoais;

(ii)

Realização de Auditoria na Empresa Candidata de acordo com o parâmetro de
avaliação escolhido por esta e na data em que esta consensar com o BVC.

(iii)

Emissão de Relatório Final com as considerações conclusivas do Processo de
Auditoria;

(iv)

Caso a Empresa Candidata seja aprovada, será emitido certificado em seu
nome, pela BVC, referente ao escopo escolhido (fluxo de dados analisado), o
qual terá validade de 01 ano, podendo ser renovado mediante novo processo
de auditoria;

(v)

Caso a Empresa Candidata não seja aprovada, não caberá à ABEMD ou BVC
a devolução de nenhuma taxa ou despesas decorrentes da certificação, sendo
estas devidas pela inscrição e serviços de certificação prestados.

5) Dos Parâmetros para Certificação

a) A certificação do Programa ABEMD/Bureau Veritas de Proteção de Dados Pessoais
considerará dois parâmetros de avaliação:
(i)

(ii)

Ouro: para empresas que cumprirem com todas as obrigações listadas nos
critérios obrigatórios e facultativos, externados na Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais e na Norma.
Prata: para empresas que cumprirem com todas as obrigações listadas nos
critérios obrigatórios, externados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e
na Norma.

b) Em face dessa classificação, deve a Empresa Candidata, além de determinar o escopo
de abrangência da Certificação (fluxos de dados que serão a esta submetidos),
também deverá determinar o nível/parâmetro de certificação, conforme adequação
com norma em relação aos critérios acima elencados.

1

Neste não estão inclusos eventuais treinamentos e consultorias necessários à adequação da
empresa à Norma ABEMD de Proteção de Dados e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
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6) Suas obrigações
a)

Ao realizar sua inscrição para solicitação da Certificação, você atesta:


estar de acordo com o presente Termo de Adesão;



estar de acordo e em conformidade com a Norma, inclusive, firmando o
compromisso de não aceitar parceria ou instruções de qualquer provedor que
não esteja em conformidade com a Norma;



serem verdadeiras todas as informações fornecidas, tanto em fase de inscrições,
quanto em fase de auditora;



cooperar com o BVC em todos os assuntos relacionados com a auditoria;



conceder ou fazer com que seus fornecedores concedam em tempo hábil e
gratuitamente acesso às instalações, documentos, dados e ao pessoal exigido
pelo BVC;



estar obrigado a informar o BVC imediatamente sobre quaisquer alterações
significativas nos seus produtos ou serviços que possam ter impacto sobre o
sistema de gestão certificado ou quaisquer outras circunstâncias que possam
afetar a validade de sua certificação.

7) Nossas obrigações
a) A ABEMD é responsável pelo gerenciamento da Certificação, e tem como obrigações:


Divulgar de forma efetiva a presente Certificação, seja para empresas
associadas, seja para empresas não associadas;



A manutenção dos recursos técnicos para disponibilização do nome dos
Candidatos que foram aprovados e receberam a Certificação em seus sites
institucionais, de forma pesquisável, possibilitando a comprovação da
veracidade da certificação por terceiros;



Garantir que a lista de empresas certificadas disponibilizadas nos sites
institucionais
da
Associação
esteja
sempre
atualizada.



A emissão de comunicado para empresas que se submeterem ao gap analysis,
certificando que o Candidato à certificação está em processo de adaptação com
a LGPD, e demais legislações específicas relacionadas ao tema;



Estabelecimento de critérios para a qualificação das Empresas Candidatas.

8) Da Entidade Certificadora (BVC)
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a) Para concretização da Certificação objeto do presente Termo, a avaliação de
conformidade será realizada por Auditores, que serão responsáveis por:


Desempenhar o trabalho de auditori, exercendo função gerencial de auditores
durante o período regulamentar do desenvolvimento da Certificação, ficando
assegurado a estes o poder discricionário de reprovar ou não Empresas
Candidatas do programa de certificação;



Providenciar a emissão de parecer preliminar sobre a pré-auditoria do projeto
qualificando-o em função de sua adequação ao cumprimento do que está
estabelecido neste termo, simulando o resultando da Certificação (Gap
Analysis);



Providenciar a emissão de parecer sobre o relatório final, qualificando os
resultados obtidos e sua relação com os objetivos deste instrumento de
cooperação;



Providenciar a Emissão de um Certificado de Aprovação e Relatórios para a
Empresa Candidata;



A emissão do Manual do “Programa ABEMD/Bureau Veritas de Proteção de
Dados Pessoais”, atualizando-o quando houver necessidade e demais
obrigações previstas nos Termos e Condições Gerais para Serviços de
Certificação.

9) Prazo da Certificação e do Termo
a)
Caso a Empresa Candidata seja aprovada e adquira a Certificação, sua inclusão
no sistema da ABEMD e sua Certificação vigorará pelo prazo de 1 (um) ano a contar da
data de seu Certificado. No caso de pedido de renovação, deverá a Empresa Candidata
solicitar ao BVC nova validação de sua Certificação, observando os valores a serem
pagos.

10) Pagamento
a) Para a conclusão da inscrição no “Programa ABEMD/Bureau Veritas de Proteção de
Dados Pessoais”, será necessário o pagamento de:
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(i)

Taxa da Associação, equivalente ao valor de uma anuidade arcada pela
Empresa Candidata, caso associada da ABEMD. Se a Empresa Candidata
não for associada e não tiver interesse nesta filiação, arcará com o valor de
uma anuidade ajustada ao seu porte econômico, acrescida de 10%.

(ii)

Taxa de auditoria do Gap Analysis, caso haja interesse neste
procedimento, conforme negociado com a BVC;

(iii)

Taxa de auditoria, conforme negociado com a BVC;.

b) Os custos de auditoria, discriminados nos itens (ii) e (iii), poderão variar de acordo
com o porte da empresa, quantidade de fluxos de dados a serem certificados e
número de funcionários envolvidos nos respectivos processos.
c) Os pagamentos serão realizados às respectivas entidades, conforme condições
negociadas com estas.
11) Confidencialidade
a) A Empresa Candidata reconhece que, no âmbito da Certificação, para entendimento
sobre a conformidade do Candidato com o “Programa ABEMD/Bureau Veritas de
Proteção de Dados Pessoais”, as Partes poderão revelar certas informações de sua
propriedade, assim como também outras informações que identifiquem ou não como
sendo confidenciais (doravante nomeadas “Informações Confidenciais”)
b) "Informações Confidenciais" significam quaisquer informações, dados técnicos ou
conhecimentos relacionados a seguir, porém não limitados a estes, aos quais a ABEMD
teve acesso em razão das tratativas supra descritas.

c) Nenhuma das Partes irão de forma alguma se utilizar das
“Informações Confidenciais” para seu próprio benefício ou qualquer
outro propósito exceto para avaliar os requisitos para Certificação do
Candidato e para nenhuma outra finalidade não diretamente
relacionada ao objeto do presente Termo de Adesão.

d)

As Partes concordam totalmente que não divulgarão as
"Informações Confidenciais" para quaisquer outras pessoas e
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concordam em manter e proteger a confidencialidade e evitar divulgar
ou usar as "Informações Confidenciais" de forma que venham a cair
em domínio público ou em posse de pessoas não qualificadas para
manter a sua confidencialidade. As Partes se comprometem a avisar
tempestivamente, por escrito, de qualquer apropriação indevida ou
abuso por qualquer pessoa destas "Informações Confidenciais".
12) Rescisão ou Cancelamento
a) A ABEMD pode rescindir este Termo, ora firmado, a qualquer momento e por
qualquer motivo, sem incorrer em qualquer responsabilidade para com a Empresa
Candidata, desde que não tenha sido iniciado o Processo de Auditoria e a ABEMD
notifique a Empresa Candidata com 30 (trinta) dias de antecedência;
b) Sem prejuízo de quaisquer outros direitos ou recursos que as Partes possam ter,
qualquer uma das Partes pode rescindir este Termo, sem incorrer em qualquer
responsabilidade para com a outra Parte, imediatamente após notificar a outra Parte
por escrito, caso a outra Parte:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

deixe de pagar qualquer quantia devida nos termos do item 10, na data de
vencimento do pagamento e permaneça inadimplente por um período de 10
(dez) dias após ser notificada, por escrito, para fazer tal pagamento;
cometa uma violação substancial do Termo e (caso seja possível reparar tal
violação) não repare tal violação no prazo de 10 (dez) dias após ser notificada
por escrito sobre a violação;
viole repetidamente qualquer um dos itens do Termo de maneira a justificar
razoavelmente a opinião de que o seu comportamento demonstra que ela
não tem a intenção ou capacidade de cumprir este Termo;
torne-se incapaz de pagar as suas dívidas à medida que elas vençam;
torne-se insolvente ou entre em processo de liquidação judicial (por motivos
financeiros ou outros), ou dê entrada em um processo de insolvência ou de
recuperação judicial;
ceda qualquer direito ou obrigação decorrente do Termo;
suspenda ou encerre, ou ameace suspender ou encerrar, a totalidade ou uma
parte substancial do seu negócio.

c) Caso a Empresa Candidata queira cancelar o Processo de Certificação, mesmo que
em parte, esta deverá notificar a ABEMD por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias
de antecedência, sendo certo que, neste caso, continuará sendo devida a Taxa de
Inscrição, discriminada no item 10, de modo que, a Empresa Candidata não se
exonerará de arcar com a integralidade desta, caso ainda não tenha feito, e, não será
reembolsada se já tiver quitado a referida taxa.
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13) Limitação de Responsabilidade
a) Nenhuma das Partes será responsável perante a outra Parte, em nenhuma hipótese,
por: (i) perda de negócios, perda de uso, perda de lucro, perda de rendimentos, perda
de produção, perda de valor, diminuição de rendimentos de quaisquer bens ou
propriedade, perda de vantagem financeira, interrupção de negócios ou perda de
tempo; ou (ii) deterioração do fundo de comércio e/ou perdas similares; ou (iii) perda
de contrato; ou (iv) qualquer despesa, encargo, dano, custo ou perda econômica
especial, indireta, emergente ou pura.
14) Disposições Gerais

a) Este Termo de Adesão, em conjunto com a Norma, constituem acordo entre a Empresa
Candidata e a ABEMD em relação ao processo de Certificação e revoga qualquer outro
acordo entre as Partes, sejam eles verbais ou por escrito.

b) Os termos e condições do presente Termo prevalecerão, em caso de conflito, sobre os
termos e condições de qualquer outro documento ou outro acordo anteriormente firmado
entre as Partes.

c) Se alguma disposição deste instrumento for considerada inválida em virtude de qualquer
lei aplicável, tal invalidade não afetará qualquer outra disposição deste Instrumento, a
qual se possa dar eficácia independentemente da disposição inválida. Adicionalmente,
todos os termos e condições deste Instrumento serão considerados aplicáveis em toda
a extensão permitida por lei.

d) A relação entre as Partes versa única e exclusivamente com referência ao objeto do
presente Termo, não podendo em nenhuma circunstância ser interpretada como relação
de representante-representado, de associação de pessoas jurídicas, associação de
pessoa jurídica e física, de sociedade a qualquer título, de empregado-empregador, ou
de qualquer outra forma que não aquela prevista no presente instrumento.

e) A existência do presente Termo de Adesão não implica em relação de parceria entre a
Empresa Candidata e a ABEMD, nem mesmo o faz parte agente ou representante legal
da ABEMD para qualquer razão. O presente Termo trata apenas do processo de
Certificação.
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f)

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como único
competente para dirimir qualquer questão oriunda do presente Termo, renunciando a
qualquer outro, por mais especial que seja ou venha a ser.
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