
 
 
 
 

 

ANEXO – TERMO DE CIÊNCIA DOS FORNECEDORES 

 

DADOS PESSOAIS TRATADOS PELA ÁREA DE SUPRIMENTOS 

 

ICSK BRASIL 

 

A Empresa está comprometida com o cumprimento da Lei nº 13.709/2018, 

denominada Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), além de todas as 

diretrizes, orientações e regulamentos elaborados pela Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (“ANPD”). 

 

Considerando que a Área de Suprimentos da ICSK Brasil (“Empresa”) é 

responsável pela contratação de Fornecedores/Prestadores de Serviço para a 

aquisição dos serviços e dos materiais necessários ao desempenho das 

atividades da Empresa, os Fornecedores/Prestadores de Serviço contratados 

possuem plena ciência da possibilidade de tratamento de Dados Pessoais 

pela Empresa de pessoas físicas vinculadas ao Fornecedor/Prestador de 

Serviço, nas seguintes situações: 

 

1) Para os pedidos de compra de materiais enviados pela Área aos 

Fornecedores há a solicitação de envio do Contrato Social/Estatuto Social da 

pessoa jurídica que realizará o fornecimento para formalizar o cadastramento 

como fornecedor da Empresa, sendo este um documento que possui Dados 

Pessoais relativos à qualificação dos sócios, representantes legais, 

administradores e/ou diretores; 

 

2) Para a celebração de contratos relativos aos serviços prestados pelos 

Fornecedores/Prestadores de Serviço, sem prejuízo da inclusão de cláusula 

contratual específica sobre a proteção de dados nas minutas contratuais, 

sendo os Dados Pessoais nesta situação relativos a: 

 

a) Qualificação dos proprietários, sócios ou representantes legais da pessoa 

jurídica contratada pela Empresa; 

 

b) Qualificação da parte contratada na hipótese de contratação de 

Fornecedor pessoa física (por exemplo, em contratos de locação de 

imóveis); 

 

c) Identificação, controle de acesso e comprovação de qualificação técnica 

das pessoas físicas (colaboradores, subcontratados e prestadores de 

serviços) contratadas pelo Fornecedor/Prestador de Serviço que serão 



 
 
 
 

alocadas nas obras. 

 

Os Dados Pessoais obtidos pela Empresa nas situações acima poderão 

ser compartilhados entre a Área de Suprimentos e os colaboradores das outras 

áreas da Empresa, incluindo, mas não se limitando, à Área Financeira para a 

realização dos pagamentos relativos aos serviços prestados pelo Fornecedor, 

ao Departamento Jurídico e Contratual para a elaboração e revisão de minutas 

contratuais, à Área de RH para o controle de acesso dos prestadores de serviços 

nas obras realizadas, entre outros.  

 

As operações de tratamento de Dados Pessoais acima mencionadas 

serão realizadas com base no interesse legítimo da Empresa para fins de 

persecução de seu objeto social e fomento de suas atividades, uma vez que os 

Dados Pessoais serão tratados unicamente para viabilizar: a gestão de 

fornecedores da Empresa; a aquisição de materiais para o desempenho de suas 

atividades; a formalização da relação estabelecida entre a Empresa e o 

Fornecedor/Prestador de Serviço de forma válida através de minuta contratual; 

e a fiel execução dos objetos dos contratos celebrados.  

 

Após o envio deste Termo, presume-se que o Fornecedor/Prestador de 

Serviço, através da pessoa abaixo assinada, que desde já declara ter poderes 

concedidos pelo Fornecedor/Prestador de Serviços para tal ato, está ciente e 

concorda com a realização das operações de tratamentos de Dados Pessoais 

aqui estipuladas.  

 

O Fornecedor possui plena ciência de que deve estar em 

conformidade com a legislação aplicável de proteção de dados e de que os 

seus colaboradores, prestadores de serviços e/ou subcontratados devem 

concordar e estar cientes de que os Dados Pessoais necessários para 

viabilizar a execução do objeto da contratação poderão ser compartilhados 

com a Empresa e/ou seus clientes, tão somente para possibilitar o 

cumprimento dos contratos celebrados.  

 

As operações de tratamento de Dados Pessoais serão encerradas pela 

Empresa após o término da relação estabelecida com o Fornecedor, decorrente 

do pedido de compra ou da contratação, observados os períodos de guarda de 

documentos autorizados por lei.  

 

Eventual discordância com as disposições deste Termo e/ou necessidade 

de maiores esclarecimentos deverão ser encaminhadas ao Data Protection 

Officer (DPO) da Empresa, através da chave de e-mail: dpo.icskbrasil@icsk.com 

mailto:dpo.icskbrasil@icsk.com

