
 

ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS  

 

PREÂMBULO 

 

Considerando que a proteção dos solicitantes de refúgio e refugiados deve respeitar os 
princípios fundamentais da confidencialidade, e que o compartilhamento sistemático, 
eletronicamente ou de outra forma, de dados pessoais dos refugiados e solicitantes de refúgio 
por parte do ACNUR com terceiros deve estar sujeito a garantias de proteção de dados que 
o compartilhamento de dados pessoais deve estar sujeita a garantias de protecção de dados; 

Considerando que os princípios fundamentais para a protecção de dados pessoais e o direito 
de todas as pessoas a serem protegidas contra interferências arbitrárias ou ilegais na sua 
privacidade são reconhecidos, nomeadamente, por instrumentos internacionais de direitos 
humanos; 

Considerando que a Política do ACNUR sobre a Proteção de Dados Pessoais de Pessoas de 
Interesse estabelece uma estrutura básica para o processamento e proteção de dados 

pessoais do ACNUR, incluindo o compartilhamento de dados pessoais com terceiros; 

Considerando o contrato (Referência) de prestação de serviços celebrado entre o ACNUR e 
(Prestador de Serviços) para a realização de uma avaliação do mercado de trabalho para 
apoiar o desenvolvimento de oportunidades de emprego para a população do ACNUR de 
interesse na recuperação pós-COVID em Brasília (DF), São Paulo (SP) e Curitiba (PR), que 

consiste na coleta de dados quantitativos e qualitativos através do telefone; 

Resolva celebrar o presente Acordo de Compartilhamento de Dados, doravante designado 

por Acordo, através das cláusulas e condições abaixo enunciadas. 

 

 

CLÁUSULA I 

DO OBJETO 

1. O objectivo deste Acordo é estabelecer as condições de intercâmbio de dados 
pessoais entre as Partes, bem como as medidas relacionadas com o tratamento, 
armazenamento de dados recolhidos de pessoas de interesse para o ACNUR, no âmbito da 
Avaliação do Mercado de Trabalho. 

 

CLÁUSULA II 

DAS DEFINIÇÕES 

1. Para os fins deste Acordo, as seguintes definições se aplicam, a menos que o contexto 
exija de outra forma: 

 

ACNUR: como o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados; 

 

Partes: como sendo o ACNUR e o (Prestador de Serviços), incluindo o pessoal contratado 
por (Prestador de Serviços), para realizar entrevistas; 

 



 

Consentimento: qualquer indicação livremente dada e informada pelos sujeitos para o 
tratamento, uso e compartilhamento dos seus dados pessoais, fornecida por uma declaração 
escrita ou oral ou por uma ação afirmativa clara. 

 

Dado pessoal: qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável ("titular dos dados"). 

 

Pessoas de interesse: refugiados, migrantes, solicitantes da condição de refúgio, pessoas 
venezuelanas com residência temporária no Brasil e crianças brasileiras, filhos de pais 
venezuelanos, que foram afetados pela crise humanitária da República Bolivariana da 
Venezuela. 

 

ProGres: sistema de registro e gerenciamento de casos do ACNUR. 

 

Processamento: qualquer operação, ou conjunto de operações, automatizada ou não, 
realizada sobre dados pessoais (coleta, gravação, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 
difusão ou extracção). 

 

Violação de dados pessoais: significa uma violação da proteção de dados pessoais, de 
forma acidental ou ilegítima, resultando na destruição, perda, alteração, divulgação não 
autorizada, ou acesso a dados pessoais compartilhados, armazenados ou processados. 

 

Dados pessoais compartilhados: significa quaisquer dados pessoais que foram transferidos 
de uma Parte para outra sob este Acordo. 
 
 

CLÁUSULA III 

PRINCÍPIOS BÁSICOS 

1. As Partes reconhecem os seguintes princípios básicos, relacionados com a protecção de 
dados pessoais, que orientarão todas as actividades relacionadas com o processamento de 
dados: 
 
1.1 Coleta e tratamento legítimos e justos: a coleta e tratamento de dados pessoais será 
feita de forma legítima, justa e transparente. As Partes tratarão os dados pessoais com a 
única finalidade de realizar actividades no âmbito dos seus respectivos mandatos, no âmbito 
da Avaliação do Mercado de Trabalho, assegurando ao mesmo tempo a obtenção do 
consentimento livre e informado do titular dos dados, sempre que possível e aplicável. 
 
1.2 Fiabilidade: os dados e informações pessoais a serem compartilhados devem ser 
credíveis e dignos de confiança. 
 
1.3 Legalidade: o tratamento dos dados pessoais compartilhados será feito no caso do 
ACNUR de acordo com a Política de Protecção de Dados, e no caso do (Prestador de 
Serviços), as disposições da Lei Geral de Protecção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709, de 
14 de Agosto de 2018, alterada pela Lei n.º 13.853, de 8 de Julho de 2019 ) e a Política de 
Protecção de Dados do ACNUR.  
 
1.4 Transparência: o tratamento de dados pessoais será feito de forma transparente, sendo 



 

a pessoa em causa plenamente informada sobre o tratamento dos seus dados pessoais 
fornecidos. 
 
1.5 Segurança: utilização de medidas técnicas e organizacionais para proteger a 
confidencialidade, privacidade, integridade, disponibilidade e segurança dos dados pessoais 
partilhados contra destruição não autorizada, perda acidental, acesso, utilização, alteração 
ou divulgação não autorizados, e contra todas as outras formas de tratamento não 
autorizadas.  
 
1.6 Confidencialidade: todos os dados pessoais são entendidos como confidenciais. As 
actividades de protecção do ACNUR podem ser consideradas como estritamente 
confidenciais. As Partes devem assegurar a confidencialidade dos dados pessoais 
recolhidos e compartilhados, mesmo após o fim do projeto e mesmo depois de o interessado 
já não ser uma pessoa de interesse para o ACNUR.  
 
1.7 Legitimidade da finalidade: os dados pessoais serão compartilhados e utilizados única 
e exclusivamente para fins específicos e legítimos relacionados com a Avaliação do Mercado 
de Trabalho e a resposta humanitária do ACNUR. 
 
1.8 Actualidade: o compartilhamento de dados pessoais entre as Partes deve ser feito o 
mais rapidamente possível para permitir a adopção atempada de medidas de interesse para 
a Avaliação do Mercado de Trabalho. 
 
1.9 Utilidade: os dados e informações solicitados e compartilhados entre as Partes devem 
ser úteis para a implementação de acções estritamente relacionadas com a Avaliação do 
Mercado de Trabalho.  
 
1.10 Necessidade e proporcionalidade: Os dados pessoais necessários devem ser 
compartilhados e tratados de forma proporcional para garantir o cumprimento da sua 
finalidade específica, em conformidade com o princípio responsável pelo compartilhamento 
de dados. 
 
1.11 Respeito pelos direitos do titular dos dados: o titular dos dados tem o direito de 
aceder às informações registadas a seu respeito nas bases de dados das Partes. O titular 
dos dados tem o direito de solicitar a correcção e actualização dos dados, se for recebido 
um pedido formal por uma ou ambas as Partes do presente acordo. 
 
 

CLÁUSULA IV 
 

FINS ESPECÍFICOS 
 

1. (Prestador de Serviços) e o pessoal contratado para realizar entrevistas podem processar 
os dados pessoais compartilhados na medida do necessário para alcançar os seguintes 
objectivos: 

(a) Conduzir uma avaliação de mercado para apoiar o desenvolvimento de 
oportunidades de emprego para a população de interesse do ACNUR na recuperação 
pós-COVID em Brasília (DF), São Paulo (SP) e Curitiba (PR);  
(b) Compilação de dados estatísticos. 
 

2. Os dados pessoais não devem ser utilizados para fins incompatíveis com as finalidades 
específicas referidas no parágrafo 1 acima. 
 
 
 
 



 

CLÁUSULA V 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA (Prestador de Serviços) 

 

1. Para efeitos e no âmbito do presente Acordo, o ACNUR concorda em compartilhar os 
seguintes dados pessoais de pessoas de interesse registados em proGres v4. O ACNUR 
compartilhará com (Prestador de Serviços) os seguintes elementos de dados pessoais das 
pessoas de interesse para o ACNUR: 

 

- Primeiro nome do beneficiário 

- Unidade da Federação do beneficiário 

- Município do beneficiário  

- Sexo 

- Contato(s) telefônico(s) do beneficiário 

 

2. Os dados compartilhados ao abrigo deste Acordo só podem ser utilizados por (Prestador 
de Serviços) e pela sua equipa e exclusivamente no âmbito do presente Acordo. 

3. Qualquer relatório ou documento produzido com base nos dados compartilhados ao abrigo 
do presente Acordo não será publicado sem o consentimento prévio por escrito do ACNUR, 
que terá pleno acesso ao conteúdo para assegurar que as regras de protecção de dados e 
confidencialidade sejam plenamente respeitadas.  

 

CLÁUSULA VI 

MÉTODOS E FREQUÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

1. (Prestador de Serviços) tomará as medidas adequadas para proteger os dados 
compartilhados ao abrigo do presente Acordo contra acesso, utilização, alteração ou 
divulgação não autorizados, e contra todas as outras formas de processamento não 
autorizado. 

2. O ACNUR está empenhado em proporcionar procedimentos seguros para o 
compartilhamento de dados entre as partes através do acesso ao Sharepoint. Os dados 
pessoais serão compartilhados como ficheiro Excel protegido por senha de acesso através da 

partilha segura de ficheiros em SharePoint (One Drive). 

3. Os dados serão compartilhados apenas uma vez, após a assinatura do presente Acordo. 

4. As senhas de acesso serão disponibilizadas aos utilizadores autorizados de ambas as 

Partes para a introdução e acesso à informação. 

 

CLÁUSULA VII 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS 

1. Os dados pessoais compartilhados ao abrigo do presente Acordo não podem ser 
compartilhados ou de outra forma divulgados a terceiros, excepto com a autorização prévia 
por escrito das Partes e/ou, se for caso disso, com o consentimento do titular dos dados. 

2. Antes de qualquer transferência ou divulgação autorizada, as Partes celebrarão um contrato 



 

vinculativo no qual o terceiro concorda com as obrigações assumidas no presente Contrato. 

3. Sob nenhuma circunstância os dados pessoais transferidos ao abrigo do presente Acordo 
serão divulgados ao país de origem dos titulares dos dados ou ao país de residência. 

 

CLÁUSULA VIII 

SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS 

1. (Prestador de Serviços) tomará todas as medidas para assegurar que os dados serão 
tratados apenas por pessoal autorizado cuja utilização e acesso seja garantido pela 
prossecução dos objectivos acima mencionados. 

2. A protecção de dados será assegurada, no caso de (Prestador de Serviços), de acordo 
com os princípios de privacidade e inviolabilidade da intimidade de honra e imagem previstos 
na Lei n.º 13.709, de 14 de Agosto de 2018 e complementados pela Lei n.º 13.853, de 8 de 
Julho de 2019 e, no caso do ACNUR, pela Política de Protecção de Dados do ACNUR. 
Sublinhando a importância no tratamento e partilha de dados pessoais, é obrigação das 
Partes evitar a perda e divulgação acidental ou não autorizada, evitando assim a violação de 
dados pessoais. 

3. Em nenhuma circunstância a falta de supervisão ou notificação pelas Partes as exonerará 
das suas responsabilidades ao abrigo do presente acordo. 

4. As Partes, conjuntamente, comprometem-se a manter um elevado nível de 
confidencialidade relativamente a toda a informação a que tenham acesso através do 
processo de partilha de dados. Para o efeito, declaram e comprometem-se à: 

 

a. manter a confidencialidade, tanto escrita como verbal, ou, de qualquer outra forma, de todos 

os dados e informações obtidas. 

b. não revelar, reproduzir, utilizar ou dar a conhecer, em circunstância alguma, a terceiros, 
dados ou informações sem a prévia análise e aprovação da outra Parte. 

c.assegurar que os dados pessoais compartilhados sejam tratados apenas por pessoal 
autorizado; proteger a segurança dos dados pessoais compartilhados contra destruição 
acidental ou não autorizada e contra todas as outras formas de tratamento não autorizadas; 
bem como implementar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para proteger a 
confidencialidade dos dados. 

 

CLÁUSULA IX 

RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

1. O ACNUR está empenhado em: 

1.1 compartilhar com (Prestador de Serviços), dentro do período inicialmente acordado, os 
dados pessoais cujo compartilhamento tenha sido acordado;  

1.2 assegurar, tanto quanto é do seu conhecimento, uma representação verdadeira e exacta 
das informações fornecidas pelas pessoas de interesse do ACNUR; 

1.3 estabelecer um ponto de contacto e procedimentos para responder aos pedidos de 
informação, acesso, correcção, apagamento e objecção ao tratamento, sem atrasos indevidos 



 

e sem custos, e coordenar com a outra Parte, quando apropriado. 

1.4 instruir todo o pessoal envolvido no tratamento de dados pessoais sobre os termos do 
presente acordo; 

1.5 implementar todas as medidas necessárias para assegurar a protecção dos dados 
pessoais durante o seu tratamento; 

1.6 apoiar, sempre que possível, os esforços de (Prestador de Serviços), para proteger os 
dados pessoais compartilhados ao abrigo do presente acordo; 

1.7 informar os seus parceiros de projecto sobre os termos do presente contrato; 

 

2. (Prestador de Serviços) está empenhado em: 

2.1 informar o ACNUR em caso de violação de dados pessoais compartilhados; 

2.2 assegurar-se de que é o melhor do seu conhecimento, uma representação verdadeira e 
exacta das informações fornecidas pelas pessoas de interesse. 

2.3 estabelecer um ponto de contacto e procedimentos para responder aos pedidos de 
informação, acesso, correcção, apagamento e objecção ao processamento, sem atrasos 
indevidos e sem custos, e coordenar com a outra Parte, quando apropriado; 

2.4 instruir todo o pessoal envolvido no tratamento de dados pessoais sobre os termos do 
presente contrato; o pessoal contratado por (Prestador de Serviços) para realizar entrevistas 
também está vinculado ao presente Acordo;   

2.5 implementar todas as medidas necessárias para assegurar a protecção dos dados 
pessoais durante o seu tratamento; 

2.6 informar o ACNUR quando for identificada qualquer incoerência nos dados recebidos; 

2.7 compartilhar os dados pessoais com o ACNUR ou parceiro dentro do período inicialmente 

acordado, quando solicitado. 

2.8 observar as imunidades e privilégios diplomáticos que garantem aos funcionários das 
Nações Unidas no Brasil independência, neutralidade e imparcialidade no exercício das suas 
funções, incluindo a prerrogativa de poder negar a partilha de dados e informações que não 
sejam abrangidos pelos termos do presente acordo, em conformidade com os privilégios e 

imunidades do ACNUR, enunciados na cláusula XII.   

2.9 não compartilhar os dados pessoais recebidos com terceiros não vinculados pelo presente 
acordo. 

CLÁUSULA X 

NOTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

1. As Partes assumem o compromisso mútuo de se notificarem se tiverem conhecimento de 
uma violação de dados pessoais, de modo a que, em conjunto, tomem as medidas 
necessárias para mitigar ou prevenir potenciais danos à pessoa em causa. 

2. As Partes envidarão os seus melhores esforços para tomar medidas de atenuação. 

 

CLÁUSULA XI 

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

1. As Partes envidarão os seus melhores esforços para resolver amigavelmente qualquer 



 

litígio resultante da interpretação ou aplicação das disposições contidas no presente acordo, 
seja por negociação ou de acordo com qualquer outro procedimento não judicial (incluindo 
arbitragem) que possa ser acordado entre as Partes. 

 

CLÁUSULA XII 

PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 

Nada no presente Acordo ou com ele relacionado será considerado como uma renúncia, 
expressa ou implícita, a qualquer privilégio ou imunidade das Nações Unidas (incluindo os 
seus órgãos subsidiários) ou do ACNUR (como órgão subsidiário das Nações Unidas). 

 

CLÁUSULA XIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O presente acordo entrará em vigor na data da sua assinatura por ambas as Partes e 
continuará em vigor até [data], a menos que seja rescindido antes, em conformidade com o 
terceiro parágrafo da presente cláusula.  

2. As Partes podem prorrogar ou alterar o presente acordo por mútuo acordo escrito. A 
revisão/alteração será feita através de um termo complementar, a fim de melhorar a 
comunicação entre as Partes, rever as informações a partilhar e/ou salvaguardar os direitos 
das pessoas em causa, relativamente à partilha dos seus dados pessoais. 

3. Os dados pessoais compartilhados devem ser apagados por (Prestador de Serviços) após 
(DD/MM/AAAAA) ou a cessação do presente Acordo; ou, se mais cedo, quando deixarem de 
ser necessários para os fins para os quais foram partilhados. Sublinhando a importância no 
processamento e partilha de dados pessoais, é obrigação da parte impedir a perda e 

divulgação acidental ou não autorizada, evitando assim a violação de dados pessoais. 

4. O presente Acordo não se destina a beneficiar ou a ser aplicado por terceiros. 

6. As obrigações das Partes que se destinem a sobreviver a qualquer rescisão ou expiração 
do presente Contrato deverão assim sobreviver, incluindo as obrigações previstas nas 
Cláusulas IV, VII, VIII e X. 

 

EM TESTEMUNHO DO QUE, os abaixo assinados, devidamente nomeados representantes 
do ACNUR e (Prestador de Serviços), respectivamente, em nome das Partes, assinaram o 
presente Acordo. 

 

Assinado em Brasília em DD/MM/AAAAA. 

 

Por (Prestador de Serviços) 

 

Para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

 

Jose Egas 

Representante 


