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Contrato Mestre de Assinatura da Galvanize 

Este Contrato Mestre de Assinatura da Galvanize (o "MSA") é celebrado entre cada cliente que adquire e utiliza 
produtos e serviços da Galvanize ("Cliente") e a ACL Services Ltd. dba Galvanize, sediada em 1500, 980 Howe Street, 
Vancouver, British Columbia, Canadá, V6Z 0C8 ou, quando estabelecido no Formulário de Pedido, Relational Security 
Corporation dba Galvanize, sediada em Suite 200, 1 Meadowlands Plaza, East Rutherford, NJ 07073, EUA 
("Galvanize"). 

Este MSA é celebrado entre a Galvanize e o Cliente a partir da data em que o Cliente compra, acessa ou usa os produtos 
e serviços da Galvanize. Este MSA pode ser atualizado ocasionalmente. As atualizações não serão aplicadas até que o 
Cliente renove sua assinatura.  

1. Escopo 

1.1 Contrato. O provisionamento e o uso dos Produtos e Serviços estão sujeitos e são regidos pelos termos deste 
MSA e do Formulário de Pedido aplicável (em conjunto, o "Contrato"). Esta MSA inclui e incorpora os seguintes 
adendos anexos, conforme o caso:  

Anexo “A” – Contrato de Nível de Serviço 
Adendo "B" – Adendo de Segurança 
Adendo "C" – Adendo de Processamento de Dados 

 
1.2 Isenção de Responsabilidade – Uso para Teste, Avaliação e Demonstração; Uso Acadêmico e Uso de Versões 

Beta. AS GARANTIAS, INDENIZAÇÕES E SOLUÇÕES OFERECIDAS PELA GALVANIZE NOS TERMOS DESTE MSA 
NÃO SE APLICAM A PRODUTOS FORNECIDOS PARA TESTES, AVALIAÇÃO, TESTES BETA, DEMONSTRAÇÃO OU 
USO EDUCACIONAL (OU SEJA, POR MEIO DO PROGRAMA DA REDE ACADÊMICA DA GALVANIZE OU DE UM 
EDITOR DE MANUAIS). ESSES PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", SEM 
GARANTIAS, E SÃO USADOS POR CONTA E RISCO DO CLIENTE. A GALVANIZE NÃO GARANTE O DESEMPENHO 
OU A SEGURANÇA DESSES PRODUTOS. 

2. Definições 

2.1 "Afiliado" é uma entidade que controla, é controlada ou está sob controle comum de uma parte, em que 
"controle" significa um interesse de propriedade de mais de 50% dessa entidade, ou o poder de dirigir a gestão 
dessa entidade pela propriedade de títulos com direito a voto, por contrato ou por outro meio. 

2.2 "Produtos de Nuvem" são as ofertas de software como serviço (SaaS) baseadas na nuvem da Galvanize.  

2.3 "Dados do Cliente" são quaisquer dados, informações ou outros materiais que o Cliente e seus Usuários 
Nomeados carregam, inserem, criam e armazenam nos Produtos de Nuvem 

2.4 "Sistemas do Cliente" são os próprios sistemas, infraestrutura e pessoal do Cliente usados para acessar e operar 
os Produtos, incluindo, entre outros, servidores, hardware, dispositivos, sistemas de dados, conectividade com 
a Internet, energia elétrica, software operacional e aplicativos de software do Cliente (que não os Produtos). 

2.5 "Usuário Nomeado" é um indivíduo específico autorizado pelo Cliente a acessar e usar os Produtos em nome do 
Cliente e para quem o Cliente pagou as taxas de assinatura cabíveis. Os Usuários Nomeados podem incluir 
funcionários e contratados ou consultores individuais do Cliente, de seus Afiliados ou de provedores de serviço 
terceirizados.  

2.6 "Formulário de Pedido" é o documento de compra ou a fatura emitida pelo Cliente para a Galvanize, seus 
Afiliados ou um de seus revendedores autorizados para a compra de assinaturas do Produto e Serviços, ou outro 
documento de compra acordado e aceito pelas duas partes. O "Formulário do Pedido" inclui qualquer declaração 
de trabalho assinada pelas duas partes.  

2.7 "Produtos" são os Produtos de Nuvem e o Software relacionados em um Formulário de Pedido, incluindo sua 
Documentação do Usuário aplicável.  

2.8 "Recurso" são os recursos de autoatendimento para usuários on-line que a Galvanize disponibiliza 
ocasionalmente como ajuda, treinamento e autoaprendizado para o Produto, como treinamento on-line, 
ferramentas e modelos, e um fórum da comunidade de colegas. 
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2.9 "Serviços" são os serviços de consultoria e treinamento adquiridos pelo Cliente por meio de um Formulário de 
Pedido, que pode ser detalhado adicionalmente em uma declaração de trabalho assinada pelo Cliente e pela 
Galvanize.  

2.10 "Software" é o software local da Galvanize disponibilizado para download.  

2.11 "Conteúdo de Terceiros" são regulamentos, normas, padrões, orientações, estruturas e boas práticas do setor 
para governança, gerenciamento de riscos e conformidade (como COSO, COBIT, PCI-DSS, OMB A-133 e NIST 
SP 800-53) obtidos pela Galvanize de fontes publicamente disponíveis ou licenciados de provedores de conteúdo 
terceirizados.  

2.12 "Documentação do Usuário" é a documentação do usuário e de ajuda técnica dos Produtos disponibilizada em 
uma área segura do site da Galvanize. 

3. Termos de Compra 

3.1 Compra. O Cliente pode comprar assinaturas de Produtos e Serviços executando um Formulário de Pedido. Os 

seguintes termos serão abordados no Formulário de Pedido e não neste MSA: (a) o tipo e a quantidade de 

assinaturas do Produto e dos Serviços sendo adquiridos; (b) o período de vigência da assinatura; (c) preços e 

taxas aplicáveis e (d) condições de pagamento.  

 
3.2 Imposto. Exceto onde especificado de forma diferente no Formulário de Pedido, as taxas não incluem os 

impostos aplicáveis. O Cliente pagará todos os impostos de vendas, uso, retenção e consumo aplicáveis, bem 
como quaisquer outros tributos referentes a impostos, obrigações ou encargos resultantes deste Contrato 
(excluídos os impostos de receita e franquia da Galvanize). Os impostos aplicáveis serão aplicáveis ao Cliente e 
por ele pagáveis de acordo com o endereço de remessa especificado no Formulário de Pedidos. A Galvanize 
não cobrará impostos dos quais o Cliente estiver isento, caso o Cliente seja uma instituição ou entidade isenta 
de impostos e apresente o respectivo certificado de isenção fiscal.  

 
3.3 Pagamento em Atraso. O Cliente pagará as taxas de acordo com os termos de pagamento estabelecidos no 

Formulário de Pedido. Em caso de qualquer taxa não paga em até 30 (trinta) dias após o vencimento, a 
Galvanize poderá, sem prejuízo de seus outros direitos e soluções, suspender o acesso do Cliente aos Produtos 

ou Serviços relacionados até que esses valores sejam pagos integralmente. A Galvanize notificará que as taxas 
estão vencidas com antecedência mínima de 7 (sete) dias antes da suspensão. A Galvanize não exercerá esse 
direito se o Cliente estiver questionando a cobrança das taxas de forma razoável e de boa-fé e se cooperar 
ativamente para solucionar esse litígio. A menos que especificado de outra forma no Formulário de Pedido, 
poderão ser cobrados juros a uma taxa de 1,5% por mês (18% ao ano), ou a uma taxa de juros igual à taxa 
máxima permitida pela lei aplicável, o que for menor, sobre todos os valores vencidos.  

 
3.4 Despesas. A menos que especificado de outra forma no Formulário de Pedido, o Cliente pagará as despesas 

diversas razoáveis incorridas pela Galvanize durante o fornecimento dos Serviços (por exemplo, hotel, viagem 
e refeições). Essas despesas serão faturadas pelo custo real de acordo com a política de despesas e viagens 
razoáveis do Cliente ou como acordado de outra forma pelas partes. Se o Cliente reagendar ou cancelar 
quaisquer Serviços nos quais a Galvanize tenha incorrido em despesas não reembolsáveis, o Cliente reembolsará 
a Galvanize por essas despesas não reembolsáveis. 

 
3.5 Reembolsos ou Pagamentos na Rescisão. Se o Cliente rescindir este Contrato nos termos da Cláusula 11.2 

(Rescisão por Justa Causa) ou da Cláusula 14.2 (Soluções de Garantia), ou a Galvanize rescindir este Contrato 
nos termos da Cláusula 15.2 (Solução para Declarações de Infração), a Galvanize reembolsará todas as taxas 
pagas antecipadamente para a parte restante não utilizada da vigência da assinatura e todas as taxas pagas 
antecipadamente por Serviços que não foram realmente prestados. Se a Galvanize rescindir este Contrato nos 
termos da Cláusula 11.2 (Rescisão por Justa Causa), o Cliente permanecerá responsável por todas as taxas de 
assinatura do Produto não pagas pela parte restante da vigência da assinatura atual. 

 
4. Produtos 

4.1 Direitos Concedidos. Sujeito aos termos e condições deste Contrato, a Galvanize disponibilizará os Produtos aos 
Usuários Nomeados do Cliente para os tipos, a quantidade e a vigência da assinatura comprada pelo Cliente 
conforme estabelecido em um Formulário de Pedido. A Galvanize concede ao Cliente um direito e uma licença 
não exclusivos e intransferíveis para acessar, utilizar e, quando aplicável, fazer download dos Produtos e dos 
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Recursos durante essa vigência da assinatura para finalidades comerciais internas do Cliente. Os produtos são 
acessados e entregues eletronicamente por meio de uma área segura do site da Galvanize e são considerados 
entregues quando disponibilizados para acesso ou download pelo Cliente, conforme o caso.  

4.2 Níveis de Serviço. A Galvanize disponibilizará os Produtos de Nuvem de acordo com os níveis de serviço definidos 
no Contrato de Nível de Serviço, anexado como Adendo "A". O Cliente é responsável por fornecer e manter os 
Sistemas do Cliente. A Galvanize não será responsável por falhas decorrentes dos Sistemas do Cliente ou a eles 
relacionadas. 

4.3 Suporte ao Cliente. Durante a vigência da assinatura do Produto, o Cliente terá acesso ao centro de suporte da 
Galvanize para obter ajuda na utilização dos Produtos. Os serviços básicos de suporte (24 horas por dia, 5 dias 
por semana) estão incluídos sem encargos adicionais. Os serviços de suporte avançados podem ser 
disponibilizados para compra por meio do Formulário de Pedido. Os serviços do centro de suporte estão 
disponíveis via chat, e-mail, telefone e comunidade de usuários da Galvanize e são fornecidos de acordo com 
as políticas atuais do centro de suporte publicadas em www.wegalvanize.com/support-center/ ou em qualquer 
outro URL que a Galvanize use para essa finalidade. O Cliente também tem acesso a novas versões e a 
atualizações dos Produtos, quando disponibilizadas comercialmente.  

4.4 Ambientes Não Produtivos. Os Produtos fornecidos para uso não produtivo, como preparação, testes, 
recuperação de desastres ou failover, somente podem ser usados em ambientes não produtivos, exclusivamente 
para essas finalidades não produtivas.  

5. Uso dos Produtos 

5.1 Usuários Nomeados. Os Produtos podem ser acessados e usados por até o número máximo de Usuários 
Nomeados incluídos na assinatura do Cliente. Os Clientes não disponibilizarão os Produtos ou os Recursos para 
qualquer pessoa que não seus Usuários Nomeados. É estritamente proibido compartilhar ou disponibilizar o 
acesso de um Usuário Nomeado para vários indivíduos com a finalidade de permitir o uso temporário por 
diversos usuários. No entanto, o Cliente pode substituir permanentemente um Usuário Nomeado por outro 
indivíduo, desde que a quantidade de Usuários Nomeados não exceda a quantidade adquirida de Usuários 
Nomeados. Se o Cliente exceder ou desejar aumentar o número de Usuários Nomeados que usam um Produto, 
serão aplicadas taxas adicionais.  

5.2 Contas. O Cliente fornecerá informações precisas, atuais e completas ao ativar as suas contas de assinatura do 
Produto e dos Usuários Nomeados. O Cliente manterá a confidencialidade de todos os IDs, senhas e outras 
informações da conta de Usuários Nomeados e seguirá as práticas recomendadas para manter a segurança das 
senhas e das credenciais das contas. O Cliente é responsável por todas as atividades que ocorrerem em suas 
contas atos ou omissões de seus Usuários Nomeados. 

5.3 Política de Uso Aceitável. O Cliente usará (e fará com que seus Usuários Nomeados usem) os Produtos e os 
Recursos exclusivamente da forma contemplada neste Contrato e na Documentação do Usuário aplicável. Além 
disso, respeitará todas as diretrizes ou políticas publicadas a respeito do uso e da conduta aceitáveis ao acessar 
ou utilizar os Recursos ou o centro de suporte ao cliente. O Cliente não realizará, não permitirá que ninguém 
realize nem ajudará ninguém a realizar as seguintes atividades: (a) usar os Produtos ou Recursos para enviar 
spam ou outras mensagens duplicadas ou não solicitadas, violando as leis aplicáveis; (b) enviar ou armazenar 
conscientemente material infrator, ameaçador, difamatório ou de outra forma ilegal ou ilícito, incluindo material 
que viole os direitos de privacidade de qualquer indivíduo; (c) publicar ou transmitir qualquer arquivo que 
contenha quaisquer vírus, worms, cavalos de Troia ou quaisquer outros recursos contaminantes ou destrutivos 
conhecidos, ou de outra forma interferir ou perturbar a integridade ou o desempenho dos Produtos ou dos 

dados contidos nos Produtos; (d) tentar obter acesso não autorizado aos Produtos, Recursos ou sistemas ou 
redes relacionadas, ou contornar ou remover quaisquer mecanismos de segurança ou de proteção de uso; (e) 
enquadrar ou espelhar qualquer parte dos Produtos ou Recursos em qualquer servidor ou dispositivo sem fio 
ou baseado na Internet, exceto nas intranets do próprio Cliente, ou de outra forma para suas próprias finalidades 
comerciais internas ou conforme permitido na Documentação do Usuário; ou (f) realizar quaisquer testes ou 
análises sobre a segurança ou o desempenho dos Produtos ou Recursos, incluindo quaisquer testes 
comparativos, sem o consentimento prévio por escrito da Galvanize, bem como divulgar publicamente os 
resultados desses testes ou análises. 

5.4 Suspensão. A Galvanize pode, sem limitação de quaisquer outros direitos ou soluções disponíveis, suspender o 
uso dos Produtos ou Recursos (conforme o caso) ou tomar outras medidas corretivas apropriadas para tratar 
qualquer violação desta Cláusula 5. A Galvanize notificará o Cliente sobre a violação e oferecerá ao Cliente uma 

http://www.wegalvanize.com/support-center/


 

 

-4- 

 

oportunidade de remediá-la antes de suspender qualquer uso. Caso a Galvanize tenha motivos razoáveis para 
acreditar que a violação representa uma ameaça imediata à segurança, à integridade ou à disponibilidade dos 
Produtos ou Recursos, a Galvanize poderá suspender imediatamente o uso, sem aviso prévio. 

6. Conteúdo de Terceiros 

6.1 Disponível. Ocasionalmente, a Galvanize pode disponibilizar determinado Conteúdo de Terceiros para o Cliente 
por meio dos Produtos. O Conteúdo de Terceiros pode ser oferecido gratuitamente ou cobrado, conforme 
especificado no Formulário de Pedido. A Galvanize garante que detém os direitos necessários para fornecer o 
Conteúdo de Terceiros ao Cliente cumprindo e sujeitando-se aos termos desta Cláusula 6 (Conteúdo de 
Terceiros).  

6.2 Direito de Uso. O cliente pode acessar e usar o Conteúdo de Terceiros, desde que: (a) o Cliente somente use o 
Conteúdo de Terceiros em conjunto com os Produtos, e não copie, publique ou distribua qualquer Conteúdo de 
Terceiros separado do uso dos Produtos pelo Cliente; (b) o Cliente não licencie ou venda Conteúdo de Terceiros 
e não remova ou altere qualquer notificação de direito autoral, marca registrada ou outros avisos de propriedade 
exibido no Conteúdo de Terceiros ou dentro dele; (c) os materiais de PCI-DSS sejam usados de acordo com o 
Contrato de Licença do PCI Security Standards, LLC atual, disponibilizado no site do PCI SSC em 
www.pcisecuritystandards.org e também por meio dos Produtos, antes do download desses materiais; e (d) os 
proprietários do Conteúdo de Terceiros são terceiros beneficiários deste Contrato, já que ele diz respeito aos 
seus direitos de propriedade. 

6.3 Isenção de Responsabilidade sobre Conteúdo de Terceiros. O CONTEÚDO DE TERCEIROS É APENAS PARA FINS 
EDUCACIONAIS E INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ORIENTAÇÃO LEGAL, CONTÁBIL OU PROFISSIONAL. 
NÃO SE DEVE CONSIDERAR QUE O CONTEÚDO DE TERCEIROS ESTABELEÇA TODOS OS PROCEDIMENTOS, 
TESTES E CONTROLES ADEQUADOS NEM SUGIRA QUE OUTROS PROCEDIMENTOS, TESTES OU CONTROLES 
QUE NÃO ESTEJAM INCLUÍDOS POSSAM SER INADEQUADOS. A GALVANIZE NÃO ALEGA QUE O USO DO 
CONTEÚDO DE TERCEIROS GARANTA UM RESULTADO BEM-SUCEDIDO. O CLIENTE E OS SEUS USUÁRIOS 
NOMEADOS SÃO RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DE JULGAMENTO PROFISSIONAL NAS CIRCUNSTÂNCIAS 
ESPECÍFICAS APRESENTADAS PARA DETERMINAR OS PROCEDIMENTOS, TESTES OU CONTROLES 
ADEQUADOS. O USO DO CONTEÚDO DE TERCEIROS E DOS MATERIAIS RELACIONADOS SÃO POR CONTA E 
RISCO DO PRÓPRIO CLIENTE. AO USÁ-LOS, O CLIENTE ISENTA A GALVANIZE E SEUS LICENCIADORES DE 
QUALQUER RESPONSABILIDADE QUE POSSA SURGIR EM CONEXÃO COM ESSE USO. 

7. Serviços 

7.1 Serviços; Políticas do Cliente. A Galvanize fornecerá ao Cliente os Serviços estabelecidos em um Formulário de 
Pedido e em qualquer declaração de trabalho assinada pelas partes. Se os Serviços forem executados pelo 
pessoal da Galvanize nas instalações do Cliente ou exigirem acesso aos Sistemas do Cliente, a Galvanize 
cumprirá as políticas aplicáveis de segurança e proteção das informações do Cliente que forem informadas por 
escrito à Galvanize, incluindo, quando apropriado, as verificações de antecedentes cabíveis para o pessoal da 
Galvanize. O cliente não exigirá nenhuma verificação de antecedentes ou outro requisito de segurança que 
viole, ou possa fazer com que a Galvanize viole, as leis aplicáveis na jurisdição onde a Galvanize e seu pessoal 
estão localizados.  

7.2 Produtos do Trabalho de Serviços. Sujeito à Cláusula 12.1 (Propriedade) e salvo disposição em contrário na 
declaração de trabalho aplicável, o cliente detém todos os direitos, títulos e interesses sobre quaisquer relatórios, 
documentos ou outros materiais criados pela Galvanize especificamente para o Cliente como parte dos Serviços 
e fornecidos como produto do trabalho dos Serviços nos termos da declaração de trabalho aplicável ("Produtos 

do Trabalho"). Na medida em que um Produto do Trabalho inclui qualquer Propriedade da Galvanize (conforme 
definida na Cláusula 12.1), a Galvanize concede ao Cliente, mediante pagamento das taxas do Produto do 
Trabalho aplicável, durante a vigência da assinatura dos Produtos pelo Cliente, uma licença não exclusiva, 
mundial e livre de royalties para utilizar essa Propriedade da Galvanize em conjunto com o Produto do Trabalho 
aplicável e para modificar essa Propriedade da Galvanize para finalidades comerciais internas do Cliente. Exceto 
onde especificado de outra forma na declaração de trabalho aplicável, a Galvanize não tem a obrigação de 
manter, oferecer suporte ou de outra forma reparar qualquer Produto do Trabalho ou Propriedade da Galvanize 
após sua entrega ao Cliente.  

 
7.3 Contratado Independente. A Galvanize executará os Serviços como uma contratada independente e não atuará 

nem se apresentará como agente do Cliente. O pessoal da Galvanize não é e não será interpretado como 
funcionários do Cliente, nem terá direito a qualquer benefício oferecido pelo Cliente aos seus funcionários. A 

http://www.pcisecuritystandards.org/
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Galvanize é responsável pelo cumprimento das leis, regras e regulamentos aplicáveis aos seus empregados e 
pessoal, incluindo, ente outros, os que diem respeito a imigração, impostos e remuneração dos trabalhadores.  
 

8. Dados do Cliente 
 

8.1 Propriedade do Dados do Cliente. O Cliente detém o direito, o título e o interesse integrais sobre os Dados do 
Cliente e os Sistemas do Cliente. O Cliente concede à Galvanize uma licença não exclusiva e limitada para usar 
os Dados do Cliente exclusivamente na medida necessária para cumprir as obrigações da Galvanize nos termos 
e de acordo com este Contrato. O Cliente garante que detém todos os direitos necessários para conceder essa 
licença e que sua coleta e utilização dos Dados do Cliente cumpre as leis aplicáveis.  

 
8.2 Controle e Acesso. O Cliente determina quais Dados do Cliente utiliza nos Produtos de Nuvem e mantém controle 

integral sobre o acesso e o uso de seus Dados do Cliente. A Galvanize não acessará os Dados do Cliente, exceto 
conforme instruções ou autorização do Cliente, quando necessário para prevenir ou resolver problemas de 
serviço ou técnicos que afetam o Cliente, ou quando exigida por lei, regulamento ou ordem judicial. A Galvanize 
não é responsável por exclusão, danos, perda, corrupção ou acesso autorizado de quaisquer Dados do Cliente, 
exceto na medida causada pelo descumprimento da Galvanize de suas obrigações nos termos deste Contrato.   

8.3 Dados Pessoais. Na medida em que os Dados do Cliente incluem dados pessoais, ou que a Galvanize armazena 
ou processa dados pessoais em nome do Cliente (incluindo, entre outros, dados pessoais regidos pelo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE ou pela Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia de 
2018), os termos do Adendo de Processamento de Dados, anexado como Adendo "C", serão aplicados.  

9.  Segurança 

9.1 Proteções de Segurança. A Galvanize implementou e implementará e manterá as proteções de segurança 
estabelecidas no Anexo de Segurança anexado como Adendo "B". O cliente é responsável por avaliar a 
adequação dessas proteções para o tipo de Dados do Cliente utilizado. A Galvanize cooperará com o Cliente 
para fornecer as informações razoavelmente necessárias para que o Cliente possa avaliar a segurança dos 
Produtos de Nuvem, incluindo a conclusão das avaliações de segurança do Cliente (não mais que uma vez por 
ano) e o fornecimento de uma cópia do relatório de SOC 2 atual da Galvanize ao Cliente, de acordo com o 
Adendo "B". 

9.2 Obrigações do Cliente. O cliente é responsável pela segurança dos seus Sistemas do Cliente e pela segurança 
e controles de acesso de usuários finais do seu ambiente de Produto de Nuvem. O Cliente tomará as precauções 
de segurança razoáveis relacionadas ao seu uso dos Produtos de Nuvem, como estabelecido no Adendo "B". O 
Cliente notificará a Galvanize imediatamente se tiver conhecimento de qualquer uso não autorizado de suas 
contas de assinatura ou de qualquer ID e senha do usuário ou se o Cliente tomar conhecimento de qualquer 
outra violação conhecida ou suspeita de segurança relacionada ao uso dos Produtos de Nuvem. 

9.3 Violação de Segurança. A Galvanize notificará o Cliente sem demoras indevidas se determinar que a segurança 
dos Produtos de Nuvem foi violada e isso resultar no acesso ou divulgação dos Dados do Cliente a um indivíduo 
ou entidade não autorizado a acessar ou a receber essas informações (uma "Violação de Segurança"). A 
Galvanize seguirá os procedimentos de Violação de Segurança estabelecidos no Adendo "B". A notificação ou 
resposta da Galvanize a uma violação de segurança não será interpretada como um reconhecimento por parte 
da Galvanize de qualquer falha ou responsabilidade.  

9.4 Solução para Declarações de Infração. Se uma Violação de Segurança for resultante do descumprimento pela 

Galvanize de suas obrigações de segurança nos termos deste Contrato, a Galvanize, mediante solicitação por 
escrito do Cliente, reembolsará o Cliente pelos custos razoáveis e documentados incorridos pelo Cliente para 
cumprir suas obrigações legais ou regulamentares de notificar os indivíduos, as autoridades governamentais ou 
as agências reguladoras afetadas e de fornecer serviços de monitoração de roubo de crédito e identidade para 
os indivíduos afetados. Se uma Violação de Segurança for resultante do descumprimento pelos Sistemas do 
Cliente ou pelo Cliente de suas obrigações de segurança nos termos deste Contrato, o Cliente, mediante 
solicitação por escrito da Galvanize, reembolsará a Galvanize pelos custos razoáveis e documentados incorridos 
pela Galvanize para relatar, investigar e remediar a Violação de Segurança. Nenhuma das partes terá qualquer 
obrigação nos termos desta Cláusula 9.4 na medida em que a Violação de Segurança tenha sido causada pela 
outra parte ou por um terceiro que não tenha sido autorizado por uma parte deste Contrato nem estivesse 
agindo em nome dessa parte, não obstante a conformidade de cada parte com suas obrigações de segurança 
nos termos desta Cláusula 9. 
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10. Renovação e Cancelamento 

 
10.1 Renovação. Pelo menos 90 (noventa) dias antes da expiração de cada assinatura de Produto, a Galvanize 

fornecerá ao Cliente uma notificação prévia por escrito sobre a próxima renovação da assinatura do Cliente. O 
Cliente pode renovar a assinatura antes da expiração: (a) assinando um Formulário de Pedido para a renovação; 
(b) emitindo um pedido de compra para a renovação; ou (c) solicitando ou confirmando a renovação através 
do processo de renovação on-line do Produto. Se o Cliente não quiser renovar sua assinatura do Produto, poderá 
cancelá-la de acordo com a Cláusula 10.2 (Cancelamento). Se a Galvanize não receber a renovação ou 
notificação de cancelamento do Cliente pelo menos 30 (trinta) dias antes da data de término da assinatura, a 
assinatura do Produto será renovada nos termos definidos na notificação de renovação para garantir o acesso 
ininterrupto do Cliente aos Produtos. 
 

10.2 Cancelamento. O Cliente pode cancelar a assinatura de um Produto enviando à Galvanize uma notificação de 
cancelamento pelo menos 30 (trinta) dias antes da expiração da vigência da assinatura atual. A Galvanize pode 
cancelar a assinatura de um Produto enviando ao Cliente uma notificação de cancelamento pelo menos 90 

(noventa) dias antes da expiração da vigência da assinatura atual. Uma assinatura de Produto que tenha sido 
cancelada expirará e terminará no final da vigência da assinatura atual e não será renovada.  
 

11. Término 

11.1 Rescisão por Conveniência. O usuário pode rescindir este Contrato por conveniência a qualquer momento 
fornecendo uma notificação escrita para a Galvanize. Na rescisão por conveniência, o Cliente não terá direito ao 
reembolso de taxas nem será dispensado de futuras obrigações de pagamento pela parte não utilizada da 
vigência da assinatura restante.  

 
11.2 Rescisão por Justa Causa. Qualquer uma das partes pode rescindir este Contrato por justa causa se a outra 

parte: (a) infringir de forma relevante este Contrato (incluindo o não pagamento das taxas no seu vencimento) 
e não solucionar essa violação em até 30 (trinta) dias após ser notificada por escrito sobre a violação pela parte 
não infratora; ou (b) tornar-se insolvente ou falida, for submetida a um processo de falência, insolvência ou 
liquidação do devedor, tiver um receptor, administrador ou administrador-receptor designado, fizer uma 
transferência de benefícios para os credores ou se beneficiar de quaisquer leis ou estatutos aplicados para a 

liquidação de empresas. 
 
11.3 Efeito da Expiração ou Rescisão. Sujeito à Cláusula 11.4 (Política de Retenção de Dados), na expiração ou na 

rescisão deste Contrato, ou da assinatura de qualquer Produto ou Serviço, o acesso e o uso do Cliente referentes 
a esses Produtos ou Serviços serão encerrados. Cada parte devolverá imediatamente à outra parte todas as 
Informações Confidenciais da outra parte sob sua posse ou controle. Se o Produto incluir Software, o Cliente 
destruirá o original e todas as cópias desse Software em sua posse ou controle e atestará por escrito de que 
isso foi feito em até 30 (trinta) dias após solicitação por escrito da Galvanize.  

 
11.4 Política de Retenção de Dados. O Cliente é responsável por determinar seus próprios controles de retenção de 

dados para os Dados do Cliente e pela exclusão de seus Dados do Cliente dos Produtos de Nuvem. O Cliente 
terá um período de 30 (trinta) dias após a expiração ou rescisão da assinatura do Cliente para remover ou 
excluir os seus Dados do Cliente. Mediante solicitação por escrito do Cliente, a Galvanize ajudará o Cliente a 
excluir os seus Dados de Cliente e poderá prolongar o período de remoção e exclusão dos Dados do Cliente.  

 

11.5 Sobrevivência. A rescisão deste Contrato não constituirá renúncia de qualquer taxa ou valor devido pelo Cliente, 
nem tampouco reduzirá ou prejudicará qualquer direito de qualquer parte decorrente deste Contrato. Todos os 
termos que, pela sua natureza, deveriam sobreviver à extinção deste Contrato, sobreviverão à extinção deste 
Contrato. 
 

12. Direitos de Propriedade Intelectual 
 
12.1 Propriedade. A Galvanize e seus licenciadores são proprietários de seus respectivos direitos, título e interesses 

sobre: (a) Produtos, Recursos, Conteúdo de Terceiros, Serviços e todos os materiais e tecnologia relacionados 
usados para fornecê-los; (b) todos os scripts, análises, mapas de conformidade, estruturas, configurações, 
aprimoramentos e trabalhos derivados dos Produtos desenvolvidos pela Galvanize de forma separada ou como 
parte dos Serviços (coletivamente, a "Propriedade da Galvanize"); e (c) todas as metodologias, conceitos, 



 

 

-7- 

 

know-how e propriedade intelectual e direitos de propriedade relacionados a qualquer um dos anteriores. Exceto 
pelos direitos limitados concedidos explicitamente ao Cliente neste Contrato, a Galvanize e seus licenciadores 
se reservam todo o direito, o título e o interesse sobre o mencionado acima. 
 

12.2 Restrições de PI. Exceto onde explicitamente permitido no presente Contrato, o Cliente se absterá de: (a) 
modificar, adaptar ou traduzir quaisquer Produtos ou Recursos; (b) criar trabalhos derivados dos Produtos, 
Recursos ou Propriedade da Galvanize; (c) vender, arrendar, alugar, ceder, sublicenciar ou distribuir quaisquer 
Produtos, Recursos ou Propriedade da Galvanize a terceiros; (d) exceto da forma permitida por lei aplicável, 
descompilar, fazer engenharia reversa ou desmontar quaisquer Produtos, Recursos ou Propriedade da 
Galvanize, ou de outra forma reduzir qualquer código-objeto a código-fonte; (e) usar ou incluir quaisquer 
Produtos, Recursos ou Propriedade da Galvanize em qualquer bureau de serviços ou serviço gerador de taxas 
oferecido a terceiros; ou (f) usar quaisquer Produtos, Recursos ou Propriedade da Galvanize para criar trabalhos 
que concorram com os Produtos ou que usem recursos, funções ou gráficos similares. 

12.3 Comentários. O Cliente concede à Galvanize e a seus Afiliados um direito e uma licença não exclusivos, livres 
de royalties, em todo o mundo, perpétuos e irrevogáveis para usar e exercer os direitos de propriedade 
intelectual nas sugestões ou comentários do Cliente sobre os Produtos e os Recursos, incluindo a incorporação 
dessas sugestões ou comentários em quaisquer Produtos, Recursos ou Propriedade da Galvanize.  
 

13. Confidencialidade 

13.1 Informações Confidenciais. Para as finalidades deste Contrato, "Informações Confidenciais" são quaisquer 
informações orais, escritas ou eletrônicas; documentos; materiais ou dados fornecidos ou divulgados por uma 
parte à outra parte que tenham natureza proprietária e não estejam prontamente disponíveis ao público. As 
Informações Confidenciais incluem, entre outras: (a) os Produtos; (b) os Dados do Cliente; (c) os termos e os 
preços da assinatura do Cliente; (d) as informações financeiras, os planos de produtos, os roteiros de produtos, 
os métodos comerciais e os segredos comerciais de uma parte; (e) informações não públicas a respeito de 
clientes ou funcionários de uma parte; e (f) informações que, considerando a sua natureza ou as circunstâncias 
que envolvem a sua divulgação, a parte receptora sabe ou deveria saber, dentro de limites razoáveis, que são 
confidenciais.  

13.2 Exclusões. As Informações Confidenciais de uma parte não incluem informações que: (a) sejam ou se tornem 
parte do domínio público por outros meios que não ato ou omissão da parte receptora; (b) estavam em posse 
legítima da parte receptora antes da divulgação e não foram obtidas pela outra parte, direta ou indiretamente, 
da parte informante; (c) sejam legalmente divulgadas para a parte receptora por um terceiro, sem restrições de 
divulgação; ou (d) sejam desenvolvidas independentemente pela parte receptora, sem uso ou benefício das 
Informações Confidenciais da parte informante.  

13.3 Obrigações. A parte receptora concorda em manter o sigilo das Informações Confidenciais da parte informante 
e em utilizar essas Informações Confidenciais exclusivamente para a finalidade de exercer de seus direitos e 
cumprir suas obrigações nos termos deste Contrato. Sujeito à Cláusula 13.4 (Revelação Obrigatória), a parte 
receptora não divulgará as Informações Confidenciais da parte informante a terceiros, exceto aos funcionários, 
contratados, prestadores de serviços, consultores, advogados e auditores da empresa e de suas afiliadas que 
precisem conhecer essas Informações Confidenciais e que tenham concordado por escrito em manter a 
confidencialidade dessas Informações Confidenciais. Esta Cláusula 13.3 (Obrigações) não se aplica aos Dados 
do Cliente armazenados nos Produtos de Nuvem, que serão regidos pelos termos da Cláusula 8 (Dados do 
Cliente) e da Cláusula 9 ( Segurança), em vez desta Cláusula 13.3 (Obrigações).  

13.4 Revelação Obrigatória. Se a parte receptora for solicitada ou exigida por lei ou processo legal cabível a revelar 
qualquer das Informações Confidenciais da parte informante, a parte receptora notificará a parte informante 
antecipadamente a respeito dessa revelação obrigatória (na medida permitida por lei) e oferecerá assistência 
razoável, à custa da parte informante, se a parte informante desejar contestar a divulgação. Todas essas 
revelações serão limitadas ao que é necessário a e estarão sujeitas às proteções de confidencialidade na medida 
razoavelmente praticável. Nenhuma divulgação de Informações Confidenciais exigida por lei ou processo legal 
cabível será considerada violação deste Contrato.  

 

14. Garantia  

14.1 Garantias. Sujeito à Cláusula 14.3 (Exclusões), a Galvanize garante que, durante a vigência da assinatura: (a) a 
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Documentação do Usuário descreverá com precisão a funcionalidade aplicável dos Produtos; (b) os Produtos 
apresentarão um desempenho substancialmente em conformidade com sua Documentação do Usuário aplicável 
quando o Cliente administrar, acessar e utilizar os Produtos de acordo com essa Documentação do Usuário; (c) 
a Galvanize não reduzirá de forma relevante a segurança ou a funcionalidade geral dos Produtos; e (d) os 
Serviços serão prestados de forma profissional por pessoal com habilidade, conhecimento e experiência 
suficientes para executar os Serviços.  

14.2 Soluções de Garantia. Se qualquer Produto ou Serviço não cumprir as garantias acima e o Cliente notificar a 
Galvanize por escrito, durante a vigência da assinatura, da natureza dessa não conformidade, a Galvanize tomará 
todas as medidas comerciais razoáveis para solucionar imediatamente essa não conformidade, sem custo 
adicional. Se a Galvanize não solucionar a não conformidade dentro de um período razoável acordado entre as 
partes, o Cliente poderá rescindir a assinatura do Produto ou dos Serviços relacionados e receber um reembolso 
de acordo com a Cláusula 3.5 (Reembolsos ou Pagamentos na Rescisão). A solução acima consiste no seu único 
e exclusivo recurso para a quebra de garantia.  

14.3 Exclusões. A Galvanize não garante ou promete que os Produtos, a Documentação do Usuário, os Recursos ou 
quaisquer Serviços serão ininterruptos, livres de erros ou atenderão às necessidades ou aos requisitos 
específicos do Cliente. A Galvanize não garante o desempenho ou a segurança da Internet. A Galvanize não é 
responsável por quaisquer problemas ou perdas relacionadas aos riscos inerentes à conectividade da Internet 
(como hackers, phishing e malware), exceto na medida em que esses problemas ou perdas resultem da violação 
pela Galvanize das suas obrigações de segurança nos termos deste Contrato.  

14.4 Isenção de Responsabilidade. EXCETO PARA AS GARANTIAS EXPLÍCITAS ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO, 
NENHUMA DAS PARTES FAZ QUALQUER TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA, ESTATUTÁRIA, 
ORAL, ESCRITA OU OUTRA. CADA PARTE RENUNCIA ESPECIFICAMENTE, NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA 
PELA LEI APLICÁVEL, A TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA OU NÃO INFRAÇÃO (MAS SEM PREJUÍZO 
DAS SUAS OBRIGAÇÕES DE INDEMNIZAÇÃO NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15 (INDENIZAÇÃO)). Algumas 
jurisdições não permitem a exclusão de garantias implícitas. Neste caso, qualquer garantia implícita é limitada 
a um período de 90 (noventa) dias a partir da data em que o Cliente ativou a assinatura do Produto.  

15. Indenização 

15.1 Indenização da Galvanize. A Galvanize defenderá, à sua custa, qualquer reclamação feita contra o Cliente por 
terceiros que afirmem que o uso de um Produto, Serviço ou Produto do Trabalho pelo Cliente em conformidade 
com o presente Contrato infringe os direitos de propriedade intelectual desses terceiros. A Galvanize indenizará 
o Cliente por danos e custos reais (incluindo honorários legais razoáveis) concedidos em definitivo contra o 
Cliente a respeito dessa reclamação, ou pelo valor acordado para pagamento na liquidação dessa reclamação.  

15.2 Solução para declarações de infração. Mediante notificação de uma alegação de infração ou se, na opinião da 
Galvanize, tal alegação seja provável, além das suas obrigações nos termos da Cláusula 15.1, a Galvanize tem 
o direito, sem qualquer custo para o Cliente, de: (a) obter o direito de o Cliente continuar a usar o Produto, os 
Serviços ou o Produto do Trabalho afetados; (b) substituir ou modificar esse Produto, esses Serviços ou esse 
Produto do Trabalho de forma a eliminar a infração e fornecer substancialmente níveis iguais ou superiores de 
funcionalidade e desempenho que os do Produto, dos Serviços ou do Produto do Trabalho afetados; ou (c) se, 
na opinião da Galvanize, nenhuma das opções (a) ou (b) for comercialmente razoável nas circunstâncias, a 
Galvanize poderá rescindir a assinatura do Produto ou os Serviços afetados mediante notificação por escrito ao 
Cliente com 30 (trinta) dias de antecedência, e reembolsará ao Cliente todas as taxas pagas antecipadamente 

pela parte remanescente não utilizada da vigência da assinatura atual. As Cláusulas 15.1 e 15.2 constituem a 
responsabilidade total da Galvanize e a solução única e exclusiva do Cliente em relação à violação dos direitos 
de propriedade intelectual e de propriedade de terceiros. 

15.3 Indenização do Cliente. O cliente defenderá, à sua custa, qualquer reclamação feita contra a Galvanize por um 
terceiro: (a) que afirme que a coleta e uso dos Dados do Cliente infringe os direitos desse terceiro ou viola lei 
ou regulamento aplicável; ou (b) que resulte da violação pelo Cliente da Cláusula 5.3 (Política de Uso Aceitável). 
O Cliente indenizará a Galvanize por danos e custos reais (incluindo honorários legais razoáveis) concedidos em 
definitivo contra a Galvanize a respeito dessa reclamação, ou pelo valor acordado para pagamento na liquidação 
de qualquer dessas reclamações. O Cliente não terá nenhuma obrigação de defender ou indenizar qualquer 
reclamação resultante exclusivamente de um Produto em si ou causada pela violação deste Contrato pela 
Galvanize. 
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15.4 Condições de Indenização. As obrigações de uma parte nos termos da Cláusula 15.1 (Indenização da Galvanize) 
e da Cláusula 15.3 (Indenização do Cliente) dependem de: (a) o indenizado notificar imediatamente o 
indenizador sobre a reclamação; (b) o indenizado ceder ao indenizador o controle exclusivo da defesa e de todas 
as negociações para a liquidação ou o compromisso (desde que isso não exija a admissão de culpa ou 
responsabilidade por parte do indenizado); e (c) o indenizado oferecer ao indenizador um auxílio razoável, à 
custa do indenizador. O indenizado pode, à sua custa, contratar a assessoria jurídica que preferir. 

15.5 Exclusões. A Galvanize não terá obrigações, nos termos desta Cláusula 15 (Indenização), a respeito de qualquer 
alegação de infração que não declare especificamente que um Produto, Serviço ou Produto do Trabalho é a 
causa da infração, ou de qualquer reclamação de infração resultante ou relacionada a: (a) utilização de uma 
versão desatualizada de um Produto que não conta mais com o suporte comercial da Galvanize; (b) qualquer 
modificação de Produto, Serviços ou Produto do Trabalho pelo Cliente ou por qualquer outra pessoa que não a 
Galvanize; (c) uso ou combinação do Produto ou Produto do Trabalho com programas, componentes ou produtos 
não fornecidos pela Galvanize ou não autorizados pela Galvanize na Documentação do Usuário; (d) uso um 
Produto, Serviço ou Produto do Trabalho de qualquer forma que viole o presente Contrato ou que não esteja 
de acordo com a Documentação do Usuário aplicável; (e) uso dos Dados do Cliente pelo Cliente; ou (f) qualquer 
Sistema do Cliente. 

16. Limitação Mútua de Responsabilidade. 

16.1 Limitação de Responsabilidade. SUJEITO À CLÁUSULA 16.3 (EXCLUSÕES), A RESPONSABILIDADE ACUMULADA 
DE CADA PARTE, JUNTAMENTE COM SEUS AFILIADOS, DECORRENTE DESTE CONTRATO OU A ELE 
RELACIONADA SERÁ LIMITADA A 125% DAS TAXAS PAGÁVEIS PELO CLIENTE PELOS PRODUTOS NO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES ANTERIOR AO EVENTO QUE DEU ORIGEM À RESPONSABILIDADE. ESTA LIMITAÇÃO 
SERÁ APLICADA, INDEPENDENTEMENTE DE UMA AÇÃO EM CONTRATO OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO 
NEGLIGÊNCIA) OU DA TEORIA DE REPONSABILIDADE. ESTA LIMITAÇÃO NÃO SERÁ APLICADA PARA LIMITAR 
A OBRIGAÇÃO DO CLIENTE DE PAGAR AS TAXAS NOS TERMOS DESTE CONTRATO. 

16.2 Sem Responsabilidade. SUJEITO À CLÁUSULA 16.3 (EXCLUSÕES), NENHUMA PARTE NEM QUALQUER DE SEUS 
AFILIADOS TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DOS SEGUINTES DANOS OU PERDAS 
(MESMO QUE TAIS DANOS OU PERDAS SEJAM PREVISÍVEIS, CONHECIDOS OU CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA 
DA PARTE, E MESMO QUE A SOLUÇÃO DE UMA PARTE FALHE DE OUTRA FORMA EM SEU PROPÓSITO 
ESSENCIAL): (A) LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE BOA 
VONTADE, PERDA DE REPUTAÇÃO, CUSTOS DE BENS SUBSTITUTOS; OU (B) QUAISQUER DANOS OU PERDAS 
INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU PUNITIVOS (EM CONTRATO, ATO ILÍCITO OU 
OUTRO) (MAS SEM PREJUÍZO DAS OBRIGAÇÕES DE UMA PARTE NOS TERMOS DA CLÁUSULA 9.4 (SOLUÇÃO 
PARA VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA)).  

16.3 Exclusões. As limitações e exclusões de responsabilidade nesta Cláusula 16 (Limitação Mútua de 
Responsabilidade) não serão aplicadas: (a) às obrigações de uma parte nos termos da Cláusula 15 
(Indenização); (b) à violação dos direitos de propriedade intelectual da Galvanize ou à violação da Cláusula 12.2 
(Restrições de PI); ou (c) a quaisquer danos ou responsabilidades que não possam ser limitados ou excluídos 
pela lei aplicável, incluindo, entre outros, (i) os decorrentes de negligência grosseira, má conduta deliberada, 
falsidade ou fraude de uma parte, ou (ii) responsabilidade por morte ou danos pessoais causadas por negligência 
de uma parte. 

17. Garantia 

17.1 Cobertura. A Galvanize obterá e manterá, à sua custa e sem limitar as suas obrigações de responsabilidade nos 

termos deste Contrato, a seguinte cobertura de seguro mínima durante a vigência da assinatura: (a) seguro de 
responsabilidade civil comercial geral com limites não inferiores a US$ 2.000.000 (dois milhões de dólares) por 
ocorrência e US$ 2.000.000 (dois milhões de dólares) como um agregado anual contra responsabilidade por 
danos corporais e danos materiais; (b) seguro de responsabilidade civil do empregador com limites não inferiores 
a US$ 2.000.000 (dois milhões de dólares); (c) seguro de responsabilidade civil profissional com limites não 
inferiores a US$ 2.000.000 (dois milhões de dólares) por sinistro e US$ 2.000.000 (dois milhões de dólares) 
como um agregado anual; (d) seguro de responsabilidade civil de automóvel de propriedade de terceiros com 
limites não inferiores a US$ 1.000.000 (um milhão de dólares); (e) seguro de responsabilidade civil de cibernética 
e privacidade com limites não inferiores a US$ 2.000.000 (dois milhões de dólares); e (f) seguro de indemnização 
de trabalhadores, conforme exigido pela legislação aplicável. O Cliente obterá e manterá, à sua custa, seguros 
adequados para suas próprias operações comerciais e para os riscos associados ao seu uso dos Produtos e 
Serviços. 
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17.2 Evidência. A Galvanize providenciará os seguros acima em pleno vigor e efeito na data inicial da assinatura do 
Cliente. Se solicitado pelo Cliente, a Galvanize fornecerá ao Cliente um certificado ou memorando de seguros, 
confirmando a cobertura desses seguros. O fato de que a Galvanize conta com a cobertura de seguros não será 
interpretado para aumentar a responsabilidade da Galvanize nos termos deste Contrato.  

18. Cumprimento das Leis  

18.1 Anticorrupção/Antissuborno. Cada uma das partes cumprirá todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo, 
entre outras, a Lei de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros do Canadá, a Lei de Práticas Corruptas 
Estrangeiras dos Estados Unidos e Lei de Suborno do Reino Unido, de 2010, incluindo suas alterações ocasionais. 
Cada parte concorda que não recebeu nem lhe foi ofertado nenhum suborno, propina, pagamento, presente ou 
item de valor ilegal ou impróprio de qualquer um dos funcionários ou revendedores da outra parte em conexão 
com este Contrato, exceto brindes e entretenimento razoáveis fornecidos no decorrer normal dos negócios. Em 
nenhuma circunstância qualquer uma das partes será obrigada, de acordo com este Contrato, a tomar qualquer 
medida que acredite, de boa-fé, que causaria violação a leis, regras, diretrizes ou regulamentos aplicáveis. 

18.2 Exportação. Os Produtos fornecidos nos termos deste Contrato podem estar sujeitos às leis de exportação ou 
importação nos Estados Unidos e em países outros que não o Canadá. O Cliente e a Galvanize declaram 
individualmente que não estão relacionados em nenhuma lista de partes proibidas do governo dos EUA nem 
estão de outra forma sujeitas a sanções ou restrições do governo. O Cliente não permitirá o acesso ou uso dos 
Produtos por qualquer país ou região sujeita a embargo, sanção ou restrições de exportação, ou por qualquer 
pessoa sujeita a sanções ou restrições.  

19. Lei Governante e Litígio de Resolução 

19.1 Legislação Aplicável. Este Contrato é regido e será interpretado de acordo com as seguintes leis: (a) as leis do 
Estado de Nova Iorque, se o Cliente estiver localizado nos Estados Unidos; (b) as leis inglesas, se o Cliente 
estiver localizado no Reino Unido, na Europa, no Oriente Médio ou na África; (c) as leis de Singapura, se o 
Cliente estiver localizado na Ásia (exceto no Oriente Médio); ou (d) as leis da província Colúmbia Britânica e as 
leis federais aplicáveis do Canadá, se o Cliente estiver localizado em qualquer outro país ou local. Fica 
expressamente excluída a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias.  

19.2 Resolução de Litígios. Sujeito e sem prejuízo do direito de uma parte obter medidas liminares e medidas 
assecuratórias de caráter provisório, as partes tentarão resolver qualquer controvérsia ou reclamação 
relacionada a este Contrato por meio de consultas e negociações de boa-fé. As partes podem acordar 
mutuamente o uso de alguma forma alternativa de resolução de litígios não vinculante, como mediação. O uso 
de qualquer procedimento alternativo de resolução de litígios não será interpretado como renúncia ou preclusão 
que afetam negativamente os direitos de qualquer parte. Qualquer disputa que as partes não puderem resolver 
entre si dentro de 60 (sessenta) dias após a primeira manifestação de reclamação ou controvérsia será 
encaminhada para liquidação final e determinação mediante arbitragem vinculante de acordo com a Cláusula 
19.3 (Arbitragem). 

19.3 Arbitragem. A arbitragem será realizada no idioma inglês perante único árbitro que tenha experiência substancial 
na resolução de litígios contratuais de propriedade intelectual e tecnologia comercial. A arbitragem será realizada 
e conduzida: (i) em Nova York, NY, EUA, de acordo com as regras de arbitragem comercial da Associação 
Americana de Arbitragem, se o Cliente estiver localizado nos Estados Unidos; (ii) em Londres, Inglaterra, de 
acordo com as regras da LCIA (Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres), se o Cliente estiver localizado 
no Reino Unido, na Europa, no Oriente Médio ou na África; (iii) em Singapura, de acordo com as regras do SIAC 

(Centro de Arbitragem Internacional de Singapura), se o Cliente estiver localizado na Ásia (exceto no Oriente 
Médio); (iv) em Vancouver, B.C., Canadá, de acordo com o Centro Internacional de Resolução de Litígios do 
Canadá (ICDR) e suas Regras de Arbitragem Internacional ou suas Regras de Arbitragem Canadenses (conforme 
o caso), se o Cliente estiver localizado no Canadá ou em qualquer outro país ou região.  

 

20. Geral 

20.1 Contrato Completo. Este Contrato constitui a expressão perfeita e exclusiva do contrato entre as partes com 
respeito ao seu assunto. Este Contrato substitui e funde todas as representações, propostas, entendimentos, 
discussões ou outros acordos prévios entre as partes (orais, escritos, explícitos ou implícitos) relacionados aos 
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assuntos contidos neste Contrato. Os termos de qualquer pedido de compra do Cliente ou outros termos gerais 
do Cliente não terão valor legal para as partes e não serão interpretados de forma a modificar este Contrato. 
Quaisquer alterações ou variações deste Contrato somente poderão ser realizadas em adendo escrito assinado 
por ambas as partes. Se as partes tiverem celebrado um contrato escrito relativo aos Produtos ou Serviços, 
assinado pelo Cliente e pela Galvanize, esse contrato escrito prevalecerá sobre este Contrato. 

20.2 Cessão. Nenhuma das partes pode ceder este Contrato sem o consentimento prévio por escrito da outra parte 
(que não deverá ser negado de forma irrazoável), exceto para um Afiliado ou em relação a uma fusão, aquisição, 
reorganização corporativa ou venda de todos ou substancialmente todos os seus ativos. Uma cessão permitida 
não terá efeito a menos que a parte cedente notifique a outra parte da cessão e obtenha a concordância do 
cessionário por escrito em ficar obrigado por todos os termos deste Contrato. Sujeito ao acima exposto, este 
Contrato obrigará e beneficiará as partes e seus respectivos sucessores e cessionários permitidos. 

20.3 Notificações. Qualquer notificação que uma das partes deva ou possa enviar à outra parte nos termos do 
presente Contrato será feita por escrito e, exceto para notificações por e-mail, será entregue à Galvanize no 
endereço definido na página 1 deste Contrato (Attention: Legal Department) e ao Cliente no endereço fornecido 
no Formulário de Pedido mais recente. Qualquer uma das partes poderá alterar o endereço para o recebimento 
de notificações e avisos, desde que informe essa alteração por escrito à outra parte. A entrega da notificação 
será feita pessoalmente, por courier, correio registrado ou e-mail confirmado, exceto que notificações por e-
mail não serão cabíveis no caso das notificações exigidas pelas Cláusulas 13.4 (Revelação Obrigatória), 15 
(Indenização) ou 19.2 (Resolução de Litígios). A entrega será considerada efetivada mediante recebimento 
(desde que, na entrega por e-mail, nenhuma resposta automatizada ou de outro tipo seja recebida indicando a 
não entrega ou a ausência do destinatário).  

20.4 Renúncia de Direitos e Divisibilidade. A isenção de uma violação de qualquer disposição deste Contrato não 
funcionará ou será interpretada como uma isenção de qualquer outra violação ou qualquer violação 
subsequente. Se alguma disposição deste Contrato for declarada inexequível, ela será interpretada, limitada, 
modificada ou, se preciso, dividida na medida do que for necessário para afastar sua inaplicabilidade, ficando 
todas as demais disposições deste Contrato em pleno vigor e efeito. 

20.5 Verificação. A Galvanize poderá, com a devida antecedência e não mais do que uma vez por ano, solicitar a 
apresentação de registros para confirmar se o uso dos Produtos pelo Cliente está de acordo com os termos 
deste Contrato. Se a Galvanize tiver justo motivo para acreditar que essas informações não demonstram 
corretamente o uso do Produto pelo Cliente, a Galvanize, ou um terceiro designado pela Galvanize, poderá 
realizar uma auditoria para confirmar se o uso dos Produtos pelo Cliente está em conformidade com este 
Contrato. Se a auditoria apontar alguma violação deste Contrato pelo Cliente, o Cliente reembolsará à Galvanize 
as despesas razoáveis com auditoria e ainda pagará as taxas adicionais necessárias. 
 

20.6 Pesquisa e Desenvolvimento de Produto. O Cliente reconhece que a Galvanize pode usar metadados agregados 
e anonimizados em relação ao uso dos Produtos para os objetivos comerciais internos da Galvanize, como 
pesquisa, desenvolvimento e melhoria do Produto. Essas informações não incluirão Dados do Cliente e os termos 
acima não afetam ou limitam as obrigações da Galvanize nos termos da Cláusula 9 (Proteção de Dados) ou da 
Cláusula 13 (Confidencialidade) deste Contrato. 

 
20.7 Governo Federal dos Estados Unidos. Os Produtos, incluindo o software e a tecnologia relacionados, são "Itens 

Comerciais", termo definido no FAR 2.101. Os dados técnicos e os direitos de software do governo relacionados 
aos Produtos incluem apenas os direitos normalmente fornecidos ao mercado comercial conforme especificado 
neste Contrato. Esta licença comercial habitual é fornecida de acordo com as cláusulas 12.211 (Dados Técnicos) 
e 12.212 (Software) do FAR e, para operações do Departamento de Defesa, de acordo com as cláusulas 252.227- 
7015 (Dados Técnicos - Itens Comerciais) e DFAR 227.7202-3 (Direitos em Software de Computador Comercial 
ou Documentação de Software de Computador) do DFAR. Se uma agência governamental tiver necessidade de 
direitos não concedidos nos termos deste Contrato, ela deverá negociar com a Galvanize para determinar se há 
termos aceitáveis para a concessão desses direitos, e um adendo mutuamente aceitável por escrito será redigido 
para conceder especificamente esses direitos e será incluído em qualquer contrato aplicável.  

 
20.8 Não Concorrência. Durante a execução de quaisquer Serviços e pelo período de 1 (um) ano após a conclusão 

desses Serviços, nenhuma parte solicitará, para fins de contratação ou retenção como contratados 
independentes, qualquer funcionário ou contratado da outra parte envolvido na prestação dos Serviços. O 
exposto acima não proibirá nenhuma parte de empregar qualquer indivíduo que se candidate a um cargo em 
resposta a uma solicitação interna, anúncio de emprego ou outra forma geral de solicitação de emprego. 
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20.9 Subcontratados. A Galvanize pode usar subcontratados na execução deste Contrato. Esses subcontratados terão 

as competências e a experiência necessárias para executar o trabalho designado a eles. Nenhuma 
subcontratação dispensará a Galvanize das suas obrigações nos termos deste Contrato. A Galvanize 
permanecerá responsável pelo trabalho realizado pelos seus subcontratados da mesma forma que se o trabalho 
tivesse sido realizado pela própria Galvanize. Mediante solicitação por escrito, a Galvanize identificará ao Cliente 
todos os subcontratados que trabalham ao abrigo deste Contrato.  

 
20.10 Força Maior. Nenhuma das partes será responsável por qualquer atraso ou falha no desempenho causado por 

um evento de força maior, como incêndio, inundação, greve, autoridade governamental ou militar, terremoto, 
ato de terrorismo, falha na Internet ou nas telecomunicações ou qualquer outra causa fora do seu controle 
razoável (o que exclui explicitamente a falta de fundos suficientes).  
 

20.11 Sem Terceiros Beneficiários. Exceto conforme explicitamente disposto neste MSA, nenhuma pessoa, além de 
uma parte deste MSA, terá o direito de impor qualquer termo deste MSA. 

 

20.12 Idioma. Se houver algum conflito ou ambiguidade entre a versão em inglês deste MSA e a versão em qualquer 
outro idioma deste MSA, a versão em inglês prevalecerá e será considerada o texto autêntico para fins de 
interpretação. 

 
 

v. 1º de junho de 2021 
 

© 2021 ACL Services Ltd. dba Galvanize. Todos os direitos reservados. 



 

 

Anexo “A” 
Contrato de Nível de Serviço 

 
Este Contrato de Nível de Serviço ("SLA") é um anexo e parte do Contrato Mestre de Assinatura da Galvanize ("MSA") e define os 
níveis de serviço dos Produtos de Nuvem. Os termos iniciados com letra maiúscula usados (mas não definidos) neste SLA têm o 
significado atribuído no MSA. 

1. Nível de Serviço. A Galvanize tomará todas as medidas comercialmente razoáveis para tornar os Produtos de Nuvem 
operacionais e disponíveis para o Cliente em pelo menos 99,9% do tempo de um mês de calendário, excluindo os períodos de 
Manutenção Programada (o "Compromisso de Desempenho"). Se a Galvanize não cumprir o Compromisso de Desempenho, 
o Cliente terá direito a receber os Créditos de Serviço descritos abaixo. Se a Galvanize não cumprir seu Compromisso de 
Desempenho por 3 (três) meses de calendário consecutivos durante a vigência da assinatura, o Cliente poderá rescindir a 
assinatura por justa causa. Este SLA define a solução única e exclusiva do Cliente para qualquer indisponibilidade dos Produtos 
de Nuvem.  

2. Definições.  

a. "Indisponibilidade" é um período de pelo menos 10 (dez) minutos consecutivos durante o qual o Produto de Nuvem não 
está disponível e não pode ser acessado ou usado. Interrupções intermitentes, indisponibilidades por períodos inferiores a 
10 (dez) minutos ou indisponibilidade do Produto de Nuvem causada por circunstâncias fora do controle razoável da 
Galvanize (como forças externas que afetam a confiabilidade da Internet ou dos sistemas ou dispositivos do próprio Cliente) 
não serão consideradas Indisponibilidade. A Indisponibilidade pode ser medida por meio de um serviço de monitoramento 
independente fornecido por terceiros e selecionado pela Galvanize. 

b. "Porcentagem de Disponibilidade Mensal" é a Disponibilidade Programada de Serviço (como definida abaixo) menos o 
número total de minutos de Indisponibilidade em um mês de calendário, dividida pela Disponibilidade Programada de 
Serviço. 

c. "Manutenção Programada" é a manutenção ocasional dos Produtos de Nuvem para adicionar recursos, atualizar software, 
instalar correções de segurança e realizar outros procedimentos de manutenção de rotina. A Manutenção Programada ocorre 
normalmente durante o período de menor utilização prevista do sistema. Uma notificação de sistema sobre a Manutenção 
Programada é fornecida antecipadamente. Durante a Manutenção Programada, alguns componentes dos Produtos de Nuvem 
podem ficar off-line, operar em modos menos redundantes ou operar com níveis de capacidade reduzidos.  

d. "Disponibilidade Programada de Serviço" é o número total de minutos em um mês de calendário (por exemplo, 43.200 
minutos em um mês de 30 dias) menos o número de minutos de Manutenção Programada nesse mês.  

3. Créditos de Serviço. Se a Porcentagem de Disponibilidade Mensal em qualquer mês de calendário for inferior a 99,9% e o 
Cliente for afetado por qualquer Indisponibilidade (por exemplo, se a Indisponibilidade ocorrer durante o horário comercial 
normal, quando o cliente está acessando o Produto de Nuvem), a Galvanize prorrogará, sem custo adicional, a vigência da 
assinatura do Cliente pelo número de dias cabível estabelecido na tabela a seguir. 

Porcentagem de disponibilidade mensal Dias adicionais de assinatura 

< 99,9% - ≥ 99,0% 3 dias 

< 99,0% - ≥ 95,0% 7 dias 

< 95,0% 15 dias 

Para solicitar um Crédito de Serviço, o Cliente deve notificar a Galvanize 30 (trinta) dias antes do último dia do mês de calendário 
no qual deseja receber um Crédito de Serviço. Nenhum Crédito de Serviço será emitido após esse período de 30 (trinta) dias. O 
número máximo de Créditos de Serviço disponível em qualquer mês de calendário individual é 15 (quinze) dias. Os Créditos de 
Serviço não podem ser permutados ou convertidos para obter valores monetários. 

4. Exclusões. O Compromisso de Desempenho não se aplica (e nenhum Crédito de Serviço é disponibilizado) em caso de qualquer 
interrupção ou indisponibilidade do Produto de Nuvem (a) causada por fatores fora do controle razoável da Galvanize, como forças 
externas que afetem a confiabilidade da Internet ou qualquer evento de força maior, (b) causada por ações ou omissões do Cliente 
ou de qualquer funcionário, contratado, agente ou terceiro agindo em nome do Cliente, (c) causada pelos sistemas ou software 
do Cliente (conforme definidos no Contrato) ou por qualquer equipamento, software ou tecnologia que não seja da Galvanize 
(exceto equipamentos de terceiros sob o controle direto da Galvanize), (d) causada por Manutenção Programada, ou (e) causada 
pela suspensão ou rescisão do direito de o Cliente usar o Produto de Nuvem de acordo com os termos do MSA.  

 
v. 1º de junho de 2021 
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Adendo "B" 
Adendo de Segurança 

 
Este Adendo de Segurança é um anexo e parte do Contrato Mestre de Assinatura da Galvanize ("MSA") e define a segurança 
dos Produtos de Nuvem. Os termos iniciados com letra maiúscula usados neste Adendo têm o significado atribuído no MSA. 
 
1. Modelo de Segurança Compartilhada 
 
A segurança envolve um esforço conjunto da Galvanize e do Cliente. A Galvanize gerencia a segurança geral dos Produtos de 
Nuvem. O Cliente gerencia a segurança do usuário final e os controles de acesso ao seu ambiente de Produto de Nuvem e é 
responsável por determinar os tipos de dados a serem usados com os Produtos de Nuvem. 

2. Políticas e Procedimentos 
 
A Galvanize implementou uma estrutura de política de segurança baseada na ISO 27001/2 para definir expectativas e requisitos 
mínimos de segurança para toda a organização. Os Produtos de Nuvem são apoiados por várias políticas, padrões e procedimentos 
operacionais e de segurança, incluindo, entre outros, os relacionados a: 

 
o Controle de acesso 
o Recursos humanos 
o Gerenciamento de mudanças 
o Classificação de informações 
o Segurança de mídia 
o Continuidade de negócios 
o Recuperação de desastres 

o Ciclo de vida de desenvolvimento de software 
seguro 

o Gerenciamento de vulnerabilidades 
o Resposta a incidentes de segurança 
o Gerenciamento de terceiros 
o Acesso remoto 
o Registro em logs e monitoramento 
o Conformidade 

 
3. Medidas de Segurança 
 
A Galvanize implementou e manterá medidas de segurança técnicas e organizacionais padrão do setor, comercialmente razoáveis, 
projetadas para impedir o acesso, o uso ou a divulgação sem autorização de Dados do Cliente armazenados nos Produtos de 
Nuvem. Essas medidas de segurança incluem, entre outras:  

a. Controle de Acesso. A Galvanize usa o princípio de menor privilégio para a administração interna. O acesso é concedido 
de acordo com a necessidade, usando um sistema de geração e aprovação de tíquetes. O acesso administrativo é 
protegido por uma combinação de listas de IPs permitidos, nome/senha de usuário, autenticação multifator e chaves 
privadas. São definidos limites de sessão por inatividade. Todos os acessos são rastreados e monitorados para detectar 
atividades suspeitas. O acesso ao sistema de produção e aos aplicativos internos é removido imediatamente após a 
demissão do pessoal. Os direitos de acesso são revisados a cada trimestre.  
 

b. Pessoal. As práticas de contratação asseguram que novos funcionários estejam qualificados para sua função. 
Procedimentos de verificação de antecedentes estão implementados para pessoal que pode ter contato com Dados do 
Cliente. Exigimos que o pessoal participe de treinamento de segurança, confidencialidade e privacidade na contratação 
e a cada ano subsequente. 
 

c. Criptografia de Dados. A Galvanize oferece criptografia de dados em trânsito e em repouso. A criptografia em trânsito é 
realizada por meio do protocolo padrão do setor TLS (Transport Layer Security), incluindo AES (Advanced Encryption 
Standard) com comprimentos de chave de até 256 bits. A criptografia em repouso é realizada usando a criptografia de 
armazenamento da AWS, também baseada no algoritmo de criptografia AES com chaves fortes de 256 bits. 
  

d. Segurança Física. As instalações físicas da Galvanize são mantidas fechadas durante o horário não comercial e são 
protegidas por serviços de segurança e alarme. Câmeras de segurança estão posicionadas visivelmente em locais de alto 
trânsito ou confidenciais. Os crachás são necessários para entrar nos escritórios da Galvanize e devem ficar visíveis em 
todos os momentos. O acesso físico é auditado trimestralmente. A segurança física do data center é responsabilidade da 
Amazon Web Services. 
 

e. Segurança de Rede. A Galvanize usa uma combinação de firewalls de aplicativos web, recursos de detecção e prevenção 
de intrusão e alertas em tempo real. A Galvanize desenvolveu procedimentos para monitorar os sistemas do HighBond e 
detectar eventos relacionados a desempenho, disponibilidade e segurança. Estes eventos são investigados imediatamente 
pela equipe de operações de produção da Galvanize. 
 

f. Ambiente Hospedado. Os Produtos de Nuvem são hospedados pela Amazon Web Services (AWS). Dentro do ambiente 
hospedado, o Cliente recebe o seu próprio ambiente de aplicativos (o seu serviço da Galvanize). A AWS fornece as 
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instalações físicas e a infraestrutura física de hardware de servidor, redes e serviços relacionados para os Produtos de 
Nuvem e a hospedagem dos Dados do Clientes.  
 

g. Gerenciamento de Ativos e Segurança de Endpoints. Os ativos de informações são classificados e atribuídos de acordo 
com uma política de gerenciamento de ativos. Os dispositivos de endpoints são gerenciados por meio de uma ferramenta 
de gerenciamento de endpoints, incluindo correções, criptografia, software antivírus atualizado pelo menos uma vez por 
dia e filtragem de conteúdo web mal intencionado. Na demissão do pessoal, os laptops e os cartões de acesso ao edifício 
são devolvidos. 
 

h. Testes de Penetração. A Galvanize usa terceiros independentes para executar testes de penetração regulares e verificar 
as vulnerabilidades de segurança, tais como scripts cross-site, injeção de SQL e gerenciamento de sessões e cookies. Um 
resumo dos relatórios de teste de penetração mais recentes podem ser disponibilizados ao Cliente de acordo com as 
disposições de confidencialidade do MSA ou de um contrato separado de não divulgação. 
 

i. Gerenciamento de Vulnerabilidades. A verificação de vulnerabilidade é realizada pelo menos uma vez por semana para 
sistemas operacionais, componentes de software, aplicativos web dinâmicos e análise de código estático. Todas as 
vulnerabilidades são priorizadas por severidade usando o sistema de pontuação de vulnerabilidades comuns. Quando 
possível, mitigações serão implementadas para vulnerabilidades críticas enquanto uma correção completa é desenvolvida. 
 

4. Backup e Recuperação de Desastres 
 
A Galvanize mantém processos para garantir a redundância de failover. Além disso, backups completos de sistema/instância são 
feitos regularmente para restaurar a integridade dos dados em caso de falha sistêmica ou de banco de dados, mas não com o 
propósito de restaurar dados apagados dos usuários. A mídia de backup é criptografada e armazenada externamente com 
segurança. A Galvanize também mantém um plano de continuidade de negócios e procedimentos de recuperação de desastres.  

5. Procedimentos para Violações de Segurança 
 
A Galvanize mantém um plano de resposta a incidentes gerenciado pela sua equipe de resposta a incidentes de Segurança (SIRT). 
A Galvanize notificará o Cliente sem demoras indevidas se determinar que a segurança dos Produtos de Nuvem foi violada e isso 
resultar no acesso ou divulgação dos Dados do Cliente a um indivíduo ou entidade não autorizado a acessar ou a receber essas 
informações. A notificação incluirá uma breve descrição do incidente com a natureza da violação, a data em que ocorreu e,  se 
conhecidos, os tipos gerais de dados envolvidos. 
 
A Galvanize relatará ao Cliente a ação corretiva sendo executada e cooperará com o Cliente para mitigar os efeitos de quaisquer 
Dados do Cliente perdidos ou comprometidos. A Galvanize realizará uma análise da causa raiz para determinar a causa do 
incidente e para assegurar que as ações corretivas sejam concentradas na verdadeira causa raiz do incidente. O cliente 
implementará todas as medidas corretivas exigidas pela Galvanize. 
 
6. Obrigações de Segurança do Cliente 
 
O Cliente controla a segurança e os controles de acesso do usuário final no ambiente do Produto de Nuvem e gerencia todo o 
ciclo de vida dos Dados do Cliente. O cliente determina que dados são usados, quanto tempo os dados devem ser retidos, que 
dados devem ser apagados, quem pode acessar os dados, a adição e remoção de usuários e a definição das configurações do 
sistema. O Cliente é responsável pela implementação de medidas de segurança adequadas para a utilização dos Produtos de 
Nuvem e dos Dados do Cliente, incluindo, entre outras:  

o usar os recursos de segurança disponibilizados pelos Produtos de Nuvem 
o estabelecer e aplicar o uso de senhas fortes e definir o vencimento das senhas 
o definir controles de acesso a contas, como configuração de SSO (login único), desafio de contas de usuário após várias 

falhas de login e uso de rastreamento de atividades para registrar o acesso e o uso do sistema 
o estabelecer o vencimento de sessões 
o identificar especificamente os endereços IP permitidos 
o seguir práticas recomendadas do setor para eliminar a identificação de dados confidenciais 
o fazer backup dos Dados do Cliente 
o limitar o tipo e quantidade de Dados do Cliente, bem como o seu armazenamento, apenas ao que é necessário para as 

finalidades pretendidas 
 
O cliente notificará imediatamente a Galvanize se tomar conhecimento de qualquer violação de segurança conhecida ou suspeita 
relacionada ao seu uso dos Produtos de Nuvem. 

7. Avaliações de Segurança 
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Mediante solicitação por escrito do Cliente, a Galvanize preencherá um questionário de avaliação de segurança razoável do Cliente 
e fornecerá ao Cliente mais informações sobre as medidas de segurança dos Produtos de Nuvem. Os questionários de avaliação 
de segurança serão preenchidos no máximo uma vez por ano e poderão exigir o reembolso do tempo gasto pelo pessoal da 
Galvanize, dependendo da complexidade e duração do questionário.  

8. Auditoria de Controles de Segurança 
 

A Galvanize tem e manterá um relatório SOC 2 Tipo II atual (ou uma auditoria de segurança que o suceda e seja aceita pelo 
setor) preparado por um auditor independente, contendo uma avaliação abrangente dos controles internos cobrindo os controles 
internos e a segurança das informações relacionados ao Produtos de Nuvem. Mediante solicitação, a Galvanize fornecerá ao 
Cliente uma cópia do relatório SOC 2 atual no momento da solicitação. Esse relatório consiste em Informações Confidenciais da 
Galvanize e está sujeito às disposições de confidencialidade do MSA.  
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Adendo "C" 
Adendo de Processamento de Dados 

 
Este Adendo de Processamento de Dados ("DPA") é um anexo e parte do Contrato Mestre de Assinatura da Galvanize ("MSA"). 
Esta DPA é aplicado quando a Galvanize ou qualquer um dos seus Afiliados processa Dados Pessoais em nome do Cliente em 
conexão com os Produtos de Nuvem ou quaisquer serviços relacionados. Os termos iniciados com letra maiúscula usados e não 
definidos neste DPA têm o significado atribuído no MSA e nas leis de Proteção de Dados aplicáveis. 

Definições 

1. "Leis de Proteção de Dados" são todas as leis e regulamentos aplicáveis ao Processamento de Dados Pessoais de acordo 
com o MSA, incluindo, entre outros, o Regulamento Geral de Proteção de Dados ("GDPR") da UE, a Lei de Proteção de 
Dados do Reino Unido (2018) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia de 2018 ("CCPA"), incluindo suas 
alterações ocasionais.  

 
2. "Dados Pessoais" são "dados pessoais" ou "informações pessoais", conforme esses termos são definidos nas Leis de Proteção 

de Dados aplicáveis, incluindo, a título de exemplo, nome, endereço, endereço de e-mail, nome de usuário, informações de 
faturamento ou outras informações semelhantes a respeito de um indivíduo. 

 
3. "Processo" ou "Processamento" têm o significado atribuído pelas leis de Proteção de Dados aplicáveis. Caso esse termo não 

seja definido na Lei de Proteção de Dados aplicável, é a coleta, o uso, o armazenamento, a alteração, a divulgação, o 
apagamento ou a destruição de Dados Pessoais, ou qualquer outra operação ou conjunto de operações executadas nos Dados 
Pessoais por meios automatizados ou não. 

 
Termos 

1. Funções. Os Clientes atuarão como "Controller", ou seja, a parte que determina os objetivos e os meios do Processamento 
dos Dados Pessoais. A Galvanize atuará como "Processador", ou seja, o provedor de serviços que processa os Dados Pessoais 
em nome do Cliente. O Cliente autoriza a Galvanize a contratar subcontratados de acordo com os termos desta DPA. Cada 
parte cumprirá as disposições das Leis de Proteção de Dados aplicáveis à sua função de Controlador ou Processador, 
respectivamente. 

 
2. Detalhes do Processamento. Os detalhes do Processamento, nos termos deste DPA, são os seguintes: 

 
a. Propósito e Duração do Processamento. A Galvanize realizará o Processamento dos Dados Pessoais do Cliente apenas 

na medida necessária para o fornecimento dos Produtos de Nuvem e dos serviços relacionados ao Cliente, e somente 
enquanto o Cliente tiver uma assinatura paga válida dos Produtos de Nuvem. O Cliente configurará contas de usuário 
nos Produtos de Nuvem e inserirá dados nos Produtos de Nuvem para seu próprio uso. O Cliente determina o tipo de 
dados inseridos e controla a coleta, o uso, a alteração, a retenção e a exclusão de seus dados, bem como o acesso a 
tais dados.  
 

b. Categorias de Dados Pessoais. As categorias de Dados Pessoais a serem processadas serão determinadas 
exclusivamente pelo Cliente e podem incluir nome, endereço, endereço de e-mail, dados do funcionário ou informações 
de faturamento. As categorias de indivíduos cujos Dados Pessoais podem ser processados são: funcionários, 
contratados ou representantes do Cliente ou dos Afiliados, clientes, fornecedores ou parceiros comerciais do Cliente. 
A Galvanize não coleta Dados Pessoais diretamente dos indivíduos. 

 
c. Localização do Armazenamento.  Os Dados do Cliente serão armazenados nos data centers regionais escolhidos pelo 

Cliente (por exemplo, nos Estados Unidos, Alemanha, Singapura, Austrália, Canadá ou qualquer outro local 
eventualmente oferecido pela Galvanize). Os nomes e os endereços de e-mail dos usuários do Cliente dos Produtos de 
Nuvem serão armazenados nos Estados Unidos.  

 
3. Obrigações do Cliente. O Cliente declara e garante que seu Processamento de Dados Pessoais em relação aos Produtos de 

Nuvem cumprirá em todos os momentos com as Leis de Proteção de Dados aplicáveis. Em quaisquer circunstâncias em que 
o fornecimento de Dados Pessoais não cumpra as Leis de Proteção de Dados, o Cliente não deverá enviar ou fornecer esses 
Dados Pessoais. 

 
4. Instruções. A Galvanize processará Dados Pessoais exclusivamente de acordo com instruções por escrito do Cliente. Este 

DPA e o MSA são as instruções por escrito do Cliente para essa finalidade. O Cliente garante que está e continuará autorizado 
a fornecer essas instruções, bem como quaisquer instruções futuras a respeito do Processamento de Dados Pessoais, e que 
as instruções do Cliente cumprirão as Leis de Proteção de Dados. A Galvanize notificará o Cliente se acreditar que as 
instruções do Cliente violam quaisquer Leis de Proteção de Dados. 
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5. Pessoal. A Galvanize assegurará que as pessoas autorizadas a processar os Dados Pessoais assumiram o compromisso de 
confidencialidade ou estão sob uma obrigação legal adequada de confidencialidade. A Galvanize assegurará que o acesso 
aos Dados Pessoais seja limitado apenas aos indivíduos que precisem conhecer ou acessar os Dados Pessoais para fornecer 
os Produtos de Nuvem e os serviços relacionados de acordo com o MSA. 

 
6. Segurança. A Galvanize implementou e manterá medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir um nível de 

segurança adequado ao risco do Processamento realizado pela Galvanize e proteger contra destruição, perda, alteração, 
divulgação não autorizada ou acesso de forma acidental ou ilícita aos Dados Pessoais do Cliente. Os detalhes dessas medidas 
são estabelecidos nas disposições de segurança do MSA. A Galvanize monitorará regularmente a conformidade com essas 
medidas. 

 
7. Subprocessamento. O Cliente autoriza a Galvanize a contratar subcontratados de acordo com os termos desta DPA. A 

Galvanize usará apenas subprocessadores que mantenham pelo menos o mesmo nível de medidas de segurança e proteções 
adequadas, conforme exigido neste DPA, e que tenham celebrado um contrato por escrito (que pode ser eletrônico) com a 
Galvanize exigindo tais medidas e proteções. Mediante solicitação, a Galvanize fornecerá ao Cliente uma lista desses 
subprocessadores. A Galvanize informará ao Cliente qualquer alteração pretendida nos subprocessadores e oferecerá ao 
Cliente um período de 30 (trinta) dias para que ele se oponha a essa alteração. Se um subprocessador não cumprir com as 
suas obrigações de proteção de dados, a Galvanize será responsável pelo cumprimento dessas obrigações. 

 
8. Violação de Dados Pessoais. A Galvanize notificará o Cliente, sem atraso indevido e, quando possível, dentro de 48 horas, 

após tomar conhecimento de uma violação de segurança que resulte acidentalmente ou ilicitamente em destruição, perda, 
alteração, divulgação não autorizada ou acesso a Dados Pessoais processados pela Galvanize, e tomará todas as medidas 
razoavelmente dentro do controle da Galvanize para mitigar e remediar a violação. A notificação da Galvanize incluirá uma 
breve descrição do incidente com a natureza da violação, a data em que ocorreu e, se possível, o número aproximado e o 
tipo ou os tipos de registros de Dados Pessoais envolvidos. A Galvanize relatará ao Cliente a ação corretiva sendo executada 
e cooperará com o Cliente para mitigar quaisquer possíveis efeitos adversos. O Cliente é o único responsável pelo 
cumprimento das leis de notificação de incidentes aplicáveis ao Cliente. A notificação ou resposta da Galvanize a uma 
violação de segurança não será interpretada como um reconhecimento por parte da Galvanize de qualquer falha ou 
responsabilidade com respeito a essa violação. 

 
9. Solicitações de Sujeito de Dados. A Galvanize notificará o Cliente prontamente se receber solicitações de indivíduos para 

exercer seus direitos sobre seus Dados Pessoais processados pela Galvanize. A Galvanize não responderá a esses indivíduos 
sem o consentimento prévio e por escrito do Cliente, exceto para confirmar que essa solicitação é relacionada ao Cliente. 
Considerando a natureza do Processamento, a Galvanize auxiliará o Cliente com medidas técnicas e organizacionais 
apropriadas, na medida do possível, para que o Cliente cumpra suas obrigações legais de responder a solicitações de 
indivíduos para exercer seus direitos a respeito do Processamento de seus Dados Pessoais pela Galvanize. 

 
10. Auxílio. Considerando a natureza do Processamento e as informações disponíveis para a Galvanize, a Galvanize auxiliará o 

Cliente auxiliará o Cliente a cumprir as suas obrigações legais a respeito de notificação de violações, avaliações de impacto 
de proteção de dados e cooperação ou consulta prévia com uma autoridade de supervisão a respeito do Processamento de 
Dados Pessoais pela Galvanize. O Cliente será responsável por todos os custos decorrentes da disponibilização desse auxílio 
pela Galvanize, exceto na medida proibida pelas Leis de Proteção de Dados aplicáveis.  

 
11. Devolução ou Exclusão. Mediante solicitação por escrito do Cliente, a Galvanize excluirá ou devolverá os Dados Pessoais ao 

Cliente, na medida em que o próprio Cliente não consiga fazer isso por meio Produtos de Nuvem, sujeito a quaisquer 
obrigações legais ou regulatórias de manter ou armazenar os Dados Pessoais.  

 
12. Auditoria. A Galvanize fornecerá ao Cliente todas as informações necessárias para demonstrar a conformidade da Galvanize 

com as Leis de Proteção de Dados aplicáveis, e contribuirá para auditorias ou inspeções a serem realizadas pelo Cliente ou 
em seu nome, não mais de uma vez em qualquer ano de calendário, a menos que uma auditoria adicional seja exigida pelas 
Leis de Proteção de Dados ou por uma autoridade reguladora, ou seja razoavelmente necessária devido a preocupações 
genuínas com a conformidade da Galvanize com este DPA. O Cliente notificará com antecedência razoável sobre qualquer 
auditoria e cumprirá os requisitos razoáveis de segurança da Galvanize. Antes do início dessas auditorias ou inspeções, as 
partes concordarão mutuamente sobre o escopo, o momento e a duração da auditoria ou inspeção. A menos que restrita 
por Leis de Proteção de Dados aplicáveis, a Galvanize poderá cobrar por qualquer tempo gasto para essa auditoria ou 
inspeção, com base nas tarifas então vigentes da Galvanize, que serão disponibilizadas ao Cliente. 
 

13. Transferências de dados. Os mecanismos de transferência de Dados Pessoais (incluindo transferências de encaminhamento) 
para um território fora do Espaço Econômico Europeu, da Suíça e do Reino Unido em relação ao uso pelo Cliente dos 
Produtos de Nuvem são: (a) nas transferências para o Canadá, uma decisão de adequação na medida aplicável e enquanto 
o Canadá for reconhecido pelas Leis de Proteção de Dados como dispondo de um nível adequado de proteção; e (b) nas 
transferências para um território que não foi designado como garantindo um nível adequado de proteção ou não é de outra 
forma coberto por uma estrutura adequada reconhecida por Leis de Proteção de Dados (como regras corporativas 
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vinculantes), as Cláusulas Contratuais Padrão localizadas em www.wegalvanize.com/terms, aqui incorporadas por 
referência. As partes concordam que, para as finalidades das Cláusulas Contratuais Padrão: 

a. este DPA e o MSA são as instruções documentadas completas do Cliente para o Processamento de Dados Pessoais e 
que quaisquer instruções alternativas ou adicionais serão acordadas separadamente; 

b. este DPA constitui o consentimento por escrito do Cliente com o subprocessamento, e a Galvanize pode contratar 
subprocessadores da forma descrita neste DPA. O Cliente, por meio deste documento, outorga à Galvanize uma 
procuração para executar e assinar, em nome do Cliente, as Cláusulas Contratuais Padrão com os subprocessadores 
autorizados nos termos deste DPA; 

c. as auditorias descritas nas Cláusulas Contratuais Padrão podem ser atendidas pela Galvanize mediante o fornecimento 
ao Cliente das certificações e auditorias de terceiros da Galvanize, na medida em que a Galvanize as disponibiliza para 
seus clientes, ou através do processo de auditoria descrito na Cláusula 12 (Auditoria) acima;  

d. as Cláusulas Contratuais Padrão se aplicarão apenas à transferência de Dados Pessoais que não podem ocorrer 

licitamente na ausência das Cláusulas Contratuais Padrão; e 

e. no caso de qualquer conflito ou inconsistência entre os termos deste DPA e as Cláusulas Contratuais Padrão entre as 

partes, as Cláusulas Contratuais Padrão prevalecerão. 
 

14. CCPA. Se a CCPA for aplicável, a Galvanize não "venderá" (na definição desse termo pela CCPA) Dados Pessoais e não 
reterá, usará ou divulgará Dados Pessoais obtidos do Cliente (i) fora da relação direta entre a Galvanize e o Cliente; (ii) 
para quaisquer outros fins que não os fins específicos de fornecimento dos Produtos de Nuvem e dos serviços relacionados 
especificados no MSA; ou (iii) para qualquer "finalidade comercial" (como definida na CCPA) que não o fornecimento dos 
Produtos de Nuvem e dos serviços relacionados. 
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