ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE DE DADOS
Eu <nome do(a) colaborador(a)>, <CPF do(a) colaborador(a)>, assumo os
compromissos abaixo e estou ciente que esta empresa está empenhada com a
privacidade de dados pessoais.
a) Afirmo que recebi treinamento sobre a LGPD – Lei Geral de Proteção de
Dados e fui orientado em como deve ser meu comportamento com relação a
privacidade;
b) A manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de
todos os dados e informações identificadas ou identificáveis de uma pessoa
natural, sejam eles(as) outros(as) colaborador(as), prestadores de serviços,
clientes, ou seja, qual for a relação com a empresa;
c) Zelar pela segurança e privacidade dos dados pessoais, todas as vezes que
tiver contato com estes dados, sejam por meios físicos ou digitais;
d) Adotar todos os meios de segurança e prevenção que me forem oferecidos e
buscar usar estes meios de segurança como orientado;
e) A não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a
terceiros, de dados, informações pessoais obtidas com sua participação, sem
a prévia autorização da empresa, sabendo que caso haja um
compartilhamento de dados pode ser caracterizado como vazamento de
dados e violação da lei;
f)

Entendo que caso eu compartilhe dados privados, sem autorização da minha
empresa, estou colaborando para um vazamento de dados, e isso gera
quebra da política de segurança e o desejo de manter os dados privados e
sigilosos;

g) Para os fins deste acordo, serão consideradas confidenciais todas as
informações, transmitidas por meios escritos, eletrônicos, verbais ou
quaisquer outros e de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a:
know-how, técnicas, design, especificações, desenhos, cópias, modelos,
fluxogramas, croquis, fotografias, software, mídias, contratos, planos de
negócios, propostas comerciais, processos, tabelas, projetos, nomes de
clientes, de revendedor e distribuidor, resultados de pesquisas, invenções e
ideias, financeiras, comerciais, dentre outros.
Data.
Assinatura.

