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DATA PRIVACY ADDENDUM   ADENDO DE PRIVACIDADE DE DADOS 
Region: Latin America  Região:  América Latina 
   
This Data Privacy Addendum ("Data Privacy 
Addendum") to the PartnerConnect Program Master 
Terms and Conditions for the Latin America Region 
forms part of the Participation Terms and Conditions, 
and is entered into among : (i) Zebra Technologies 
International, LLC., acting on its own behalf and as 
agent for Zebra Affiliates in the Latin America Region 
(such entities being data processors and referred to 
herein as "Zebra"); (ii) Zebra Technologies Europe 
Limited for itself and on behalf of any Zebra Affiliates 
located inside the EEA or the UK (when appointed by 
Zebra as Sub-processors); and (iii) Company, acting on 
its own behalf and as agent for each Company Affiliate 
(such entities being data controllers). 

 Este Adendo de Privacidade de Dados (“Adendo de 
Privacidade de Dados”) aos Principais Termos e 
Condições do Programa PartnerConnect para a região 
da América Latina faz parte dos Termos e Condições de 
Participação e é celebrado entre: (i) Zebra Technologies 
International, LLC., agindo em seu próprio nome e como 
representante das Afiliadas da Zebra na região da 
América Latina (tais entidades são processadoras de 
dados e aqui denominadas “Zebra”); (ii) Zebra 
Technologies Europe Limited, agindo em seu próprio 
nome e em nome de quaisquer Afiliadas da Zebra 
localizadas dentro do EEE ou do Reino Unido (quando 
indicado pela Zebra como Subprocessadoras); e (iii) 
Empresa, agindo em seu próprio nome e como 
representante de cada Afiliada da Empresa (sendo 
essas entidades controladoras de dados). 

   
This Data Privacy Addendum supplements the 
Program Master Terms and Conditions to the limited 
extent applicable to data processing governed by Data 
Protection Legislation which occurs under the 
Participation Terms and Conditions. 

 Este Adendo de Privacidade de Dados complementa os 
Principais Termos e Condições do Programa na medida 
limitada aplicável ao processamento de dados regido 
pela Legislação de Proteção de Dados que ocorre de 
acordo com os Termos e Condições de Participação. 

   
Agreed Terms  Termos Acordados 
   
1.0  Interpretation  1.0 Interpretação 
   
1.1 Save where defined below, terms used but not 
otherwise defined in this Data Privacy Addendum shall 
have the meanings given to them in the Participation 
Terms and Conditions. 

 1.1 Salvo quando definido abaixo, os termos usados, 
porém não definidos de outra forma neste Adendo de 
Privacidade de Dados, terão o significado atribuído a 
eles nos Termos e Condições de Participação. 

   
1.2 The following definitions and rules of interpretation 
apply in this Data Privacy Addendum:  

 1.2 As definições e normas de interpretação abaixo se 
aplicam a este Adendo de Privacidade de Dados:  

   
“Addendum Effective Date” has the meaning given to 
it in Clause 2 of this Data Privacy Addendum; 

 “Data de Entrada em Vigor do Adendo” tem o 
significado que lhe é atribuído na Cláusula 2 deste 
Adendo de Privacidade de Dados; 

   
“Data Protection Legislation” means: 
(a)  the UK Data Protection Legislation; 
(b) the Swiss Data Protection Legislation; 
(c) the EC Directive 2002/58/EC on Privacy and 
Electronic Communications and all local laws or 
regulations giving effect to this Directive; 
(d) the EC Regulation 2016/679 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data 
(when in force) (the “EU GDPR”); 
(e) all relevant laws or regulations implementing or 
supplementing the legislation mentioned in (a) - (c) 
above, including elements of the EC Regulation 

 “Legislação de Proteção de Dados” significa: 
(a) a Legislação de Proteção de Dados do Reino Unido; 
(b) as Leis Suíça de Proteção de Dados; 
(c) a Diretiva da CE 2002/58/EC sobre Privacidade e 
Comunicações Eletrônicas e todas as leis ou 
regulamentos locais que fazem valer essa Diretiva; 
(d) O Regulamento da CE 2016/679 relativo à proteção 
das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais e à livre circulação desses dados 
(quando em vigor) (“EU GDPR”); 
(e) todas as leis ou regulamentos pertinentes que 
implementam ou complementam a legislação da 
mencionada em (a) - (c) acima, incluindo elementos do 
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2016/679 incorporated into or governed by national law 
relevant for the Data Processing Services;  
(f) any applicable data protection legislation in the 
country where the Personal Data is stored, transferred, 
or processed, including any and all countries of the 
Latin America Region; and 
(f) any related codes of conduct or guidance issued by 
the Regulator or other governmental entity related to 
(a) to (f) above. 
 

Regulamento da CE 2016/679 incorporados ou regidos 
pela legislação nacional pertinente para os Serviços de 
Processamento de Dados;  
(f) qualquer legislação de proteção de dados aplicável 
no país onde os Dados Pessoais são armazenados, 
transferidos ou processados, incluindo todos e 
quaisquer países da Região da América Latina; e 
(f) quaisquer códigos de conduta ou orientações 
relacionados emitidos pelo Regulador ou outra entidade 
governamental relacionado a (a) a (f) acima. 

   
“Data Processing Services” means the data 
processing services provided in respect of Personal 
Data and described in the Schedule of this Data 
Privacy Addendum (as updated or amended from time 
to time in accordance with Clause 3.4 herein); 

 “Serviços de Processamento de Dados” significa os 
serviços de processamento de dados prestados em 
relação aos Dados Pessoais e descritos no Anexo deste 
Adendo de Privacidade de Dados (conforme atualizado 
ou alterado de tempos em tempos, de acordo com a 
Cláusula 3.4 deste documento); 

   
“EEA” means the European Economic Area;  “EEE” significa o Espaço Econômico Europeu; 
   
“EU GDPR” has the meaning given to it in the 
definition of Data Protection Legislation 

 “GDPR EU” tem o significado que lhe é atribuído na 
definição da Legislação de Proteção de Dados 

   
“EU Model Clauses” means the standard contractual 
clauses annexed to the European Commission's 
Implementing Decision 2021/914 of 4 June 2021; 

 “Cláusulas Modelo EU” significa as cláusulas 
contratuais padrão anexadas à Decisão de Execução 
2021/914 da Comissão Europeia, de 4 de junho de 
2021; 

   
“ICO” means the UK’s Information Commissioner’s 
Office 

 "ICO" significa o Gabinete do Comissário de 
Informação do Reino Unido 

   
“GDPR” has the meaning given to it in the definition of 
Data Protection Legislation;  

 “GDPR” tem o significado que lhe é atribuído na 
definição de Legislação de Proteção de Dados;  

   
“Model Clauses” means the standard contractual 
clauses set out in Commission Implementing Decision 
(EU) 2021/914 of 4 June 2021 on standard contractual 
clauses for the transfer of personal data to third 
countries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council (Text with EEA 
relevance) C/2021/3972, (or in respect of the existing 
transfer of personal data to processors established in 
third countries as applicable, it means the standard 
contractual clauses under Directive 95/46/EC, which 
are set out in Commission Decision 2010/87 of 5 
February 2010), or such replacement provisions as 
may be issued from time to time; 

 “Cláusulas Modelo” significa as cláusulas contratuais 
padrão estabelecidas na Decisão de Execução da 
Comissão (UE) 2021/914 de 4 de junho de 2021 sobre 
as cláusulas contratuais padrão para a transferência de 
dados pessoais para países terceiros, nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE) 
C/2021/3972, (ou, no que diz respeito à transferência 
existente de dados pessoais para processadores 
estabelecidos em países terceiros, conforme aplicável, 
significa as cláusulas contratuais padrão ao abrigo da 
Diretiva 95/46/CE que constam da Decisão da 
Comissão 2010/87, de 5 de fevereiro de 2010), ou 
disposições de substituição eventualmente emitidas; 

   
“Regulator” means any regulatory body with 
responsibility for ensuring compliance with Data 
Protection Legislation; 

 “Regulador” significa qualquer órgão regulador 
responsável por garantir a conformidade com a 
Legislação de Proteção de Dados; 

   
“Relevant Transfer Mechanism” means: a) in respect 
of a Restricted Transfer subject to the EU GDPR, the 
EU Model Clauses; b) in respect of a Restricted 
Transfer subject to the UK GDPR, the UK Addendum; 
or c) in respect of a Restricted Transfer subject to the 

 “Mecanismo de Transferência Relevante” significa: 
a) em relação a uma Transferência Restrita sujeita ao 
GDPR EU, as Cláusulas Modelo EU; b) em relação a 
uma Transferência Restrita sujeita ao GDPR UK, o 
Adendo UK; ou c) em relação a uma Transferência 
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Swiss Data Protection Laws, the EU Model Clauses as 
amended by Clause 9.5 of this Data Privacy 
Addendum. 

Restrita sujeita às Leis Suíças de Proteção de Dados, 
as Cláusulas Modelo UE conforme alteradas pela 
Cláusula 9.5 deste Adendo de Privacidade de Dados. 

   
“Restricted Country” means a country, territory or 
jurisdiction which is not considered by the EU 
Commission (or in respect of personal data transfers 
caught by the requirements of UK and/or Swiss Data 
Protection Legislation, the relevant UK and/or Swiss 
governmental or regulatory body as applicable), to offer 
an adequate level of protection in respect of the 
processing of personal data pursuant to Article 45(A) of 
the EU GDPR / UK GDPR (as applicable); 

 “País Restrito” significa um país, território ou jurisdição 
que, de acordo com a Comissão da UE (ou, com relação 
a transferências de dados pessoais abrangidas pelos 
requisitos da Legislação de Proteção de Dados do 
Reino Unido e/ou Suíça, o governo pertinente do Reino 
Unido e/ou Suíça ou entidade reguladora, conforme 
aplicável), não oferece um nível adequado de proteção 
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. 
nos termos do Artigo 45(A) do EU GDPR EU / GDPR 
UK (conforme aplicável); 

   
“Restricted Transfer” means a transfer of personal 
data from an entity which is established in the EEA, UK 
or Switzerland to an entity located in a Restricted 
Country; 

 “Transferência Restrita” significa uma transferência de 
dados pessoais de uma entidade estabelecida no EEE, 
Reino Unido ou Suíça para uma entidade localizada em 
um País Restrito;  

   
“Security Breach” means any personal data breach 
relating to GDPR Personal Data determined by Zebra 
to be sufficiently serious or substantial to justify 
notification to a Regulator in accordance with Data 
Protection Legislation; 

 “Violação da Segurança” significa qualquer violação 
de dados pessoais relacionados aos Dados Pessoais 
do GDPR determinada pela Zebra como sendo 
suficientemente grave ou substancial para justificar a 
notificação a um Regulador, de acordo com a 
Legislação de Proteção de Dados; 

   
“Swiss Data Protection Legislation” means all laws 
relating to data protection, the processing of personal 
data, privacy and/or electronic communications in force 
from time to time in Switzerland; 

 “Leis Suíça de Proteção de Dados” significa todas as 
leis relacionadas à proteção de dados, processamento 
de dados pessoais, privacidade e/ou comunicações 
eletrônicas em vigor de tempos em tempos na Suíça; 

   
“Term” has the meaning given to it in Clause 11 herein;  “Vigência” tem o significado que lhe é atribuído na 

Cláusula 11 do presente instrumento; 
   
“UK” means United Kingdom;   “UK” significa Reino Unido;  
   
“UK Addendum” means the International Data 
Transfer Addendum to the EU Commission Standard 
Contractual Clauses issued by the ICO under or 
pursuant to section 119A(1) of the Data Protection Act 
2018 (as may be amended by the ICO from time to time 
pursuant to its terms); 

 “Adendo UK” significa o Adendo de Transferência 
Internacional de Dados às Cláusulas Contratuais 
Padrão da Comissão da UE emitida pela ICO sob ou de 
acordo com a seção 119A(1) da Lei de Proteção de 
Dados de 2018 (conforme pode ser alterada pela ICO 
de tempos em tempos de acordo com seus termos); 

   
“UK Data Protection Legislation” means all laws 
relating to data protection, the processing of personal 
data, privacy and/or electronic communications in force 
from time to time in the UK, including the UK GDPR 
and the Data Protection Act 2018; 

 “Legislação de Proteção de Dados do Reino Unido” 
significa todas as leis relacionadas à proteção de dados, 
processamento de dados pessoais, privacidade e/ou 
comunicações eletrônicas em vigor no Reino Unido, 
incluindo o GDPR UK e a Lei de Proteção de Dados de 
2018; 

   
“UK Version of the GDPR” or “UK GDPR” will be used 
interchangeably and shall have the meaning given 
thereto in section 3(10) of the Data Protection Act 2018 
(as amended from time to time); 

 “Versão GDPR do Reino Unido” ou “GDPR UK” tem 
o significado que lhe é atribuído no Artigo 3(10) da Lei 
de Proteção de Dados de 2018 (conforme alterado de 
tempos em tempos);  

   
“Zebra Systems and Tools” means tools and / or any 
information technology system(s) with which or on 

 “Sistemas e Ferramentas da Zebra” significa 
ferramentas e/ou qualquer sistema de tecnologia da 
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which the Data Processing Services are performed in 
accordance with this Data Privacy Addendum. 

informação com os quais ou nos quais os Serviços de 
Processamento de Dados são prestados, de acordo 
com este Adendo de Privacidade de Dados. 

   
1.3 A reference to a statute or statutory provision 
is a reference to it as amended, extended or re-enacted 
from time to time. 

 1.3 Uma referência a uma lei ou disposição de uma 
lei será uma referência a essa lei ou disposição de lei 
conforme ela for alterada, prorrogada ou novamente 
promulgada de tempos em tempos. 

   
1.4  References in this Data Privacy Addendum to 
“controller”, “processor”, “processing” and 
“personal data”, “Personal Data”, and “personal 
data breach” shall have the same meaning as defined 
in the Data Protection Legislation. 

 1.4 As referências neste Adendo de Privacidade de 
Dados a “controlador”, “processador”, 
“processamento”, “dados pessoais”, “Dados 
Pessoais” e “violação de dados pessoais” terão o 
mesmo significado que lhes é atribuído na Legislação 
de Proteção de Dados. 

   
1.5 Any words following the terms including, 
include, in particular or for example or any similar 
phrase shall be construed as illustrative and shall not 
limit the generality of the related general words. 
 

 1.5 Quaisquer palavras que seguirem os termos 
“incluindo”, “incluir”, “em particular”, “por exemplo” 
ou qualquer expressão semelhante devem ser 
interpretados como exemplificativos e não limitarão a 
generalidade dos termos gerais relacionados. 
 

   
1.6 With effect from the Addendum Effective Date, this 
Data Privacy Addendum shall form part of and be 
incorporated into the Participation Terms and 
Conditions as specified in Section 21.2 of the Program 
Master Terms and Conditions. For the avoidance of 
doubt, in the event of any inconsistency or conflict 
between the terms of this Data Privacy Addendum and 
the Participation Terms and Conditions, the terms of 
this Data Privacy Addendum shall apply insofar as the 
conflict relates to the processing of Personal Data. In 
particular, Clause 21.1 Personal Data of the 
Participation Terms and Conditions shall not apply in 
relation to the processing of Personal Data. Nothing in 
the Participation Terms and Conditions shall operate as 
a variation of the terms of this Data Privacy Addendum. 

 1.6 Com entrada em vigor na Data de Entrada em Vigor 
do Adendo, este Adendo de Privacidade de Dados fará 
parte e será incorporado aos Termos e Condições de 
Participação, conforme especificado na Cláusula 21.2 
dos Principais Termos e Condições do Programa. Para 
evitar dúvidas, em caso de qualquer inconsistência ou 
conflito entre os termos deste Adendo de Privacidade 
de Dados e os Termos e Condições de Participação, os 
termos deste Adendo de Privacidade de Dados serão 
aplicados na medida em que o conflito estiver 
relacionado ao processamento de Dados Pessoais. Em 
particular, a Cláusula 21.1 Dados Pessoais contida nos 
Termos e Condições de Participação não se aplica em 
relação ao processamento de Dados Pessoais. Nada 
nos Termos e Condições de Participação funcionará 
como uma variação dos termos deste Adendo de 
Privacidade de Dados. 

   
2.0  Addendum Effective Date of this Data 
Privacy Addendum 

 2.0 Data de Entrada em Vigor deste Adendo de 
Privacidade de Dados 

   
2.1 This Data Privacy Addendum comes into effect 
on the date the Company applies to participate in the 
Program (the “Addendum Effective Date”). 

 2.1 Este Adendo de Privacidade de Dados entra em 
vigor na data em que a Empresa se inscrever para 
participar do Programa (“Data de Entrada em Vigor do 
Adendo”). 

   
3.0  Company’s request and instructions to 
Zebra for the provision of Data Processing 
Services 

 3.0 Solicitação e instruções da Empresa à Zebra 
para a prestação de Serviços de Processamento de 
Dados 

   
3.1 The Company has applied to or has been 
approved by Zebra to participate in the Program in 
accordance with the Participation Terms and 
Conditions, to which the Program Master Terms and 
Conditions belong.  To enable Zebra to give effect to 

 3.1 A Empresa se inscreveu ou foi aprovada pela 
Zebra para participar do Programa, de acordo com os 
Termos e Condições de Participação, aos quais 
pertencem os Principais Termos e Condições do 
Programa.  Para permitir que a Zebra faça valer e 
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and administer the Program, Zebra requires the 
Company’s instructions to process Personal Data 
subject to Data Protection Legislation on behalf of the 
Company. Accordingly, Zebra shall only provide the 
Data Processing Services required for the Company’s 
participation (or application to participate) in the 
Program, in accordance with the Company’s 
instructions and this Data Privacy Addendum.    

administre o Programa, a Zebra exige as instruções da 
Empresa para processar Dados Pessoais sujeitos à 
Legislação de Proteção de Dados em nome da 
Empresa. Consequentemente, a Zebra deverá prestar 
apenas os Serviços de Processamento de Dados 
necessários para a participação da Empresa (ou 
inscrição para participar) no Programa, de acordo com 
as instruções da Empresa e este Adendo de 
Privacidade de Dados.    

   
3.2  Company hereby instructs Zebra to provide the 
Data Processing Services in accordance with the data 
processing activities particularized in the Schedule to 
this Data Privacy Addendum.  The Company and Zebra 
acknowledge that Zebra is the “processor” and the 
Company is the “controller”. 

 3.2 A Empresa instrui a Zebra a prestar os Serviços 
de Processamento de Dados de acordo com as 
atividades de processamento de dados detalhadas no 
Anexo deste Adendo de Privacidade de Dados.  A 
Empresa e a Zebra reconhecem que a Zebra é a 
“processadora” e a Empresa é a “controladora”. 

   
3.3  The parties acknowledge that Zebra may 
change or modify the Program from time to time in 
accordance with Clause 19 – Changes to the Program 
of the Program Master Terms and Conditions.  In turn, 
this may necessitate amendments to the Schedule to 
this Data Privacy Addendum. To the extent that such 
amendments are necessary: 

 3.3 As partes reconhecem que a Zebra pode alterar 
ou modificar o Programa de tempos em tempos, de 
acordo com a Cláusula 19 – Alterações no Programa 
dos Principais Termos e Condições do Programa.  Por 
sua vez, isso pode exigir alterações no Anexo deste 
Adendo de Privacidade de Dados. Na medida em que 
tais alterações sejam necessárias: 

   
(a)  Zebra shall seek revised instructions from the 
Company by providing the Company with proposed 
amendments to the Schedule to this Data Privacy 
Addendum; and 

 (a) A Zebra deverá buscar instruções revisadas da 
Empresa, fornecendo à Empresa as alterações 
propostas ao Anexo deste Adendo de Privacidade de 
Dados; e 

   
(b)  Company shall, if it considers it appropriate to 
do so, provide Zebra with instructions to provide the 
Data Processing Services in accordance with Zebra’s 
proposal. 

 (b) A Empresa deverá, se considerar apropriado, 
fornecer à Zebra instruções para prestar os Serviços de 
Processamento de Dados de acordo com a proposta da 
Zebra. 

   
3.4  For the avoidance of doubt, where Zebra seeks 
revised instructions from Company under Clause 3.3 
(a), Zebra shall not process Personal Data in a manner 
not previously instructed until it has received 
Company’s written instructions to do so. If Company 
fails to provide revised instructions within five (5) 
business days, Zebra may, on immediate written notice 
and at any time thereafter terminate the Participation 
Terms and Conditions without liability, or otherwise 
continue to process Personal Data on the basis of 
previous instructions. 

 3.4 Para evitar dúvidas, quando a Zebra buscar 
instruções revisadas da Empresa, de acordo com a 
Cláusula 3.3 (a), a Zebra não deverá processar Dados 
Pessoais de uma maneira não previamente instruída 
até que tenha recebido instruções por escrito da 
Empresa para fazê-lo. Se a Empresa não fornecer as 
instruções revisadas em cinco (5) dias úteis, a Zebra 
poderá, mediante notificação imediata por escrito e a 
qualquer momento posterior, rescindir os Termos e 
Condições de Participação sem responsabilidade ou 
continuar processando Dados Pessoais com base nas 
instruções anteriores. 

   
4.0  Company Responsibilities  4.0 Responsabilidades da Empresa 
   
4.1  Throughout the Term and in accordance with 
Clause 3, Company shall provide Zebra with 
instructions to process Personal Data.  

 4.1 Ao longo da Vigência e de acordo com a 
Cláusula 3, a Empresa deverá fornecer à Zebra 
instruções para processar Dados Pessoais.  

   
4.2  Company is responsible for ensuring that any 
Personal Data is complete and accurate for the 
purposes set out in the Schedule to this Data Privacy 
Addendum and obtaining consents where required for 

 4.2 A Empresa é responsável por garantir que 
quaisquer Dados Pessoais estejam completos e 
corretos para os fins definidos no Anexo deste Adendo 
de Privacidade de Dados e obter consentimentos, 
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use of Personal Data under this Data Privacy 
Addendum. Zebra is under no duty to investigate the 
completeness, accuracy or sufficiency of any 
instructions relating to the Personal Data. 

quando necessário, para o uso de Dados Pessoais, nos 
termos deste Adendo de Privacidade de Dados. A Zebra 
não tem a obrigação de investigar a integridade, 
precisão ou suficiência de quaisquer instruções 
relacionadas aos Dados Pessoais. 

   
4.3  Company shall comply with its obligations 
under the Data Protection Legislation in respect of the 
supply of Personal Data to Zebra under or in 
connection with the Program and shall in particular 
ensure that, as a condition of participation in the 
Program, Zebra is lawfully permitted to process any 
Personal Data which is necessary for the purposes set 
out in the Schedule to this Data Privacy Addendum 
including, where applicable, obtaining consents from 
the individuals to which Personal Data supplied by 
Company relates. 

 4.3 A Empresa deverá cumprir as suas obrigações, 
de acordo com a Legislação de Proteção de Dados, em 
relação ao fornecimento de Dados Pessoais à Zebra, de 
acordo ou em conexão com o Programa, e deverá, em 
particular, garantir que, como condição de participação 
no Programa, a Zebra está legalmente autorizada a 
processar quaisquer Dados Pessoais que sejam 
necessários para os fins definidos no Anexo deste 
Adendo de Privacidade de Dados, incluindo, quando 
aplicável, a obtenção de consentimentos das pessoas 
às quais os Dados Pessoais fornecidos pela Empresa 
se referem. 

   
4.4  Company acknowledges that Zebra shall not 
be responsible for any corruption, loss, destruction, 
alteration or disclosure of Personal Data to the extent 
that it is caused by Company or Company’s Affiliates or 
caused by Zebra acting in accordance with the 
instructions of Company or Company’s Affiliates. 

 4.4 A Empresa reconhece que a Zebra não será 
responsável por qualquer corrupção, perda, destruição, 
alteração ou divulgação de Dados Pessoais, na medida 
em que for causada pela Empresa ou Afiliadas da 
Empresa ou causada pela Zebra agindo de acordo com 
as instruções da Empresa ou de Empresas Afiliadas. 

   
5.  Zebra Responsibilities  5. Responsabilidades da Zebra 
   
5.1  Zebra shall:  5.1 A Zebra deverá: 
   
(a)  process Personal Data supplied by Company 
only to the extent, and in such a manner, as is 
necessary for the purposes of Zebra’s Data Processing 
Services and in accordance with Company’s written 
instructions from  time to time and Zebra shall not 
process, nor permit the processing, of Personal Data 
supplied by Company for any other purpose unless 
such processing is required by Data Protection 
Legislation to which Zebra is subject in which case 
Zebra shall, unless prohibited by law, notify the 
Company in advance of its intention to carry out  such 
processing and allow the Company the opportunity to 
object; 

 (a) processar Dados Pessoais fornecidos pela 
Empresa apenas na medida e da maneira necessária 
para os fins dos Serviços de Processamento de Dados 
da Zebra e de acordo com as instruções escritas da 
Empresa de tempos em tempos e a Zebra não deverá 
processar nem permitir o processamento de Dados 
Pessoais fornecidos pela Empresa para qualquer outra 
finalidade, a menos que tal processamento seja exigido 
pela Legislação de Proteção de Dados à qual a Zebra 
está sujeita, caso em que a Zebra deverá, a menos que 
proibido por lei, notificar a Empresa com antecedência 
de sua intenção de realizar tal processamento e permitir 
à Empresa a oportunidade de se opor; 

   
(b)  having regard to the state of technological 
development and the cost of implementing any 
measures, take    appropriate technical and 
organizational measures against the unauthorized or 
unlawful processing of Personal   Data and against the 
accidental loss or destruction of, or damage to 
Personal Data, to ensure a level of security   
appropriate to: 
(i)  the harm that might result from such 
unauthorized or unlawful processing or accidental loss, 
destruction   or damage of the Personal Data; and 
(ii)  the nature of the Personal Data to be 
protected, 

 (b) tendo em conta o estado de desenvolvimento 
tecnológico e o custo de implementação de quaisquer 
medidas, adotar as medidas técnicas e organizacionais 
adequadas contra o processamento não autorizado ou 
ilegal de Dados Pessoais e contra a perda ou destruição 
acidental de ou danos aos Dados Pessoais, para 
garantir um nível de segurança apropriado para: 
(i) o dano que pode resultar de tal processamento 
não autorizado ou ilegal, ou perda, destruição ou dano 
acidental dos Dados Pessoais; e 
(ii) a natureza dos Dados Pessoais a serem 
protegidos, 
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(c)  without prejudice to its other obligations in this 
Data Protection Addendum, take reasonable steps to 
ensure the reliability of all its employees and 
contractors who have access to the Personal Data and 
shall in particular ensure   that any person authorised 
to process Personal Data in connection with the 
Participation Terms and Conditions is subject to a duty 
of confidentiality. 

 (c) sem prejuízo de suas outras obrigações neste 
Adendo de Proteção de Dados, adotar medidas 
cabíveis para garantir a confiabilidade de todos os seus 
empregados e contratados que tenham acesso aos 
Dados Pessoais e, em particular, garantir que qualquer 
pessoa autorizada a processar Dados Pessoais em 
conexão com os Termos e Condições de Participação 
esteja sujeita à obrigação de confidencialidade. 
 

   
5.2  If Zebra receives any complaint, notice or 
communication which relates directly to the processing 
of the Personal Data under this Data Privacy 
Addendum, it shall as soon as reasonably practicable 
notify Company and it shall, at Company’s expense, 
provide Company with full co-operation and assistance 
in relation to any such complaint, notice or 
communication. 

 5.2 Se a Zebra receber qualquer reclamação, 
notificação ou comunicação que se relacione 
diretamente com o processamento dos Dados 
Pessoais, nos termos deste Adendo de Privacidade de 
Dados, ela deverá, assim que razoavelmente praticável, 
notificar a Empresa e, às custas da Empresa, oferecer 
à Empresa total cooperação e assistência em relação a 
qualquer reclamação, notificação ou comunicação. 

   
5.3  Zebra shall at Company’s expense provide 
Company with full co-operation and assistance in 
relation to Company’s obligations under Data 
Protection Legislation including providing the Company 
and Regulators (as applicable) with all information and 
assistance necessary to comply with data subject 
requests, investigate security breaches or otherwise to 
demonstrate compliance by the parties with Data 
Protection Legislation. 

 5.3 A Zebra deverá, às custas da Empresa, 
oferecer à Empresa total cooperação e assistência em 
relação às obrigações da Empresa, de acordo com a 
Legislação de Proteção de Dados, inclusive fornecer à 
Empresa e aos Reguladores (conforme aplicável) todas 
as informações e assistência necessárias para cumprir 
as solicitações dos titulares dos dados, investigar 
violações da segurança ou de outra forma demonstrar 
conformidade pelas partes com a Legislação de 
Proteção de Dados. 

   
5.4  If Zebra becomes aware of any unauthorized 
or unlawful processing of any Personal Data or a 
Security Breach, Zebra shall without undue delay notify 
the Company and at the Company’s expense fully 
cooperate with the Company to remedy the issue as 
soon as reasonably practicable. 

 5.4 Se a Zebra tomar conhecimento de qualquer 
processamento não autorizado ou ilegal de quaisquer 
Dados Pessoais ou uma Violação da Segurança, a 
Zebra deverá, sem demora injustificada, notificar a 
Empresa e, às custas da Empresa, cooperar totalmente 
com a Empresa para remediar o problema o mais rápido 
possível. 

   
5.5  Where Zebra believes that the Company’s 
instructions to Zebra under Clause 5.1(a) conflict or 
might conflict with the requirements of Data Protection 
Legislation or other applicable laws, Zebra shall notify 
the Company and provide reasonable details in 
support. 

 5.5 Quando a Zebra acreditar que as instruções da 
Empresa para a Zebra, de acordo com a Cláusula 
5.1(a), entrarem ou puderem entrar em conflito com os 
requisitos da Legislação de Proteção de Dados ou 
outras leis aplicáveis, a Zebra deverá notificar a 
Empresa e fornecer detalhes cabíveis em suporte à 
mesma. 

   
6.0  Joint Responsibilities for Sales Leads  6.0 Responsabilidades Conjuntas para Leads de 

Vendas 
   
6.1 As a benefit of the Program and subject to 
Program criteria, the Company is able to access sales 
leads provided by Zebra in order for the Company to 
develop its business. The Company is responsible for 
contacting the sales lead once it has confirmed its 
acceptance or rejection of the sales lead to Zebra. 
Once the sales lead has been accepted by the 
Company, Zebra will notify the sales lead so that the 
sales lead is aware that it will receive contact from the 

 6.1 Como um benefício do Programa e sujeita aos 
critérios do Programa, a Empresa poderá acessar os 
leads de vendas fornecidos pela Zebra para que a 
Empresa desenvolva os seus negócios. A Empresa é 
responsável por entrar em contato com o lead de 
vendas assim que tiver confirmado a sua aceitação ou 
rejeição do lead de vendas para a Zebra. Assim que o 
lead de vendas for aceito pela Empresa, a Zebra 
notificará o lead de vendas para que ele saiba que 
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Company. The Company must report to Zebra on the 
status of the sales lead at least every thirty (30) 
calendar days via the Program’s administration tool. 
When the Company either completes a sale as a result 
of the lead or the sale is lost, Company is required to 
update the lead in the Partner Administration Tool. If 
the Company fails to provide reports in accordance with 
this Clause 6.1, the sales lead may be withdrawn and 
the Company’s eligibility to receive future sales leads 
from Zebra may be withdrawn. 

receberá o contato da Empresa. A Empresa deve 
informar a Zebra sobre o status do lead de vendas pelo 
menos a cada trinta (30) dias consecutivos por meio da 
ferramenta de administração do Programa. Quando a 
Empresa concluir uma venda como resultado do lead ou 
a venda for perdida, a Empresa deve atualizar o lead na 
Ferramenta de Administração de Parceiros. Se a 
Empresa deixar de fornecer relatórios, de acordo com 
esta Cláusula 6.1, o lead de vendas poderá ser retirado 
e a elegibilidade da Empresa para receber leads de 
vendas futuros da Zebra poderá ser cancelada. 

   
6.2  Where Zebra and the Company (either alone 
or jointly) determine the purposes for and manner in 
which any Personal Data relating to the sales leads are 
to be processed, such processing shall fall outside the 
scope of this Data Privacy Addendum.  Zebra and the 
Company shall each be deemed to be Data Controllers 
in respect of such processing and shall each be 
responsible for complying with their obligations under 
Data Protection Legislation. 

 6.2 Quando a Zebra e a Empresa 
(independentemente ou em conjunto) determinarem as 
finalidades e a maneira pela qual quaisquer Dados 
Pessoais relacionados aos leads de vendas serão 
processados, tal processamento deverá ficar fora do 
escopo deste Adendo de Privacidade de Dados.  A 
Zebra e a Empresa serão consideradas Controladoras 
de Dados em relação a tal processamento e cada uma 
será responsável por cumprir as suas obrigações, de 
acordo com a Legislação de Proteção de Dados. 

   
7.0  Sub-processing  7.0 Subprocessamento 
   
7.1  On request, Zebra will inform Company of the 
name, address, and role of each third party (a “Sub-
processor”) used to provide the Data Processing 
Services. 

 7.1 Mediante solicitação, a Zebra informará à 
Empresa o nome, endereço e função de cada terceiro 
(“Subprocessadora”) usado para prestar os Serviços de 
Processamento de Dados. 

   
7.2  Zebra may engage further Sub-processors, 
including Zebra Affiliates, to process Personal Data (or 
otherwise sub-contract or outsource the processing of 
any Personal Data to a third party), provided that it: 

 7.2 A Zebra poderá envolver outras 
Subprocessadoras, incluindo Afiliadas da Zebra, para 
processar Dados Pessoais (ou de outra forma 
subcontratar ou terceirizar o processamento de 
quaisquer Dados Pessoais para terceiros), desde que: 

   
(a)   notifies Company of any new or replacement 
Sub-processors through posting on Zebra’s Program 
website or an equivalent thereof or by email or other 
notice. If the Company objects to the appointment of a 
new or replacement Sub-processor, the Company shall 
notify Zebra within five (5) business days. Company 
shall be deemed to have accepted the Sub-processor 
if Zebra does not receive an objection with five (5) 
business days. If the objection cannot be resolved by 
the parties within five (5) business days of receipt by 
Zebra of the written objection, Zebra may on immediate 
written notice terminate the Company’s Participation 
Terms and Conditions without liability; 

 (a)  notifique a Empresa de quaisquer 
Subprocessadoras novo ou substituto por meio da 
publicação no site do Programa da Zebra ou 
equivalente, ou por e-mail ou outro aviso. Se a Empresa 
contestar a nomeação de uma Subprocessadora nova 
ou substituta, ela deverá notificar a Zebra dentro de 
cinco (5) dias úteis. Será considerado que a Empresa 
aceitou a Subprocessadora se a Zebra não receber uma 
objeção em cinco (5) dias úteis. Se a objeção não puder 
ser resolvida pelas partes no prazo de cinco (5) dias 
úteis após o recebimento pela Zebra da objeção por 
escrito, a Zebra poderá, mediante notificação imediata 
por escrito, rescindir os Termos e Condições de 
Participação da Empresa sem responsabilidade; 

   
(b)   enters into a written contract with the Sub-
processor which, with respect to the Data Processing 
Services    performed for the Company: 
(i)  provides protections or guarantees that Sub-

processor considers necessary to implement 
appropriate technical and organization 

 (b)  celebre um contrato escrito com a 
Subprocessadora que, no que diz respeito aos Serviços 
de Processamento de Dados prestados para a 
Empresa: 
(i) ofereça proteções ou garantias que a 

Subprocessadora considera necessárias para 
implementar medidas técnicas e 
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measures in compliance with the Data 
Protection Legislation; and 

(ii)  terminates automatically on termination or 
expiry of this Data Privacy Addendum for any 
reason; and 

organizacionais adequadas, em conformidade 
com a Legislação de Proteção de Dados; e 

(ii) seja rescindido automaticamente mediante a 
rescisão ou o vencimento deste Adendo de 
Privacidade de Dados por qualquer motivo; e 

 
   
(c)  remains liable for all acts or omissions of the 
Sub-processors as if they were acts or omissions of 
Zebra (except to   the extent that such acts or omissions 
are caused or exacerbated by the Company). 

 (c) permaneça responsável por todas as ações ou 
omissões das Subprocessadoras como se fossem 
ações ou omissões da Zebra (exceto na medida em que 
tais ações ou omissões forem causadas ou 
exacerbadas pela Empresa). 

   
7.3  For the avoidance of doubt, once Company 
provides its consent or authorization to the use of a 
certain Sub-processor in connection with the Data 
Processing Services, Company may not subsequently 
revoke its consent in respect of, or otherwise object to, 
the appointment of the relevant Sub-processor. 

 7.3 Para evitar dúvidas, uma vez que a Empresa 
fornecer o seu consentimento ou autorização para o uso 
de determinada Subprocessadora em conexão com os 
Serviços de Processamento de Dados, a Empresa não 
poderá posteriormente revogar o seu consentimento em 
relação ou de outra forma se opor à nomeação da 
Subprocessadora em questão. 

   
8.0  Records and Reports  8.0 Registros e Relatórios 
   
8.1  Zebra shall keep a record of any processing of 
the Personal Data carried out pursuant to the Data 
Processing Services and of its compliance with its 
obligations set out in this Data Privacy Addendum 
(“Records”) at its normal place of business. 

 8.1 A Zebra deverá manter um registro de qualquer 
processamento dos Dados Pessoais realizado, de 
acordo com os Serviços de Processamento de Dados, 
e de seu cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste Adendo de Privacidade de Dados (“Registros”) 
em seu local normal de trabalho. 

   
8.2  No more than once per calendar year and upon  
written request, Zebra shall provide to Company, its 
third-party representatives (who are not competitors of 
Zebra) or a Regulator, a copy of Zebra’s most recent 
written report (each a “Report”) for the sole purpose of 
auditing Zebra’s compliance with its obligations under 
this Data Privacy Addendum   

 8.2 Não mais de uma vez por ano civil e mediante 
solicitação por escrito, a Zebra deverá fornecer à 
Empresa, seus representantes terceirizados (que não 
sejam concorrentes da Zebra) ou um Regulador uma 
cópia dos resultados de seu relatório escrito (cada, 
"Relatório")mais recentes do Zebra com o único 
propósito de auditar a conformidade da Zebra com suas 
obrigações, nos termos deste Adendo de Privacidade 
de Dados.   

   
9.0  Transfer and Processing of Personal Data 
Overseas 

 9.0 Transferência e Processamento de Dados 
Pessoais no Exterior 

   
9.1  Except as set out in this Clause 9, Zebra may 
not transfer Personal Data outside of the EEA, the UK, 
and / or Switzerland without Company’s prior consent, 
such consent not to be unreasonably withheld or 
delayed. Company acknowledges and agrees that 
Personal Data may be transferred to those locations 
set out in the Sub-processor Schedule (available on 
request), in accordance with the transfer mechanisms 
set out in the Sub-processor Schedule, available on the 
Program website, in accordance with the transfer 
mechanisms set out in the Sub-processor Schedule 
(“Transfer Mechanism”). 

 9.1 Exceto conforme estabelecido nesta Cláusula 
9, a Zebra não poderá transferir Dados Pessoais para 
fora do EEE, Reino Unido e/ou Suíça sem o 
consentimento prévio da Empresa e tal consentimento 
não deverá ser retido ou atrasado sem justificativa 
plausível. A Empresa reconhece e concorda que os 
Dados Pessoais poderão ser transferidos para os locais 
definidos no Anexo de Subprocessadoras (disponível 
mediante solicitação), de acordo com os mecanismos 
de transferência estabelecidos no Anexo de 
Subprocessadoras (“Mecanismo de Transferência”), 
disponível no site do Programa. 

   
9.2  Company acknowledges that Personal Data 
supplied by Company to Zebra in connection with The 

 9.2 A Empresa reconhece que os Dados Pessoais 
fornecidos pela Empresa à Zebra em conexão com os 
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Participation Terms and Conditions may be transferred 
to, and the Data Processing Services may be provided 
by, Zebra as processor in a territory which is a 
Restricted Country. Accordingly, Zebra uses EU Model 
Clauses and the UK Addendum for such data transfers 
and the EU Model Clauses (Module 2- Transfer 
controller to processor) and the UK Addendum, are 
incorporated by reference into this Data Privacy 
Addendum.  For the purposes of optional Clause 7 
(Docking clause) of the Relevant Transfer Mechanism, 
Clause 7 is included in the Relevant Transfer 
Mechanism.  For the purposes of Clause 9 of the 
Relevant Transfer Mechanism (Use of sub-
processors), the parties choose Option 2: GENERAL 
WRITTEN AUTHORIZATION, and the advance time 
period for informing Company of a change in Sub-
processor is five (5) business days.  For the purposes 
of Clause 11 of the Relevant Transfer Mechanism 
(Redress) sub-clause (a), the optional clause is 
deleted.  For the purposes of Clause 13 of the Relevant 
Transfer Mechanism (Supervision), the parties choose 
Option 1.  For the purposes of Clause 17 of the EU 
Model Clauses (Governing law), the parties choose 
Option 1 and the parties agree that this shall be the law 
of Ireland.  For the purposes of Clause 18 of the EU 
Model Clauses (Choice of forum and jurisdiction) sub-
clause (b), the parties choose the courts of Ireland.  
The information required by Annex I Part A of the 
Relevant Transfer Mechanism (List of parties) can be 
found in the preliminary paragraphs of this Data Privacy 
Addendum.  The information required by Annex I Part 
B of the Model Clauses (Description of transfer) can be 
found in the Schedule to this Data Privacy Addendum.  
The information required by Annex I Part C of the 
Relevant Transfer Mechanism (Competent supervisory 
authority) is the Irish Data Protection Commissioner.  
For the purposes of Annex II of the Relevant Transfer 
Mechamism and unless otherwise specified in the 
Participation Terms and Conditions, the description of 
the technical and organizational measures for the 
security of the Personal Data are available within 
Zebra’s Privacy Statement at 
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-
information/legal/privacy- statement.html or any 
equivalent thereof. For the purposes of Annex III of the 
Relevant Transfer Mechanism the information is set out 
in the Sub-processor Schedule (available on request). 
For the purposes of Table 4 of the UK Addendum, the 
parties agree that both Zebra and the Company may 
end the UK Addendum as set out in Section 19 of the 
UK Addendum.   

Termos e Condições de Participação poderão ser 
transferidos para a Zebra como Processadora em um 
território que é um País Restrito e que os Serviços de 
Processamento de Dados poderão ser fornecidos pela 
Zebra como Processadora em um território que é um 
País Restrito. Consequentemente, a Zebra usa 
Cláusulas Modelo EU e o Adendo UK para tais 
transferências de dados e as Cláusulas Modelo EU 
(Módulo 2 - Transferir controlador para processador) e 
o Adendo UK são incorporadas por referência a este 
Adendo de Privacidade de Dados.  Para os fins da 
Cláusula 7 opcional (cláusula Docking) do Mecanismo 
de Transferência Relevante, a Cláusula 7 está incluída 
no Mecanismo de Transferência Relevante. Para os fins 
da Cláusula 9 do Mecanismo de Transferência 
Relevante (Uso de subprocessadoras), as partes 
escolhem a Opção 2: AUTORIZAÇÃO GERAL POR 
ESCRITO, sendo que o prazo de antecedência para 
informar a Empresa sobre a alteração da 
Subprocessadora é de 5 (cinco) dias úteis.  Para efeitos 
da Cláusula 11 do Mecanismo de Transferência 
Relevante, a cláusula opcional é eliminada.  Para os fins 
da Cláusula 13 do Mecanismo de Transferência 
Relevante (Supervisão), as partes escolhem a Opção 1.  
Para os fins da Cláusula 17 das Cláusulas Modelo EU 
(Lei aplicável), as partes escolhem a Opção 1 e 
concordam que esta será a lei da Irlanda.  Para os fins 
da Cláusula 18 da subcláusula (b) das Cláusulas 
Modelo EU (Escolha do foro e jurisdição), as partes 
escolhem os tribunais da Irlanda.  As informações 
exigidas pelo Apêndice I, Parte A, das Cláusulas 
Modelo (Lista de partes) podem ser encontradas nos 
parágrafos preliminares deste Adendo de Privacidade 
de Dados.  As informações exigidas pelo Apêndice I, 
Parte B do Mecanismo de Transferência Relevante 
(Descrição da transferência) podem ser encontradas no 
Anexo deste Adendo de Privacidade de Dados.  As 
informações exigidas pelo Apêndice I, Parte C do 
Mecanismo de Transferência Relevante (Autoridade de 
supervisão competente) são do Comissário de Proteção 
de Dados da Irlanda.  Para os fins do Apêndice II do 
Mecanismo de Transferência Relevantee a menos que 
especificado de outra forma nos Termos e Condições 
de Participação, a descrição das medidas técnicas e 
organizacionais para a segurança dos Dados Pessoais 
estão disponíveis na Declaração de Privacidade da 
Zebra em https://www.zebra.com/us/en/about-
zebra/company-information/legal/privacy- 
statement.html ou qualquer equivalente. Para efeitos do 
Anexo III do Mecanismo de Transferência Relevante, a 
informação consta do Anexo do Subprocessador 
(disponível a pedido). Para os propósitos da Tabela 4 
do Adendo UK, as partes concordam que tanto a Zebra 
quanto a Empresa podem rescindir o Adendo UK 
conforme estabelecido na Seção 19 do Adendo UK.   

   
9.3  Zebra also uses Relevant Transfer 
Mechanismfor intra-group transfers of Personal Data 

 9.3 A Zebra também usa o Mecanismo de 
Transferência Relevante para transferências internas 
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outside of the EEA, the UK, and / or Switzerland to 
members of Zebra’s group (including but not limited to 
Affiliates) located in Restricted Countries (including the 
United States), or where Zebra appoints a Sub-
processor located in a territory which is a Restricted 
Country, unless Zebra determines that another more 
appropriate mechanism exists to lawfully transfer the 
Personal Data to a Restricted Country. 

de dados pessoais fora do EEE, Reino Unido e/ou Suíça 
para membros do grupo da Zebra (incluindo, entre 
outras, Afiliadas) localizados em países restritos 
(incluindo os Estados Unidos) ou quando a Zebra 
nomear uma Subprocessadora localizado em um 
território que é um País Restrito, a menos que a Zebra 
determine que existe outro mecanismo mais apropriado 
para transferir legalmente os Dados Pessoais para um 
País Restrito. 

   
9.4  The parties agree that if the relevant Transfer 
Mechanism ceases to exist or is no longer considered 
to be a lawful method of transferring Personal Data 
outside of the EEA, the UK, and / or Switzerland, the 
parties shall have a good faith discussion and agree an 
alternative lawful transfer mechanism and Zebra may 
cease or procure that the relevant third party ceases 
the processing of Personal  Data until the parties have 
agreed an alternative transfer mechanism to enable the 
Personal Data to be transferred outside of the EEA, the 
UK, and / or Switzerland in a compliant manner.  Zebra 
shall not be in breach of this Data Privacy Addendum 
to the extent that the parties do not promptly reach any 
such agreement. 

 9.4 As partes concordam que, se o mecanismo de 
transferência pertinente deixar de existir ou não for mais 
considerado um método legal de transferência de 
Dados Pessoais para fora do EEE, Reino Unido e/ou 
Suíça, as partes deverão discutir de boa-fé e concordar 
sobre um mecanismo alternativo de transferência legal 
e a Zebra poderá interromper ou tomar providências 
para que o terceiro em questão interrompa o 
processamento de Dados Pessoais até que as partes 
tenham acordado sobre um mecanismo alternativo de 
transferência para permitir que os Dados Pessoais 
sejam transferidos para fora do EEE, Reino Unido e/ou 
Suíça legalmente.  A Zebra não deverá violar este 
Adendo de Privacidade de Dados na medida em que as 
partes não cheguem imediatamente a tal acordo. 

   
Swiss interpretation of the EU Model Clauses  
 
9.5  The parties agree that in relation to any 
transfers of Personal Data from Switzerland, this Data 
Privacy Addendum shall be read in conjunction with the 
Swiss Federal Data Protection and Information 
Commissioner’s decision and commentary on the 
transfer of personal data to a country with an 
inadequate level of data protection based on 
recognised standard contractual clauses and model 
contracts, dated 27 August 2021, and the EU Model 
Clauses shall be amended accordingly.   
 

 Interpretação suíça das Cláusulas Modelo EU 
 
9.5 As partes concordam que, em relação a quaisquer 
transferências de Dados Pessoais da Suíça, este 
Adendo de Privacidade de Dados deve ser lido em 
conjunto com a decisão e comentários do Comissário 
Federal Suíço de Proteção de Dados e Informações 
sobre a transferência de dados pessoais para um país 
com um nível inadequado de proteção de dados com 
base em cláusulas contratuais padrão reconhecidas e 
contratos modelo, com data de 27 de agosto de 2021, e 
as Cláusulas Modelo EU devem ser alteradas em 
conformidade. 

   
10.0  Limitation of Liability   10.0 Limitação de Responsabilidade  
   
10.1  The exclusions and limitations on liability set 
out in Section 22 of the Program Master Terms and 
Conditions (as applicable) shall apply in respect of any 
claims, liabilities, costs, expenses, damages, or losses 
arising as a result of a breach of this Data Privacy 
Addendum. 

 10.1 As exclusões e limitações de responsabilidade 
estabelecidas na Cláusula 22 dos Principais Termos e 
Condições do Programa (conforme aplicável) deverão 
ser aplicadas em relação a quaisquer reclamações, 
responsabilidades, custos, despesas, danos ou perdas 
resultantes de uma violação deste Adendo de 
privacidade de dados. 

   
11.0  Term and Termination  11.0 Vigência e Rescisão 
   
11.1  This Data Privacy Addendum shall commence 
on (or be deemed to have commenced on, if 
applicable) the Addendum Effective Date and shall 
continue in force for the duration of Company’s 
participation in the Program (the “Term”). 

 11.1 Este Adendo de Privacidade de Dados entrará 
em vigor (ou o início de sua vigência será considerada, 
se aplicável) na Data de Entrada em Vigor do Adendo e 
continuará vigente durante a participação da Empresa 
no Programa (“Vigência”). 
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11.2  Upon termination of Company’s participation in 
the Program this Data Privacy Addendum shall also 
terminate. 

 11.2 Após o término da participação da Empresa no 
Programa, este Adendo de Privacidade de Dados 
também será rescindido. 

   
11.3  Any provision of this Data Privacy Addendum 
that expressly or by implication is intended to come into 
or continue in force on or after termination of this Data 
Privacy Addendum shall remain in full force and effect. 

 11.3 Qualquer disposição do presente Adendo de 
Privacidade de Dados que, explícita ou implicitamente, 
tiver a intenção de entrar em vigor ou continuar em vigor 
na rescisão deste Adendo de Privacidade de Dados, ou 
posteriormente, permanecerá em pleno vigor e efeito. 

   
11.4  Termination of this Data Privacy Addendum, 
for any reason, shall not affect the accrued rights, 
remedies, obligations, or liabilities of the parties 
existing at termination. 

 11.4 A rescisão do presente Adendo de Privacidade 
de Dados, por qualquer motivo, não afetará os direitos 
acumulados, recursos, obrigações ou 
responsabilidades das partes existentes na rescisão. 

   
11.5  On any termination of this Data Privacy 
Addendum for any reason and subject at all times to 
Zebra’s data retention policy: 

 11.5 Em qualquer rescisão deste Adendo de 
Privacidade de Dados, por qualquer motivo, e sujeito, 
em todos os momentos, à política de retenção de dados 
da Zebra: 

   
(a) Zebra shall as soon as reasonably practicable 
return or destroy (as directed in writing by Company) 
all Personal Data provided to it by or on behalf of the 
Company in connection with this Data Privacy 
Addendum; and 

 (a) a Zebra deverá, assim que razoavelmente 
praticável, devolver ou destruir (conforme instruído por 
escrito pela Empresa) todos os Dados Pessoais 
fornecidos a ela por ou em nome da Empresa em 
conexão com este Adendo de Privacidade de Dados; e 

   
(b)  if Company elects for destruction rather than 
return of its Personal Data under clause 11.5(a), Zebra 
shall as soon as reasonably practicable ensure that the 
records of Personal Data are disposed of in a secure 
manner (unless storage of any Personal Data is 
required by applicable law and if so, Zebra shall inform 
the Company of such requirement).  
 

 (b) se a Empresa optar pela destruição em vez da 
devolução de seus Dados Pessoais, de acordo com a 
Cláusula 11.5(a), a Zebra deverá, assim que 
razoavelmente possível, garantir que os registros de 
Dados Pessoais sejam descartados de maneira segura 
(a menos que o armazenamento de quaisquer Dados 
Pessoais seja exigido pela lei aplicável e, se assim for, 
a Zebra deverá informar a Empresa de tal exigência).  

   
12.0  Governing Law and Jurisdiction  12.0 Direito Aplicável e Foro 
   
12.1  This Data Privacy Addendum and any dispute 
or claim arising out of or in connection with it or its 
subject matter or formation (including non-contractual 
disputes or claims) shall be governed by and construed 
in accordance with the Section 26 of the Program 
Master Terms and Conditions.   

 12.1 O presente Adendo de Privacidade de Dados e 
qualquer controvérsia ou reivindicação originada de, ou 
em conexão com, o referido instrumento ou seu objeto 
ou constituição (inclusive controvérsias ou 
reivindicações não contratuais) deverão ser regidos e 
interpretados de acordo com a Cláusula 26 dos 
Principais Termos e Condições do Programa.   
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Schedule  Anexo 

   

Data Processing Services  Serviços de Processamento de Dados 

   
Subject matter and purposes of the processing: 
The processing of Personal Data for the purpose of 
giving effect to Company’s participation in the 
Program, as fully set out in this Data Privacy 
Addendum. 

 Natureza e propósito do processamento: o 
processamento de Dados Pessoais com a finalidade 
de validar a participação da Empresa no Programa, 
conforme totalmente estabelecido neste Adendo de 
Privacidade de Dados. 

   
Duration/retention and frequency: Personal Data 
may be transferred on a continuous basis for the 
Term of this Data Privacy Addendum. 

 Duração/retenção e frequência: os Dados Pessoais 
poderão ser transferidos constantemente durante a 
Vigência deste Adendo de Privacidade de Dados. 

   
Type of Personal Data and categories of data 
subject: The personnel and executive contacts at the 
Company (e.g., Executive, Sales, Marketing, Finance, 
Technical, Developer, Operations, Legal and 
Services) and persons who register as an 
administrator on Zebra’s channel partner platform 
through the Company’s participation in the Program 
may provide the following: 

 
•  Names, addresses, contact numbers, 
email addresses, salutations, countries, 
titles, primary roles,  secondary roles, fax 
numbers and preferred languages; 
•  The training and/or certification status of 
the Company’s personnel in the Program;  
•  Product support data (including Zebra’s 
issued engineering change notifications 
(ECNs); 
•  Application for Program membership, 
promotions, benefits and any changes to the 
Company’s  engagement in the Program; 

•  Information provided as part of a due 

diligence compliance review by 

Company for sanction screening, anti- 

money laundering protection and 

applicable lawful purposes (e.g., names, 

addresses, dates of birth and passport 

numbers); 

•  Provision of contact details as part of the 

Zebra Systems and Tools and other 

Program resources; and 

•  Maintenance of Company’s profile and 

contact details. 

 

 Tipo de Dados Pessoais e as categorias dos 
titulares dos dados: Os empregados e os contatos 
executivos na Empresa (por exemplo, Executivo, 
Vendas, Marketing, Financeiro, Técnico, 
Desenvolvedor, Operações, Jurídico e Serviços) e as 
pessoas que se cadastram como administradoras na 
plataforma de parceiro de canal da Zebra por meio da 
participação da Empresa no Programa poderão 
fornecer o seguinte: 

 
• Nomes, endereços, números de contato, 
endereços de e-mail, saudações, países, 
cargos, funções principais, funções 
secundárias, números de fax e idiomas 
preferidos; 
• O status de treinamento e/ou certificação 
do pessoal da Empresa no Programa;  
• Dados de suporte do produto (incluindo 
notificações de mudança de engenharia (ECNs) 
emitidas pela Zebra; 
• Solicitação de adesão ao Programa, 
promoções, benefícios e quaisquer alterações 
no envolvimento da Empresa  no Programa; 

• Informações fornecidas como parte de uma 

revisão de conformidade de due diligence 

pela Empresa para a verificação de 

sanções, proteção contra lavagem de 

dinheiro e fins legais aplicáveis (por 

exemplo, nomes, endereços, datas de 

nascimento e números de passaporte); 

• Fornecimento de informações de contato 

como parte dos sistemas e ferramentas da 

Zebra e outros recursos do Programa; e 

• Manutenção do perfil da Empresa e 

informações de contato. 

 

   

The personnel and executive contacts at the end 

user customer(s) (e.g., Executive, Sales, Marketing 

Finance, Technical, Developer, Operations, Legal 

 Os empregados e os contatos executivos no(s) 

cliente(s) usuário(s) final(is) (por exemplo, Executivo, 

Vendas, Marketing Financeiro, Técnico, Desenvolvedor, 
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and Services) to whom the Company has sold 

Zebra Product or Services may provide the 

following: 

 

•  Names, addresses, contact numbers and 

email addresses. 
 

Operações, Jurídico e Serviços) para quem a Empresa 

vendeu Produtos ou Serviços da Zebra poderão 

fornecer o seguinte: 

 

• Nomes, endereços, números de contato e 

endereços de e-mail. 
 

   
Nature and purpose of the Data Processing 
Services: 

 Natureza e propósito dos Serviços de 
Processamento de Dados: 

   
Company has instructed Zebra to undertake the 
following data processing activities in connection 
with: 
 

•  Application information and contact details 
provided by Company in connection to the 
Program;  
•    Records, contracts storage, market 
research, audits, training (e.g., webinars) and 

certification, legal  and compliance, 
dashboards and reports generated in 
connection with the Program; 
•   Subscription to promotional, sales and 
marketing programs and receiving authorization 
benefits and  incentives; 
•  Electronic communications relating to the 
Program (e.g., webinar invitations, surveys and 
Product  launches), Product and Services 
operational news, updates to Zebra Systems and 
Tools, pricing, benefits  and incentives; 
•   Administration, and facilitation of customer’s 
purchase of  Products, Services; 
•   Provision to Company and/ or the End 
User(s) (as applicable) of ongoing support in 
respect of such Products and Services 
(including but not limited to technical support, 
repair services, visibility services and 
dashboards); 
•  Administration and supply of demonstration 
and promotional Products to customers; 
•   Access to Zebra’s Systems and Tools (e.g., 
partner platform, Product and Services online 
catalogue); 
•   Information provided for the Program’s 
online directory of Program members and 
applications; 
•   Subscription to online and written Product 
and Services forums; 
•  Information provided by customers on the 
Product repairs portal; and 
•   Cross-border Product authorization 
requests. 

 

 A Empresa instruiu a Zebra a realizar as seguintes 
atividades de processamento de dados em relação a: 

 
• Informações de inscrições e de contato 
fornecidas pela Empresa em relação ao 
Programa;  
• Registros, armazenamento de contratos, 
pesquisas de mercado, auditorias, treinamento 
(por exemplo, webinars) e certificação, jurídico e 
conformidade, painéis e relatórios gerados em 
conexão com o Programa; 
• Inscrição em programas promocionais, de 
vendas e marketing e recebimento de benefícios 
e  incentivos de autorização; 
• Comunicações eletrônicas relacionadas ao 
Programa (por exemplo, convites para webinars, 
pesquisas e  lançamentos de Produtos), 
notícias operacionais de Produtos e Serviços, 
atualizações de Sistemas e Ferramentas da 
Zebra, preços, benefícios  e incentivos; 
• Administração e facilitação da compra de 
Produtos e Serviços pelo cliente; 
• Fornecimento para a Empresa e/ou 

Usuário(s) Final(is) (conforme aplicável) de 
suporte contínuo em relação a tais Produtos 
e Serviços (incluindo, entre outros, suporte 
técnico, serviços de reparo, serviços de 
visibilidade e painéis); 

• Administração e fornecimento de 
demonstração e Produtos promocionais aos 
clientes; 
• Acesso aos sistemas e ferramentas da 
Zebra (por exemplo, plataforma de parceiros, 
catálogo on-line de Produtos e Serviços); 
• Informações fornecidas para o diretório on-
line do Programa de membros e inscrições do 
Programa; 
• Inscrição em fóruns de Produtos e Serviços 
on-line e escritos; 
• Informações disponibilizadas pelos clientes 
no portal de reparos de Produtos; e 
• Pedidos de autorização de Produtos 
transfronteiriços. 
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END OF THE LATIN AMERICA DATA PRIVACY 

ADDENDUM 

 FIM DO ADENDO DE PRIVACIDADE DE DADOS DA 

AMÉRICA LATINA 

 


