ANEXO 3
Detalhes do Processamento
Nature and Purpose of Processing
AP will Process Personal Data as necessary to perform the Services pursuant to
the Agreement, as further specified in the Documentation, and as further instructed
by Customer in its use of the Services.
Natureza e finalidade do processamento
A AP processará Dados Pessoais conforme necessário para executar os Serviços
conforme o acordo, conforme especificado na Documentação, e conforme
instruções adicionais pelo Cliente no uso dos Serviços.
Duração do processamento
Sujeito à cláusula 8 do DPA, a AP processará dados pessoais pelo período
do Contrato, salvo acordo em contrário por escrito.
 Employees, agents, advisors, contractors, and freelancers of Customer
(who are natural persons), and their family members
 Customer’s Users authorized by Customer to use the Services
Categorias de Assuntos de Dados
O Cliente pode enviar Dados Pessoais para os Serviços, cuja extensão é
determinada e controlada pelo Cliente a seu exclusivo critério, e que pode incluir,
mas não está limitada a, Dados Pessoais relacionados às seguintes categorias de
titulares de dados:
• Clientes, parceiros de negócios, fornecedores e subcontratados do Cliente (que
são pessoas físicas)
• Funcionários ou pessoas de contato de clientes, parceiros de negócios,
fornecedores e subcontratados do Cliente
• Funcionários, agentes, consultores, contratados e freelancers do Cliente (que são
pessoas físicas) e seus familiares
• Usuários do Cliente autorizados pelo Cliente a usar os Serviços
Tipo de dados pessoais
O Cliente pode enviar Dados Pessoais para os Serviços, cuja extensão é
determinada e controlada pelo Cliente a seu exclusivo critério, e que pode incluir,
mas não está limitada às seguintes categorias de Dados Pessoais:
• Identificação do email

• Informações pessoais (nome e sobrenome, telefone, endereço comercial da
empresa) para inscrição na conta
• dados de IP
• Informações financeiras, como um número de cartão de crédito, para processar as
transações financeiras
• Dados de conexão
• Dados de localização

