Privacy @ ADP
Como a ADP está se preocupando
com as Leis de Proteção de Dados
pelo mundo.

Sua privacidade é nossa prioridade
A ADP criou as seguintes regras em todo o mundo:

Privacy by Design

Transparência e Confiabilidade

O conceito de Privacy by Design
é adotado globalmente pela
ADP.
Priorizamos sua privacidade e
proteção de dados em todas as
etapas do processo de
desenvolvimento de novas
tecnologias e funcionalidades,
desde a sua concepção.

Se você representa uma empresa cujos dados estão sendo
processados pela ADP como provedor de serviços, você
poderá saber como a ADP lida com seus dados pessoais
consultando nossos Canais de Atendimento ou conheça
nossas políticas globais em
https://www.adp.com.br/privacidade/

Dados Minimizados e
Controles de Acesso
A ADP solicita apenas os dados
pessoais necessários para a
prestação de serviços. Quando a
ADP processa seus dados, o acesso
é concedido apenas para pessoas
autorizadas.

Consentimentos

Ao coletar e processar os dados
pessoais, a ADP está comprometida
em respeitar os fins contratuais,
assumindo que o consentimento
tenha sido fornecido pelo titular do
dado ao nosso Cliente
(Controlador) para as situações em
que seja necessário.

Gerenciamento de
Informações e
Registros
Padronizados

Na ADP, os registros são
programados para serem
mantidos apenas pelo tempo
necessário.

Acesso e Precisão
A ADP prestará assistência para atender às solicitações de acesso aos dados de seus Clientes, na
medida em que os titulares de dados requeiram a eles, de acordo com a lei aplicável e com os
acordos contratuais com nossos clientes. Temos o compromisso de atualizar os dados pessoais, se
estiverem incorretos.

Transferências de Dados Pessoais
A ADP cumprirá as leis aplicáveis em caso de
transferência internacional de dados pessoais. A ADP está
em conformidade com seus procedimentos globais para
“Serviços de Processamento de Dados do Cliente”,
utilizando devidamente as bases legais para a
transferência de dados pessoais dos colaboradores de
nossos Clientes.

Processo de Gerenciamento
de Incidentes
Nosso processo de resposta a incidentes é
projetado para garantir que quaisquer
incidentes de segurança da informação
sejam resolvidos prontamente e
efetivamente, de acordo com as políticas,
procedimentos e requisitos legais de
segurança da ADP.

Mapeamento de
Dados
Executamos o mapeamento do fluxo de
dados (“Data Flow Mapping”) de nossas
aplicações, o que nos permite manter
um inventário atualizado de nossas
atividades de processamento.

Gestão de Fornecedores

Nossos fornecedores atendem aos
padrões globais de segurança e privacidade
de dados da ADP, sendo submetidos a revisões
periódicas de conformidade.
.

Os Princípios de
Privacidade de Dados
na ADP
Na ADP, acreditamos que uma sólida estrutura de
governança com responsabilidade deve estar no centro
das iniciativas de privacidade de dados em toda a
empresa.
Para ajudar a operacionalizar leis de privacidade em
todo o mundo, incluindo a GDPR, a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), a Lei de Privacidade de
Consumidores da Califórnia (CCPA) ou leis de
privacidade iminentes nos EUA ou em qualquer outro
lugar, a Equipe Global de Privacidade de Dados conduz
os esforços de privacidade em toda a organização.
A ADP também estabeleceu um Conselho de Liderança
em
Privacidade
composto
por
profissionais
interdisciplinares.

A política de
privacidade da
ADP se aplica a
todos os seus
colaboradores
em todo o mundo

Esses líderes desempenham um papel essencial na
promoção da importância do tema privacidade na ADP.
Esse formato estimula uma cultura em torno da
conformidade com a proteção de dados. Todos os
funcionários da ADP são treinados em Segurança da
Informação e Privacidade.

Protegendo os dados
pessoais de acordo com
nosso Programa de
Privacidade

Processando dados
pessoais
em conformidade
com os Contratos

Governança dos dados
pessoais que coletamos
para o processamento
em nome de seus
Clientes

ADP se adapta
constantemente às
legislações globais
A ADP acompanha globalmente as necessidades de
adaptações legais para proteção de dados pessoais.

• LGPD

– Lei Geral de Proteção de
Dados

• A ADP já incorporou disposições aplicáveis da LGPD
e possui como missão proteger a privacidade e a
segurança de seus dados, por isso, possui diversas
medidas de privacidade de dados pessoais em
vigor.
• A ADP acompanhará eventuais diretrizes para o
tratamento de dados pessoais no Brasil.
• Foi criado na ADP Brasil um grupo interdisciplinar
para adaptação de seus produtos à legislação.
• Quanto à Segurança da Informação, a ADP possui
um Programa Global baseado em ISO 27001 já
aderente às melhores práticas de mercado, sendo
regionalmente auditado pela Ernst & Young,
atuando de forma independente e em conformidade
com a SOC (relatório ISAE 3402).

• A ADP está em constante adaptação global às
diretrizes de privacidade e empenha grandes
esforços para a adequação à legislação.

• ADP está totalmente comprometida em cumprir os
requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados e em
auxiliar seus clientes a garantir que estejam em
conformidade com a LGPD.

Entre em contato com a Equipe de Privacidade de
Dados e Governança da ADP

Você poderá nos contatar através do e-mail privacy@adp.com.
Para saber mais sobre Privacidade na ADP, visite:
https://www.adp.com.br/privacidade/

