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1 Finalidade da Diretiva
O Grupo Daimler considera a salvaguarda dos direitos de proteção de dados como parte de sua 
responsabilidade social.

Em alguns países e regiões, como a União Europeia, os legisladores definiram normas para 
proteger os dados de pessoas singulares («dados pessoais»), incluindo a exigência de que 
esses dados só possam ser transferidos para outros países se a legislação aplicável no local de 
destino previr um nível adequado de proteção dos dados.

Essa Diretiva de proteção de dados da UE estabelece normas de proteção de dados uniformes 
e adequadas dentro do Grupo para:
»   (a) Processamento de dados pessoais em regiões como a UE/ Espaço Econômico Europeu 

(EEE) (a seguir denominado coletivamente por «UE») e 
»   (b) Transmissão transfronteiriça de dados pessoais para empresas do Grupo fora da UE 

(incluindo o processamento de dados posterior). 

Para tal, a presente Diretiva estabelece regulamentos obrigatórios para o processamento de 
dados pessoais da UE dentro do Grupo Daimler. Esses regulamentos oferecem garantias sufi-
cientes para a proteção de dados pessoais fora da UE e são denominados de («Regulamentos 
Empresariais Obrigatórios - BCR») para o Grupo Daimler.

2 Âmbito de aplicação
A presente Diretiva de proteção de dados da UE se aplica à Daimler AG, às suas empresas do 
Grupo controladas (a seguir denominadas por empresas do Grupo) e aos seus colaboradores e 
membros dos órgãos de gerenciamento. «Controlada», nesse caso, significa que a Daimler AG 
direta ou indiretamente, possui autoridade para exigir que essa diretiva seja adotada, através 
da propriedade da maioria dos títulos com direito de voto, da maioria representativa do conse-
lho administrativo ou por contrato.

A Diretiva se aplica ao processamento total ou parcialmente automatizado de dados pessoais, 
bem como ao processamento manual em sistemas de arquivo, a menos que as legislações 
nacionais prevejam um âmbito de aplicação mais abrangente. A Diretiva também se aplica a 
todos os dados de colaboradores¹ que se encontrem em formato de papel na Alemanha.

A Diretiva se aplica ao processamento de dados pessoais: 
»   (a) De empresas do Grupo e das suas filiais sediadas na UE ou em outro país ao qual essa 

Diretiva possa ser estendida («empresas sediadas na UE»), 
»   (b) De empresas do Grupo sediadas fora da UE, se essas oferecerem bens ou serviços a 

pessoas singulares dentro da UE /ou monitorarem o comportamento de pessoas singulares 
dentro da UE («empresas de países terceiros com ofertas para a UE») ou

»   (c) De empresas do Grupo sediadas fora da UE, se essas tiverem recebido dados pessoais, 
direta ou indiretamente, de empresas que estão sujeitas à Diretiva em a) ou b), ou se tais da-
dos lhes tiverem sido divulgados («empresas de países terceiros que recebem dados da UE»).

O processamento fora da UE é também referido na presente Diretiva como processamento 
em um país terceiro.

¹     Para tornar essa Diretiva mais fácil de ler, o texto usa somente a forma masculina depronomes para pessoas 
singulares. As palavras «ele» e «seu» são sempre destinadas a incluir todos os indivíduos, independentemente 
da identidade de gênero.
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As empresas do Grupo que participem no processamento por empresas de países terceiros, 
ou se encontrem sujeitas ao mesmo, estão listadas no outro regulamento aplicável «Lista de 
empresas do Grupo abrangidas pela Diretiva de proteção de dados da UE».

Essa Diretiva pode ser alargada a países fora da UE. Nos países onde os dados de entidades 
jurídicas são protegidos da mesma forma que os dados pessoais, essa Diretiva também se 
aplica da mesma forma aos dados de entidades jurídicas.

3  Aplicabilidade Jurídica dentro do 
Grupo Daimler   
Os regulamentos e disposições dessa Diretiva são obrigatórios para todas as empresas do Grupo 
que operam no seu âmbito de aplicação. Para além da legislação da UE aplicável e das legis-
lações nacionais de proteção de dados, as empresas do Grupo, bem como o seu concelho de 
administração e colaboradores, são responsáveis pelo cumprimento dessa Diretiva. 
 
Salvo disposição legal em contrário, as empresas do Grupo não possuem o poder de adotar regu-
lamentos que se afastem dessa Diretiva.

4 Relação com Requisitos Legais
Essa Diretiva não substitui a legislação da UE e as legislações nacionais. Complementa as 
legislações nacionais de proteção de dados. Esses regulamentos e legislações devem ter 
prioridade se o cumprimento dessa Diretiva resultar em uma violação da legislação nacio-
nal. O conteúdo dessa Diretiva também deve ser respeitado na ausência de leis nacionais 
correspondentes.

Se o cumprimento dessa Diretiva resultar em uma violação da legislação nacional ou se 
forem necessárias disposições divergentes dessa Diretiva nos termos da legislação nacional, 
isso deverá ser comunicado ao Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados 
e à organização de conformidade central para fins de monitoramento da legislação de pro-
teção de dados. Em caso de conflitos entre as legislações nacionais e a presente Diretiva, o 
Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados e a organização de conformidade 
central colaboram com a empresa do Grupo responsável para encontrar uma solução prática 
que cumpra a finalidade dessa Diretiva.

5  Princípios Gerais para o Processa-
mento de Dados Pessoais

5.1 Legalidade
Os dados pessoais têm que ser processados de forma legal e de boa fé. O processamento de 
dados somente pode ser realizado se e na medida em que exista uma base legal suficiente para 
o processamento. Isso também se aplica ao processamento de dados entre empresas do Gru-
po. O simples fato de que tanto a empresa do Grupo que realiza a transferência quanto a que 
recebe a transferência são afiliadas ao Grupo Daimler não constitui prontamente tal base legal.

O processamento de dados pessoais é lícito se se verificar uma das seguintes circunstâncias 
para a autorização nos termos da seção 5.2 ou 5.3. Essas circunstâncias de permissibilidade 
também são necessárias se a finalidade do processamento dos dados pessoais tiver que ser 
alterada em relação à finalidade original.
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5.2 Base Legal de Dados de Clientes e Parceiros 
5.2.1  Processamento de dados para uma relação contratual  

Os dados pessoais do potencial cliente interessado, cliente ou parceiro podem ser processados 
para fundamentar, executar e rescindir um contrato. Isto abrange também o acompanhamento 
do cliente ou parceiro contratual, desde que esteja ligado à finalidade do contrato. 
 
Na preparação de um contrato, é permitido o processamento de dados pessoais para a criação 
de propostas, a preparação de solicitações de compra ou o cumprimento de outras necessida-
des do potencial cliente interessado direcionadas para uma conclusão do contrato. É permitido 
contatar os potenciais clientes interessados durante a fase inicial do contrato, utilizando os 
dados fornecidos por eles. Deverão ser cumpridas quaisquer restrições mencionadas pelos 
potenciais clientes interessados.

5.2.2 Processamento de dados para fins publicitários
Se o titular dos dados contatar uma empresa do Grupo com um pedido de informação (p. ex., 
solicitação de envio de material informativo sobre um produto), o processamento de dados 
será permitido para atender esse pedido. Medidas de vinculação do cliente ou de publicida-
de requerem outras condições jurídicas. O processamento de dados pessoais para fins de 
publicidade ou pesquisa de mercado e opinião é permitido, desde que seja conciliável com a 
finalidade para a qual os dados foram originalmente coletados. O titular dos dados deve ser in-
formado sobre a utilização de seus dados para fins de publicidade. Se os dados pessoais forem 
coletados somente para fins publicitários, o titular dos dados pode decidir se pretende forne-
cer esses dados. O titular dos dados deve ser informado sobre o caráter opcional da indicação 
de dados para esse fim. Como parte do processo de comunicação, deve ser obtido o consen-
timento do titular dos dados. No âmbito do consentimento, o titular dos dados deverá poder 
escolher entre as formas de contato disponíveis, como e-mail e telefone (ver consentimento na 
seção 5.2.3). Se o titular dos dados se opuser à utilização de seus dados para fins publicitários, 
uma utilização de seus dados para essa finalidade será inadmissível e os dados terão que ser 
restringidos ou bloqueados para esse fim. Além disso, deverão ser respeitadas as restrições de 
alguns países relativas à utilização de dados para fins publicitários.

5.2.3 Consentimento para processamento de dados 
O processamento de dados pessoais poderá ser realizado por consentimento do titular dos 
dados. Antes do consentimento, o titular dos dados deverá ser informado conforme essa Dire-
tiva de proteção de dados da UE. Por motivos de comprovação, a declaração de consentimento 
deverá ser obtida por escrito ou por via eletrônica. Em alguns casos, por exemplo, no aconse-
lhamento telefônico, o consentimento também poderá ser dado verbalmente. O consentimento 
deverá ser documentado.

5.2.4  Processamento de dados devido a permissão ou obrigação legal 
O processamento de dados pessoais também será permitido, se legislações nacionais exigi-
rem, pressuporem ou autorizarem o processamento de dados. O tipo e a abrangência do pro-
cessamento de dados devem ser necessários para o processamento juridicamente permitido e 
devem se orientar pelas respectivas normas jurídicas.

5.2.5  Processamento de dados devido a interesse legítimo 
O processamento de dados pessoais também pode ocorrer se existir a necessidade de atender 
um interesse legítimo. Interesses legítimos são geralmente de ordem jurídica (p. ex., execução 
de créditos em aberto) ou econômica (p. ex., evitar infrações contratuais). O processamento 
não pode ser efetuado com base em um interesse legítimo se, em um caso específico, os inte-
resses dos titulares dos dados dignos de proteção se sobreponham aos interesses legítimos do 
processamento. Antes de os dados serem processados, devem ser determinados os interesses 
legítimos dignos de proteção.
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5.3 Base legal Dados de colaboradores
5.3.1 Processamento de dados para vínculo empregatício 

Para o vínculo empregatício, os dados pessoais podem ser processados, se necessário, para 
fundamentar, executar e rescindir do vínculo empregatício. Os dados pessoais dos candidatos 
podem ser processados para ajudar na decisão de entrar em um vínculo empregatício. Após 
uma recusa, os dados do candidato deverão ser excluídos, tendo em conta os respectivos 
prazos legais, exceto se o candidato tiver consentido que os dados continuem armazenados 
para um processo de seleção posterior. Também é necessário um consentimento para uma uti-
lização dos dados em outros processos de candidatura ou antes do encaminhamento a outras 
empresas do Grupo. No vínculo empregatício existente, o processamento de dados deve estar 
sempre submetido à finalidade do contrato de trabalho, desde que não se aplique uma das 
seguintes circunstâncias fatuais de autorização para o processamento de dados.

Se, no processo inicial da candidatura, for necessária a coleta de informações adicionais sobre 
o candidato à vaga junto a terceiros, devem ser consideradas as exigências das respectivas 
legislações nacionais. Em caso de dúvida – quando permitido – deverá ser obtido o consenti-
mento do titular dos dados.

Para o processamento de dados pessoais relacionados com vínculo empregatício, mas que ori-
ginalmente não faziam parte da criação, execução ou rescisão do contrato de trabalho (dados 
de colaboradores), deve ser cumprida uma base legal, conforme listado embaixo.

5.3.2 Processamento de dados devido a permissão ou obrigação legal
O processamento de dados de colaboradores também é permitido se a legislação nacional 
solicitar, exigir ou permitir isso. O tipo e a abrangência do processamento de dados devem ser 
necessários para o processamento juridicamente permitido e devem se orientar pelas respecti-
vas normas jurídicas. Se existir uma margem de manobra, deverão ser levados em consideração 
os interesses do colaborador dignos de proteção.

5.3.3 Regulamentação coletiva no processamento de dados 
Se um processamento de dados exceder as finalidades de execução de um contrato, ele ainda 
pode ser permitido se autorizado por uma regulamentação coletiva. As regulamentações de-
vem se estender à finalidade concreta do processamento pretendido e devem ser estipuladas 
no âmbito da legislação nacional e da UE.

5.3.4 Consentimento para processamento de dados
Os dados dos colaboradores podem ser processados mediante consentimento do titular dos 
dados. As declarações de consentimento deverão ser voluntárias. Não podem ser impostas 
sanções em caso de recusa de consentimento. Consentimento involuntário não é válido. Por 
motivos de comprovação, a declaração de consentimento deverá ser obtida por escrito ou por 
via eletrônica. Se as circunstâncias, excepcionalmente, não o permitirem, o consentimento 
poderá ser concedido verbalmente. Em todo caso, a concessão terá que ser devidamente do-
cumentada. Antes do consentimento, o titular dos dados deverá ser informado conforme essa 
Diretiva de proteção de dados da UE.

5.3.5  Trattamento di dati sulla base del legittimo interesse   
O processamento de dados de colaboradores também pode ser efetuado se existir a necessida-
de de atender um interesse legítimo de uma empresa do Grupo. Interesses legítimos são, geral-
mente, de ordem jurídica (p. ex., a reivindicação, o exercício ou a defesa de direitos legais) ou 
econômica (p. ex., aceleração dos processos empresariais, avaliação de empresas). Antes de os 
dados serem processados, devem ser determinados os interesses legítimos dignos de proteção. 
Os dados pessoais podem ser processados com base em um interesse legítimo se os interesses 
dignos de proteção do colaborador não se sobreponham ao interesse no processamento. 
 
Medidas de controle que exijam o processamento de dados colaboradores além da execução 
do vínculo empregatício (p. ex., verificações de desempenho) não podem ser tomadas, a menos 
que haja uma obrigação legal ou motivo justificável para isso. Mesmo que exista uma razão 
legítima, a proporcionalidade da medida de controle também deve ser examinada. Para tal, os 
interesses legítimos da empresa do Grupo na execução da medida de controle (por exemplo, 
o cumprimento das disposições legais e dos regulamentos internos da empresa) devem ser 
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ponderados face a quaisquer interesses protetores que o colaborador afetado pela medida 
possa ter na exclusão da medida. As medidas só podem ser tomadas se forem adequadas ao 
caso específico. O interesse legítimo da empresa do Grupo e quaisquer interesses dignos de 
proteção do colaborador devem ser identificados e documentados antes de serem tomadas 
quaisquer medidas. Além disso, deverão ser consideradas outras exigências adicionais, de 
acordo com a legislação aplicável (p. ex., direito de voto do representante do colaborador e 
direitos de informação dos titulares dos dados).

5.4 Processamento de dados dignos de proteção especial
O processamento de dados pessoais dignos de proteção especial deve ser expressamente 
permitido ou prescrito pela legislação nacional. O processamento de tais dados pela empresa 
do Grupo pode ser permitido, em particular, se o titular dos dados tiver dado o seu consen-
timento expresso, se o processamento for necessário para reivindicar, exercer ou defender 
direitos legais em relação ao titular dos dados ou se o processamento for necessário para que 
o controlador cumpra os seus direitos e responsabilidades na área da legislação laboral e do 
trabalho. Se for planejado o processamento de dados dignos de proteção especial, o Encarre-
gado do Grupo responsável pela proteção de dados deverá ser previamente informado.

5.5   Decisioni automatizzate (possibilmente inclusa la profilazione) 
Os titulares dos dados somente podem ser objeto de uma decisão totalmente automatizada 
que possa ter um impacto jurídico ou igualmente negativo sobre eles se tal for necessário para 
concluir ou executar um contrato, ou se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento. 
Essa decisão automatizada pode incluir a definição de perfis em alguns casos, ou seja, o 
processamento de dados pessoais que avalia as características individuais da personalidade (p. 
ex., qualidade de crédito). Nesse caso, o titular dos dados deve ser notificado da ocorrência e 
do resultado de uma decisão individual automatizada e deve ter a possibilidade de um controle 
individual realizado por um controlador.

5.6 Dever de informação / Transparência
O controlador deve informar os titulares dos dados das finalidades e circunstâncias do processa-
mento de seus dados pessoais de forma concisa, transparente, inteligível e facilmente acessível 
e em uma linguagem clara e simples. Devem ser observados os requisitos do Encarregado do 
Grupo responsável pela proteção de dados e conformidade de dados. Essa informação deve ser 
dada sempre que os dados pessoais forem coletados pela primeira vez. Se a empresa do Grupo 
receber os dados pessoais de um terceiro, deve fornecer a informação ao titular dos dados em 
um prazo razoável após a obtenção dos dados, a menos que
»  O titular dos dados já possua a informação ou 
»  Seja impossível ou
»  Extremamente difícil fornecer essa informação.

5.7 Limitação da finalidade 
Os dados pessoais somente podem ser processados para os fins legítimos definidos antes da 
coleta dos dados. Alterações posteriores na finalidade do processamento somente são permiti-
das com a condição de que o processamento seja compatível com as finalidades para as quais 
os dados pessoais foram originalmente coletados.

5.8 Minimização de Dados  
Qualquer processamento de dados pessoais deve se limitar, tanto quantitativa como qualita-
tivamente, quanto necessário para atingir os fins para os quais os dados são legalmente pro-
cessados. Esse aspeto deve ser tido em conta durante a coleta inicial de dados. Se a finalidade 
o permitir e o esforço for proporcional ao objetivo prosseguido, devem ser utilizados dados 
anônimos ou estatísticos.

5.9 Esattezza dei dati 
Os dados pessoais armazenados devem ser objetivamente corretos e, se necessário, atualizados. 
Devem ser adotadas medidas adequadas para garantir que os dados incorretos ou incompletos 
sejam excluídos, corrigidos, completados ou atualizados.
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5.10 Privacidade desde a concepção
O princípio da "Privacidade desde a concepção" visa garantir que os departamentos definem 
estratégias internas de última geração e adotam medidas para integrar os princípios de proteção 
de dados nas especificações e arquitetura de modelos de negócios / processos e sistemas de 
TI para processamento de dados desde o início durante a fase de conceituação e design técnico. 
De acordo com o princípio da «Privacidade desde a concepção», os procedimentos e sistemas de 
processamento de dados pessoais devem ser concebidos de modo a que as suas definições por 
defeito se limitem ao processamento de dados necessário para cumprir a finalidade. Isso inclui o 
âmbito de aplicação do processamento, o período de armazenamento e a acessibilidade. Outras 
medidas poderiam incluir:
»  A pseudonimização de dados pessoais o mais rápido possível
»  Providenciar a transparência sobre as funções e o processamento de dados pessoais 
»   Autorizar os titulares dos dados a decidir sobre o processamento de seus dados pessoais
»   A possibilidade de os operadores de procedimentos ou sistemas conceberem e melhorarem 

os elementos de segurança
Todas as empresas do Grupo devem implementar e manter medidas técnico-organizacionais 
adequadas ao longo de todo o ciclo de vida de seus processamentos, a fim de assegurar que os 
princípios acima mencionados são sempre cumpridos.

5.11 Exclusão e Anonimização  
Os dados pessoais somente podem ser conservados enquanto forem necessários para a 
finalidade para a qual os dados estão sendo processados. Isso significa que os dados pessoais 
devem ser excluídos ou anonimizados assim que a finalidade do seu processamento tiver sido 
cumprida ou se expirar de outra forma, a menos que continuem a ser aplicadas obrigações de 
documentação ou de retenção. Os responsáveis pelos procedimentos individuais devem garan-
tir a implementação de processos de exclusão e anonimização de seus procedimentos. Cada 
sistema deve possuir um processo de exclusão manual ou automática. Os pedidos de exclusão 
dos titulares dos dados através da exclusão ou remoção dos identificadores pessoais devem 
ser tecnicamente viáveis nos sistemas. Devem ser observadas as exigências que a Daimler AG 
impõe para a execução de processos de exclusão (p. ex., ferramentas de software, apostila 
para a implementação de conceitos de exclusão, requisitos de documentação).

5.12 Segurança do processamento 
Os dados pessoais devem ser protegidos contra acesso não autorizado e processamento 
ou transferência ilegal, bem como contra perda acidental, alteração ou destruição. Antes da 
introdução de novos métodos de processamento de dados, especialmente novos sistemas 
de TI, devem ser definidas e implementadas medidas técnico-organizacionais de proteção de 
dados pessoais. Essas medidas devem se reger pelo avanço tecnológico, pelos riscos que um 
processamento comporta e pela necessidade de proteção dos dados. 

As respectivas medidas técnico-organizacionais para a proteção de dados devem ser docu-
mentadas pelo controlador no contexto da Avaliação de impacto sobre a proteção de dados e 
do Registro dos processamentos.

O controlador deve consultar especialmente o seu Responsável pela Segurança da Informação 
Empresarial (BISO), o seu Responsável pela Segurança da Informação (ISO) e a sua Rede de 
proteção de dados. Os requisitos para as medidas técnico-organizacionais de proteção de da-
dos pessoais fazem parte do Gerenciamento da Segurança da Informação Empresarial e devem 
ser continuamente ajustados de acordo com os desenvolvimentos técnicos e as alterações 
organizacionais.
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5.13 (Mais) Transmissão fora do Grupo Daimler 
Uma transmissão de dados pessoais para destinatários fora ou dentro de empresas do Grupo 
Daimler se rege pelos requisitos de admissibilidade do processamento de dados pessoais sob 
a presente seção 5. O destinatário dos dados deve ser obrigado a usar os dados somente para 
fins definidos.
No caso de uma transmissão transfronteiriça, o destinatário deve provar que dispõe de um 
nível de proteção de dados equivalente ao da presente Diretiva. 
Em caso de transmissão transfronteiriça de dados pessoais (incluindo a concessão de acesso a 
partir de outro país), devem ser cumpridos os respectivos requisitos nacionais para a transfe-
rência de dados pessoais para o estrangeiro. Em particular, os dados pessoais da UE somente 
podem ser processados fora das empresas do Grupo em um país terceiro se o destinatário 
puder provar que possui um nível de proteção de dados equivalente ao dessa Diretiva. Ferra-
mentas adequadas podem ser:
»  Acordo sobre as cláusulas contratuais-tipo da UE,
»   Participação do destinatário em um sistema de certificação acreditado pela UE para assegu-

rar um nível adequado de proteção de dados, ou
»   Reconhecimento dos regulamentos empresariais obrigatórios do destinatário para criar um 

nível adequado de proteção de dados pelas autoridades de controle responsáveis.

As transferências de dados pessoais para qualquer autoridade pública não podem ser muito 
grandes, desproporcionadas e indiscriminadas de uma forma que vá além do que é necessário 
em uma sociedade democrática. Em caso de conflitos entre esses e as exigências das autori-
dades públicas, a Daimler AG trabalhará com a empresa do Grupo responsável para encontrar 
uma solução prática que cumpra a finalidade dessa Diretiva.

Todas as obrigações listadas na presente seção 5 são direitos de terceiros beneficiários em 
relação ao titular dos dados.

6  Avaliação de impacto sobre a prote-
ção de dados  
As empresas do Grupo devem, aquando da introdução de novos processamentos, ou em caso 
de alteração significativa de um processamento existente, nomeadamente através da utilização 
de novas tecnologias, avaliar se esse processamento apresenta um elevado risco para a pri-
vacidade dos titulares dos dados. A natureza, o âmbito de aplicação, o contexto e a finalidade 
do processamento de dados devem ser tidos em conta. Como parte da análise de risco, o 
controlador efetua uma avaliação do impacto do processamento planejado na proteção dos da-
dos pessoais (avaliação de impacto sobre a proteção de dados). As disposições estabelecidas 
pela Daimler AG para a realização dessa avaliação (p. ex., ferramentas de software, instruções 
sobre a realização de uma avaliação) devem ser respeitadas.

7  Documentação dos procedimentos 
de processamento de dados   
Cada empresa do Grupo deve documentar os procedimentos nos quais os dados pessoais são 
processados em um Registro dos processamentos. As disposições estabelecidas pela Daimler 
AG para a documentação (como, por exemplo, ferramentas de software e instruções sobre docu-
mentação) devem ser respeitadas.
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8 Processamento por solicitação   
 
8.1 Geral 

O processamento por solicitação significa que um contratante processa dados pessoais na 
qualidade de prestador de serviços (subcontratante) solicitação e de acordo com as instruções 
do controlador. Nesses casos, um acordo de processamento solicitação deve ser celebrado tanto 
com subcontratantes externos como entre empresas do Grupo Daimler dentro do Grupo Daimler. 
O controlador detém a responsabilidade total pela execução correta do processamento de dados.

As disposições da seção 8.3. se aplicam igualmente aos controladores externos que não sejam 
empresas do Grupo.

A aplicabilidade dessas disposições deve ser assegurada pelos subcontratantes internos do Gru-
po através da inclusão do seguinte regulamento no acordo para processamento por solicitação: 
O processamento de dados está sujeito aos regulamentos empresariais obrigatórios do subcon-
tratante, que são considerados suficientes pela autoridade de controle competente para criar 
um nível adequado de proteção de dados na legislação da UE. A esse respeito, os regulamentos 
empresariais obrigatórios do subcontratante são obrigatórios para o controlador.

8.2 Disposições aplicáveis aos controladores
Aquando da solicitação, devem ser cumpridos os seguintes requisitos, sendo que o departa-
mento solicitante tem que garantir o seu cumprimento:
»   O subcontratante deve ser escolhido com base na sua capacidade em cumprir as medidas de 

proteção técnico-organizacionais necessárias.
»   As normas contratuais para a proteção de dados fornecidas pelo Encarregado do Grupo 

responsável pela proteção de dados devem ser cumpridas.
»   A solicitação deve ser realizada por escrito ou por via eletrônica. Aí devem estar documen-

tadas as instruções para o processamento de dados e as competências do controlador e do 
subcontratante.

Antes do início do processamento de dados, o controlador deve confirmar, por meio de uma 
avaliação adequada, que o subcontratante cumprirá as obrigações acima mencionadas. As 
disposições estabelecidas pela Daimler AG a esse respeito (p. ex., ferramentas de softwa-
re, instruções para a execução da avaliação, contratos-modelo) devem ser respeitadas. Um 
subcontratante pode comprovar o cumprimento dos requisitos relativos à proteção de dados, 
especialmente, apresentando um certificado adequado. Dependendo do risco do processamen-
to de dados, se for o caso, deve ser repetido regularmente um controle durante o período de 
vigência do contrato.

8.3 Disposição para subcontratantes internos 
O subcontratante somente pode processar dados pessoais de acordo com as instruções do 
controlador.

Os subcontratantes podem contratar outras empresas do Grupo ou terceiros («subcontrata-
do») para processar dados pessoais no seu próprio (sub)contrato somente com o consentimen-
to prévio do controlador. Esse consentimento somente será concedido se o subcontratante 
submeter o subcontratado – contratualmente ou por outros meios juridicamente vinculativos 
comparáveis – às mesmas obrigações de proteção de dados a que o subcontratante está 
sujeito em conformidade com essa diretiva em relação à empresa do Grupo e aos titulares dos 
dados. Deve também obrigar o subcontratado a tomar as medidas de proteção técnico-organi-
zacionais adequadas. A forma de consentimento, bem como as obrigações de informação em 
caso de alteração da relação de subcontratação, devem constar no contrato de prestação de 
serviços.
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Os subcontratantes são obrigados a prestar apoio adequado ao controlador no cumprimento 
das disposições da proteção de dados aplicáveis ao último, nomeadamente fornecendo todas 
as informações necessárias. Consiste, especialmente, em salvaguardar
»   Os princípios gerais de processamento de acordo com a seção 5
»   Direitos de titulares dos dados de acordo com a seção 10
»   A notificação de incidentes de proteção de dados de acordo com a seção 12
»   As disposições relativas ao controlador e aos subcontratantes de acordo com a seção 8
»   E do tratamento dos inquéritos e investigações pelas autoridades de controle.

Se as normas ou disposições legais aplicáveis exigirem que o subcontratante efetue o pro-
cessamento em violação das instruções do controlador, ou se essas disposições impedirem o 
subcontratante de cumprir as suas obrigações ao abrigo da presente diretiva ou do acordo rela-
tivo ao processamento por solicitação, o subcontratante deve informar imediatamente o seu 
controlador, a menos que a disposição legal em causa proíba tal notificação. Isso se aplica se 
o subcontratante não puder cumprir as instruções do seu controlador por outras razões. Nesse 
caso, o controlador possui o direito de suspender a transmissão dos dados e/ou de rescindir o 
acordo de processamento por solicitação.

Os subcontratantes são obrigados a notificar seus controladores sobre quaisquer pedidos juri-
dicamente vinculativos das autoridades públicas para a divulgação de dados pessoais, a menos 
que tal seja proibido por outras razões.

À escolha do controlador, o subcontratante deve excluir ou devolver todos os dados pessoais 
fornecidos pelo controlador em caso de cessação da prestação do serviço.

Os subcontratantes são obrigados a informar imediatamente o seu controlador e, se aplicável, 
o cliente do seu controlador de quaisquer reclamações, pedidos ou queixas dos titulares dos 
dados. 

Os controladores internos do Grupo também devem obrigar os subcontratantes externos a 
cumprir os regulamentos acima mencionados.

Os deveres específicos do subcontratante para com o controlador são direitos de terceiros 
beneficiários para o titular dos dados.

9 Controladoria conjunta    
Em caso de múltiplas empresas do Grupo definirem em conjunto os meios e finalidades do 
processamento de dados pessoais (juntamente com um ou mais terceiros, se aplicável) (con-
troladores conjuntos), as empresas devem celebrar um acordo que estipule os seus deveres e 
responsabilidades para com o titular dos dados que processam. Devem ser observados os mo-
delos de contrato fornecidos pelo Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados.

10  Direitos aplicáveis para titulares  
dos dados
Todos os direitos dos titulares dos dados e obrigações das empresas do Grupo, listadas na 
presente seção 10, são direitos de terceiros beneficiários para o titular dos dados.

Os inquéritos e reclamações apresentados nos termos da presente seção 10 devem, em geral, 
ser respondidos no prazo de um mês; em exceções justificadas, esse prazo pode ser prorroga-
do até um máximo de três meses após a recepção.
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10.1 Direitos do titular dos dados 
Um titular de dados na UE possui os seguintes direitos, conforme especificado mais detalhada-
mente na legislação da UE, em relação à empresa do Grupo responsável ou – se a empresa do 
Grupo for o subcontratante – em relação ao controlador:
»   O direito de ser informado sobre circunstâncias do processamento dos seus dados pessoais. 

Devem ser observados os requisitos do Encarregado do Grupo responsável pela proteção de 
dados para tais informações. 

»   O direito de obter informações sobre a forma como seus dados são processados e quais os 
direitos que lhe correspondem a esse respeito. Se existirem outros direitos de acesso aos 
documentos do colaborador (p. ex. arquivo de colaboradores) para o vínculo empregatício de 
acordo com as respectivas leis trabalhistas, esses permanecerão inalterados. Mediante solici-
tação, o titular dos dados pode receber uma cópia de seus dados pessoais (possivelmente por 
uma taxa razoável), a menos que interesses de terceiros dignos de proteção o proíbam.

»   O direito de corrigir ou completar os dados pessoais se esses estiverem incorretos ou incom-
pletos. 

»   O direito de excluir os seus dados pessoais se revogar o seu consentimento ou se a base legal 
tiver deixado de ser aplicável. O mesmo se aplica se a finalidade subjacente ao processamen-
to de dados tiver caducado ou deixado de ser aplicável por outras razões. Os prazos legais 
existentes e os interesses dignos de proteção que proíbem a exclusão devem ser respeitados.

»   O direito à restrição do processamento de seus dados, se contestar a sua exatidão ou se a 
empresa do Grupo já não necessitar dos dados, enquanto o titular dos dados necessitar dos 
mesmos para os seus direitos legais. O titular dos dados também pode solicitar que a empre-
sa do Grupo restrinja o processamento de seus dados, caso essa tiver que excluir os dados ou 
se estiver avaliando uma objeção por parte do titular dos dados.

»   O direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito, que tenha fornecido com base 
em um consentimento, ou no caso de um acordo celebrado ou iniciado com ele, em um forma-
to digital comumente utilizado. Também possui o direito de transmitir esses dados a terceiros 
se os dados forem realizados por meios automatizados e isso for tecnicamente viável.

»   O direito de se opor à comercialização direta, a qualquer momento. Deve ser assegurado um 
sistema adequado de gerenciamento do consentimento e da objeção. 

»   O direito de se opor ao processamento de dados pessoais processados de acordo com a base 
legal de interesses superiores de uma empresa do Grupo ou de um terceiro, por razões rela-
cionadas com a sua situação pessoal específica. No entanto, esse direito de objeção não se 
aplica se a empresa do Grupo tiver razões irrefutáveis para o processamento ou se os dados 
estão sendo processados para o fundamentar, executar ou defender direitos legais. Se existir 
uma objeção legítima, os dados devem ser excluídos.

Além disso, o titular dos dados também possui o direito de fazer valer os seus direitos contra a 
empresa do Grupo que importa os dados para um país terceiro.

10.2 Procedimento de reclamações 
Os titulares dos dados possuem o direito de apresentar uma reclamação junto ao Encarregado 
do Grupo responsável pela proteção de dados, caso considerem que essa Diretiva foi violada. 
Reclamações desse tipo podem ser enviadas por e-mail. 

A empresa do Grupo sediada na UE que exporta os dados ajudará os titulares cujos dados 
pessoais foram coletados na UE a determinar os fatos e a fazer valer os seus direitos ao abrigo 
dessa Diretiva contra a empresa do Grupo que importa os dados.

Em caso de um titular dos dados discordar da decisão de uma empresa do Grupo sobre o cum-
primento dos requisitos (ou estar insatisfeito com o seu processamento), é livre de contestar 
essa decisão ou conduta, exercendo os seus direitos. Para o efeito, pode dirigir-se à autoridade 
de controle competente ou intentar uma ação em tribunal. Outros direitos e responsabilidades 
legais não serão afetados.
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11  Responsabilidade e Local de  
Jurisdição   

11.1 Disposizioni sulla responsabilità
A empresa do Grupo sediada na UE («exportador de dados»), que inicialmente transferiu os dados 
pessoais para uma empresa do Grupo sediada em um país terceiro, assumirá a responsabilidade 
por cada violação dessa Diretiva por uma empresa do Grupo desse país terceiro que recebe 
dados da UE para processamento em países terceiros. Essa responsabilidade inclui a obrigação 
de reparar situações ilegais, bem como de compensar danos materiais e imateriais causados por 
uma violação dessa Diretiva pelas empresas do Grupo provenientes de países terceiros.

O exportador de dados está isento de parte ou da totalidade dessa responsabilidade somente 
se puder provar que a empresa do Grupo de país terceiro destinatária dos dados da UE não é 
responsável pela ação que resultou em danos.

Se uma empresa do Grupo processar dados pessoais como subcontratante para uma empre-
sa que não faz parte do Grupo Daimler e esse processamento incluir a transmissão de dados 
pessoais a subcontratados fora da UE, a empresa do Grupo será responsável, nos termos da 
presente seção 11, por violações dessa Diretiva de proteção de dados da UE e do contrato a 
ser celebrado nos termos da seção 8.1. É igualmente responsável pelas violações cometidas 
pelo seu subcontratado em relação à supramencionada Diretiva de proteção de dados da UE. 
Além disso, os titulares dos dados afetados possuem o direito de apresentar uma reclamação 
contra a empresa do Grupo exportadora, para reembolso do prejuízo total que foi causado pela 
empresa do Grupo e pelo subcontratado. Isso se aplica especialmente se as reclamações dos 
titulares dos dados em causa contra o controlador ou seu sucessor legal responsável, nos ter-
mos da seção 10, deixarem de ser exequíveis porque esse último já não existe ou é insolvente.

11.2 Local de Jurisdição 
Qualquer consumidor, que seja também um titular dos dados, pode intentar uma ação perante 
os tribunais que têm jurisdição do mesmo. Qualquer outra pessoa somente pode intentar uma 
ação perante os tribunais na sede do controlador.
 
Qualquer consumidor, que também seja um titular dos dados e que reivindique uma violação 
dessa diretiva no contexto de um processamento de um país terceiro, pode fazer valer os seus 
direitos legais tanto contra a empresa importadora como contra a empresa exportadora de 
dados na UE. Por conseguinte, o consumidor pode apresentar a alegada violação e as ações 
judiciais daí resultantes perante os tribunais e as autoridades de controle competentes, quer 
no local do controlador, quer na sua residência habitual.  

As disposições relativas à responsabilidade e ao local de jurisdição, na presente seção, consti-
tuem direitos de terceiros beneficiários para o titular dos dados.
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12  Notificação de incidentes de prote-
ção de dados 
No caso de uma potencial infração dos requisitos de segurança de dados («incidente de prote-
ção de dados»), as empresas do Grupo envolvidas têm obrigações de investigação, informação 
e mitigação de danos. Um incidente de proteção de dados constitui uma violação de dados 
pessoais se existir uma infração de segurança que leve à destruição, alteração, divulgação não 
autorizada ou uso de dados pessoais ilegal. Se a violação de dados pessoais for suscetível de 
resultar em um risco para os direitos e liberdades das pessoas físicas, a autoridade de controle 
responsável deve ser geralmente informada da infração correspondente no prazo de 72 horas 
após a sua detecção inicial. Além disso, os titulares dos dados devem ser notificados de 
qualquer violação de dados pessoais susceptível de resultar em um elevado risco para os seus 
direitos e liberdades. Os subcontratantes definidos na seção 8.2 são obrigados a comunicar 
imediatamente ao controlador os incidentes de proteção de dados.

Se tiver sido identificado ou se existir uma suspeita de um incidente de proteção de dados den-
tro da área de responsabilidade de uma empresa do Grupo, todos os colaboradores são obri-
gados a relatá-lo imediatamente de acordo com o Processo de Gerenciamento de Incidentes 
de Segurança da Informação. Os requisitos estipulados pela Daimler AG a esse respeito (como, 
por exemplo, ferramentas de software, instruções de comunicação) devem ser cumpridos.

13  Organização da Proteção de Dados e 
Sanções 

13.1 Responsabilidade
Os membros dos órgãos de gerenciamento das empresas do Grupo são responsáveis pelo 
processamento de dados na sua área de responsabilidade. Por conseguinte, devem garantir que 
as exigências legais e as exigências contidas nessa diretiva de proteção de dados da UE sejam 
cumpridas para a proteção de dados (p. ex., obrigações nacionais de comunicação). Dentro da sua 
área de responsabilidade, os colaboradores de gerenciamento são responsáveis por assegurar que 
as medidas técnico-organizacionais e de RH estejam em vigor para que qualquer processamento 
de dados seja executado de acordo com os requisitos de proteção de dados. O cumprimento des-
ses requisitos é da responsabilidade dos respectivos colaboradores. Caso as autoridades públicas 
efetuem verificações de proteção de dados, o Encarregado do Grupo responsável pela proteção 
de dados deve ser imediatamente informado.

13.2 Sensibilizzazione e formazione  
O administrador deve garantir que seus colaboradores recebam e participem dos treinamentos 
necessários para a proteção de dados, incluindo o conteúdo e o manuseio dessa Diretiva, caso 
tenham acesso constante ou frequente a dados pessoais. Devem ser observados os requisitos 
do Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados e conformidade de dados.

13.3 Organização 
O Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados é internamente independente das 
instruções relativas à execução de suas tarefas. Ele deve assegurar o cumprimento das legisla-
ções nacionais e internacionais de proteção de dados. Ele é responsável por essa Diretiva e moni-
tora seu cumprimento. O Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados é nomeado 
pelo Conselho de Administração da Daimler AG. Em geral, as empresas do Grupo que possuem 
a obrigação legal de nomear um responsável pela proteção de dados nomeiam o Encarregado do 
Grupo responsável pela proteção de dados. Exceções específicas devem ser acordadas com o 
Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados.
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Todos os titulares dos dados podem, a qualquer momento, entrar em contato com o Encarregado 
do Grupo responsável pela proteção de dados para expressar suas preocupações, fazer pergun-
tas, solicitar informações ou apresentar queixas relacionadas à proteção de dados ou à seguran-
ça de dados. Se solicitado, preocupações e reclamações serão tratadas confidencialmente.

Informação de contato do Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados: 

Daimler AG, Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados, HPC E600,
70546 Stuttgart, Alemanha
E-mail : data.protection@daimler.com
Intranet : https://social.intra.corpintra.net/docs/DOC-105811

O Grupo Daimler também criou uma organização de conformidade, que é descrita em maior de-
talhe em regulamentos internos separados. A organização de conformidade apoia e supervisio-
na as empresas do Grupo no que diz respeito ao cumprimento das leis de proteção de dados. 
Define o conteúdo do treinamento relativo à proteção de dados e estabelece os critérios para o 
grupo de participantes.

13.4 Sanções
O processamento ilícito de dados pessoais ou outros crimes contra a lei de proteção de dados 
pode ser processado de acordo com o direito regulatório e penal em muitos países, e também 
pode levar a pedidos de indenização. As infrações pelas quais os colaboradores individuais são 
responsáveis podem conduzir a uma ação disciplinar ao abrigo da legislação laboral. As viola-
ções dessa Diretiva serão punidas de acordo com os regulamentos internos.

13.5 Auditoria e Controles
O cumprimento dessa Diretiva e das leis de proteção de dados aplicáveis serão revistos regu-
larmente ao nível do Grupo através de auditorias de proteção de dados e outras verificações. 
Os resultados dessas auditorias devem ser comunicados ao Encarregado do Grupo responsável 
pela proteção de dados, à empresa do Grupo responsável e ao seu Encarregado pela proteção 
de dados, caso esse tenha sido nomeado. Além disso, os resultados dessa auditoria devem ser 
fornecidos a controladores terceiros, de acordo com as disposições contratuais do acordo de 
processamento por solicitação. Além disso, os controladores terceiros possuem o direito de 
realizar auditorias de proteção de dados em subcontratantes de dados internos, de acordo com 
as disposições contratuais do processamento por solicitação. As empresas do Grupo também 
devem realizar os seus próprios controles e avaliações para determinar o cumprimento dessa 
Diretiva, se tal for solicitado pelo Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados.

O Conselho Fiscal da Daimler AG deve ser informado dos resultados significativos no âmbito 
das obrigações de informação existentes. A pedido, os resultados das avaliações serão disponi-
bilizados à autoridade de controle competente da proteção de dados. A autoridade de controle 
competente da proteção de dados pode efetuar os seus próprios controles de conformidade 
com os regulamentos dessa Diretiva, conforme permitido pela legislação nacional.
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14  Alterações a essa Diretiva e Coope-
ração com as Autoridades Públicas   

14.1 Responsabilidade em caso de alterações  
A Diretiva somente pode ser alterada através do procedimento definido para a alteração de 
diretivas em coordenação com o Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados. 
Alterações que afetem significativamente a Diretiva ou afetem o nível de proteção oferecido 
pela Diretiva (ou seja, alterações do caráter obrigatório) devem ser comunicadas imediatamen-
te às autoridades de controle de proteção de dados competentes, que aprovam essa Diretiva 
como regulamentos empresariais obrigatórios. 

O Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados deve manter uma lista atual de 
todas as empresas do Grupo abrangidas por esta diretiva (outro regulamento aplicável «Lista 
de empresas do Grupo abrangidas pela Diretiva de proteção de dados da UE»). Se empresas do 
Grupo processarem dados pessoais em nome de empresas não pertencentes ao Grupo, estas 
serão notificadas de alterações à lista pelas empresas do Grupo. No caso de alterações na di-
retiva que afetem as condições de processamento, essas empresas não pertencentes ao Grupo 
serão notificadas atempadamente para que se possam opor à alteração ou rescindir o contrato 
com o subcontratante interno.

Para titulares dos dados fora do Grupo Daimler, a versão mais recente dessa Diretiva será pu-
blicada online em https://www.daimler.com . Esse requisito é um direito de terceiros beneficiá-
rios para o titular dos dados.

Se forem efetuadas alterações a essa Diretiva ou à lista de empresas associadas do Grupo, a 
autoridade de controle da sede principal da Daimler AG será notificada uma vez por ano pelo 
Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados.

14.2 Cooperação com as Autoridades 
As empresas do Grupo que realizam ou participam no processamento em países terceiros são 
obrigadas a cooperar com as autoridades de controle responsáveis em questões relativas a pro-
blemas, inquéritos ou outros procedimentos relacionados com o processamento de dados pes-
soais no contexto acima mencionado. Isto engloba o dever de tolerar auditorias legais realizadas 
por autoridades de controle. Além disso, devem ser respeitadas todas as instruções legais das 
autoridades de controle responsáveis, emitidas com base em procedimentos de processamento 
em países terceiros ou disposições desta diretiva.

Se as empresas do Grupo fizerem parte de um sistema de certificação internacional de regula-
mentos empresariais obrigatórios sobre proteção de dados, devem assegurar a cooperação com 
as empresas e agências de auditoria responsáveis. A participação em tais sistemas de certifica-
ção deve ser acordada com o Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados.

As disposições do ponto 14.2 sobre a cooperação com as autoridades são direitos de terceiros 
beneficiários do titular dos dados.
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« ÍNDICE DIRETIVA DE PROTEÇÃO DE DADOS UE

14.3 Monitoramento e Comunicação de Informações sobre os Regulamentos de Países Terceiros 
Os responsáveis de empresas de países terceiros devem informar imediatamente o En-
carregado do Grupo responsável pela proteção de dados se, para a sua empresa, existir a 
expectativa legítima de que as legislações ou outros regulamentos aprovados por um país ou 
instituição que não a UE e seus estados-membros apresentam os seguintes riscos:
»   As legislações ou regulamentos são tais que impedem a empresa de um país terceiro ou 

outra empresa do Grupo de cumprir as suas obrigações nos termos dessa Diretiva durante o 
processamento de dados em países terceiros, ou

»   As legislações ou regulamentos podem ter efeitos negativos graves sobre os direitos con-
cedidos aos titulares dos dados por essa Diretiva para processamento em países terceiros. 
Especialmente se a autoridade pública local exigir uma transferência de dados massiva, 
desproporcional e indiscriminada, de uma forma que vá além do que é necessário em uma 
sociedade democrática. 

O Encarregado do Grupo responsável pela proteção de dados avaliará o impacto e notificará a 
autoridade competente da proteção de dados (se aplicável), caso se preveja que a respectiva 
exigência legal interfira de forma significativa com as garantias providenciadas nessa Diretiva. 
Essa disposição constitui um direito de terceiros beneficiários do titular dos dados.

Se uma autoridade pública exigir que uma empresa de um país terceiro se abstenha de noti-
ficar a autoridade de controle da proteção de dados sobre a divulgação de dados pessoais, 
deve tomar todas as medidas adequadas para mitigar, tanto quanto possível, essa proibição 
ou para a revogar e fornecer informações gerais sobre os pedidos que recebeu às autoridades 
de controle competentes (p. ex., número de pedidos de divulgação, tipo de dados solicitados, 
requerente, se possível).
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