Política de privacidade
1. CONFICIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
1.1 Confidencialidade
a) Cada parte se compromete a manter e tratar como confidencial e não revelar a terceiros qualquer
Informação Confidencial relacionada ao Sistema e aos serviços, dados de usuários, segredo de indústria e
outros, ou usar referidas informações para qualquer propósito que não aquele previsto no presente
Contrato.
b) Tanto as partes quanto os seus representantes legais, diretores, empregados, agentes e consultores,
incluindo advogados, auditores e consultores financeiros, estão sujeitos ao dever de sigilo e
confidencialidade previsto neste Contrato.
c) Não obstante o disposto neste Contrato, as Informações Confidenciais poderão ser reveladas nas
seguintes hipóteses: (i) exigência legal aplicável, (ii) ordem ou decisão judicial ou em processo
administrativo ou arbitral, ou (iii) solicitação de qualquer autoridade ou órgão regulador do Brasil. Em
quaisquer das situações previstas nesta cláusula, a Parte que tiver de divulgar as Informações
Confidenciais somente o fará até a extensão exigida por tal ordem administrativa, arbitral ou judicial, e
previamente orientada pela opinião de seus assessores legais, comprometendo-se a tomar todas as
medidas razoavelmente necessárias para preservar a confidencialidade das Informações Confidenciais,
incluindo a obtenção de uma medida protetiva ou outro provimento que possa assegurar a concessão de
tratamento confidencial às Informações Confidenciais.
d) As partes reconhecem que qualquer quebra das obrigações de confidencialidade deste Contrato pode
causar danos à outra parte em valor não prontamente mensurável. Sendo assim, as partes acordam, sem
prejuízo a outros direitos ou medidas cabíveis, que a parte infratora devera reparar a parte reveladora dos
danos efetivamente sofridos por esta.
e) A obrigação de confidencialidade aqui prevista permanecerá vigente enquanto perdurar o caráter de
confidencialidade das informações recebidas.

1.2 Proteção de dados
Sem limitação do precedente, o LINKAPI se compromete em manter as defesas administrativas, físicas e
técnicas adequadas para proteger a segurança, confidencialidade e integridade dos dados do CONTRATANTE.
O LINKAPI se compromete a não (i) alterar os dados do CONTRATANTE; (ii) divulgar os dados do
CONTRATANTE, exceto se exigido pela lei, ou se o CONTRATANTE permitir expressamente por escrito; (iii)
acessar os dados do CONTRATANTE exceto para prestar os Serviços, suporte ou resolver problemas de serviço
ou técnicos, ou a pedido do CONTRATANTE em relação aos aspectos de suporte ao cliente.
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