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Requisitos de Proteção de Dados de Fornecedores Microsoft 
 

Aplicabilidade 
Os Requisitos de Proteção de Dados (“DPR”) de Fornecedores Microsoft aplicam-se a todos os fornecedores Microsoft 

que Processam Dados Pessoais ou Confidenciais Microsoft em ligação com o desempenho desses fornecedores (por 

exemplo, prestação de serviços, licenças de software, serviços cloud) sob os termos do contrato com a Microsoft (por 

exemplo, termos de Nota de Encomenda, contrato principal) (“Desempenhar” ou “Desempenho”). 

• Em caso de conflito entre os requisitos contidos no presente documento e os requisitos especificados nos 
contratos entre o fornecedor e a Microsoft, prevalecem os DPR, exceto se o fornecedor em questão identificar, 
no formulário de atestado de DRP, a disposição correta no contrato que entra em conflito com a secção de DPR 
aplicável (nesse caso, prevalecem os termos do contrato). 

• Em caso de conflito entre os requisitos contidos no presente documento e outros requisitos jurídicos ou 
estatutários, prevalecem os requisitos jurídicos ou estatutários. 

• No caso de o fornecedor Microsoft operar como Responsável, relativamente a este DPR, aplicam-se apenas os 
requisitos na secção J (Segurança) e secção A (Gestão), no que diz respeito às atividades de Processamento 
desse fornecedor.  

• No caso de o fornecedor Microsoft não Processar Dados Pessoais Microsoft, mas apenas Dados Confidenciais 
Microsoft, relativamente a este DPR, aplicam-se apenas os requisitos na secção A (Gestão), secção E (Retenção) 
e secção J (Segurança), no que diz respeito ao Processamento de Dados Confidenciais Microsoft desse 
fornecedor.  

 

Transferência Internacional de Dados 
Sem prejuízo das suas outras obrigações, o fornecedor não irá fazer qualquer transferência internacional dos Dados 

Pessoais Microsoft, exceto se a Microsoft fornecer aprovação prévia por escrito e, em todo o caso, o fornecedor irá 

cumprir os requisitos de proteção de dados de quaisquer termos contratuais-tipo, regras empresariais vinculativas ou 

outro esquema aprovado por qualquer autoridade de proteção de dados, pelo Comité Europeu para a Proteção de 

Dados ou pela Comissão Europeia e adotado ou aceite pela Microsoft, incluindo a UE-EUA e Suíça-EUA. Escudos de 

Proteção da Privacidade e Regulamentação da Proteção de Dados Gerais da UE. O Fornecedor concorda em notificar a 

Microsoft no caso de este tomar a decisão de que já não pode cumprir a sua obrigação de fornecer o mesmo nível de 

proteção exigido pelos princípios da Proteção da Privacidade. O fornecedor também deverá garantir que todos os 

subprocessadores (conforme se define na Cláusula 1(d) das Cláusulas Contratuais-Tipo de 2010 publicadas como um 

Anexo da Decisão da Comissão Europeia C(2010) 593) também estão em conformidade. 

Definições Principais 
Os seguintes termos utilizados neste DPR têm as seguintes definições. As listas de exemplos que se seguem a 

“incluindo”, “tais como”, “por exemplo”, entre outros, utilizadas neste DPR são interpretadas como “não limitado a” ou 

“mas não só”, salvo qualificação por meio de palavras como “apenas” e “somente”.  

“Dados Confidenciais Microsoft” são quaisquer informações que, se ficarem comprometidas por meio de 

confidencialidade ou integridade, podem resultar em perda de reputação ou financeira significativa para a Microsoft. Tal 

inclui Produtos de hardware e software da Microsoft, aplicações internas de linha de negócio, materiais de marketing de 

pré-lançamento, chaves de licença de produtos e documentação técnica relacionada com produtos e serviços da 

Microsoft. 

“Dados Pessoais Microsoft” significa quaisquer Dados Pessoais Processados por ou em nome da Microsoft. 
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“Dados Pessoais” significa quaisquer informações relacionadas com uma pessoa singular identificada ou identificável 

(“Requerente de Dados”); uma pessoa singular identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, 

em particular por referência a um identificador, como um nome, um número de identificação, dados de localização, um 

identificador online ou um ou mais fatores específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, 

cultural ou social dessa pessoa singular. 

“Direito do Requerente de Dados” significa o direito de acesso, eliminação, edição, exportação, restrição ou objeção do 

Requerente de Dados do Processamento dos Dados Pessoais Microsoft do Requerente de Dados, caso seja exigido por 

Lei. 

“Lei” significa todas as leis, regras, estatutos, decretos, decisões, ordens, regulamentos, decisões, códigos, 

promulgações, resoluções e requisitos aplicáveis de qualquer autoridade governamental. “Ilícito” significa a violação de 

qualquer Lei.  

“Processador” significa uma pessoa singular ou coletiva, autoridade, agência ou qualquer outro órgão público que 

Processa Dados Pessoais em nome do Responsável.  

“Processo” significa qualquer operação ou conjunto de operações que seja realizado nos Dados Pessoais ou 

Confidenciais Microsoft, seja ou não por meios automatizados, como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, 

o armazenamento, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, a 

disseminação ou disponibilização, o alinhamento ou combinação, a restrição, a eliminação ou destruição. 

“Processamento” e “Processado” terão significados correspondentes.  

“Responsável” significa a pessoa singular ou coletiva, autoridade, agência ou qualquer outro órgão público que, a título 

individual ou coletivo, determina os fins e os meios de Processamento dos Dados Pessoais; quando os fins e os meios do 

Processamento são determinados pela União Europeia (“UE”) ou por Leis dos Estados-Membros, o responsável (ou os 

critérios para nomeação do responsável) poderá ser designado por essas Leis.  

“Violação de Dados” significa uma violação de segurança que leva à destruição, perda ou alteração acidental ou Ilícita, 

divulgação não autorizada de, ou acesso a, Dados Pessoais ou Confidenciais Microsoft transmitidos, armazenados ou 

Processados.  
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção A: Gestão 

1 Todos os contratos aplicáveis entre a Microsoft e o 
fornecedor (por exemplo, contrato principal, descrição 
do trabalho, notas de encomenda e outras 
solicitações) contêm linguagem de proteção de dados 
de privacidade e segurança com respeito aos Dados 
Confidenciais e Pessoais Microsoft, conforme 
aplicável. 
 
No caso de empresas que operam como 
Processadores, o contrato tem de incluir o assunto e a 
duração do Processamento, a natureza e o propósito 
do Processamento, o tipo de Dados Pessoais Microsoft 
e categorias do Requerente de Dados e as obrigações 
e direitos da Microsoft. 

O fornecedor tem de apresentar o 
contrato aplicável entre a Microsoft e 
o Fornecedor. 
 

No caso dos Processadores, as 
descrições de Processamento estão 
incluídas no contrato aplicável (por 
exemplo, descrição do trabalho, notas 
de encomenda). 
 

Nota: relativamente às Empresas com 
notas de encomenda em utilização, a 
descrição necessária das atividades 
de Processamento poderá ser 
adicionada mais tarde no processo de 
compra.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

2 Atribuir responsabilidade para conformidade com os 
DPR a uma pessoa ou um grupo designado dentro da 
empresa. 

Nome da pessoa ou do grupo 
encarregado de garantir a 
conformidade com o DPR do 
Fornecedor Microsoft. 
 

Um documento que descreve a 
autoridade e responsabilidade desta 
pessoa ou deste grupo que 
demonstra uma função de segurança 
ou privacidade. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

3 Estabelecer, manter e realizar formação anual em 
privacidade e segurança para colaboradores que terão 
acesso a Dados Pessoais e Confidenciais Microsoft.  
 
Se a sua empresa não tiver conteúdo preparado, pode 
utilizar este esquema de guião gráfico e adaptá-lo à 
sua empresa. 

Estão disponíveis registos anuais de 
participantes.  
 

Os conteúdos de formação incluem 
princípios de privacidade e segurança. 
 
 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

4 Processar Dados Pessoais Microsoft apenas de acordo 
com as instruções documentadas da Microsoft, 
incluindo o que se refere às transferências de Dados 
Pessoais a um país terceiro ou a uma organização 
internacional, a menos que seja exigido por Lei; nesse 
caso, o Processador (fornecedor) deverá informar o 
responsável pelo tratamento (Microsoft) desse 
requisito legal antes de Processar, a menos que essa 

Prova documentada de instruções 
conforme estabelecido num contrato 
(por exemplo, numa descrição do 
trabalho ou numa nota de 
encomenda) ou capturado como 
parte de um sistema eletrónico 
utilizado no Desempenho.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

http://download.microsoft.com/download/4/F/6/4F697419-98C2-4110-A3FA-08653090EA96/Microsoft-Supplier-Privacy-Security-101.pptx
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Lei proíba tais informações por motivos importantes 
de interesse público. 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção B: Aviso 

5 O fornecedor tem de utilizar a Declaração de Privacidade 
Microsoft ao recolher Dados Pessoais em nome da 
Microsoft.  

O aviso de privacidade deve ser evidente e estar 
disponível para os Requerentes de Dados para os ajudar a 
decidir se devem enviar os seus Dados Pessoais ao 
fornecedor. 

 
Nota: quando a sua empresa é a Responsável da atividade 
de Processamento, terá de publicar o seu próprio aviso de 
privacidade. 
 
Envie um e-mail para SSPAHelp@microsoft.com para 
aceder aos avisos da Microsoft corretos.  

O fornecedor utiliza um fwdlink 
para a atual publicação da 
Declaração de Privacidade da 
Microsoft. 

A Declaração de Privacidade da 
Microsoft é publicada em todos 
os contextos em que os Dados 
Pessoais do utilizador sejam 
recolhidos. 

Se aplicável, estará disponível 
uma versão offline, a ser 
fornecida antes da recolha de 
dados. 

Quaisquer Declarações de 
Privacidade utilizadas são 
apresentadas na sua versão 
publicada mais recente e estão 
devidamente datadas.  

No caso dos serviços para 
funcionários Microsoft, é utilizado 
o Aviso de Proteção de Dados 
Microsoft.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

6 Quando recolherem Dados Pessoais Microsoft através de 
chamadas de voz diretas ou gravadas, os fornecedores 
têm de estar preparados para discutir as práticas 
aplicáveis de recolha, tratamento, utilização e retenção de 
dados com os Requerentes de Dados. 

Um guião para gravações de voz 
inclui o modo como são 
Processados os Dados Pessoais 
Microsoft e inclui 

▪ recolha, 
▪ utilização e 
▪ retenção.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção C: Escolha e Consentimento 

7 Quando o fornecedor se basear no consentimento como 
base jurídica para o Processamento de dados, o 
fornecedor tem de obter e registar o consentimento de 
um Requerente de Dados relativo a todas as suas 
atividades de Processamento (incluindo quaisquer 
atividades de Processamentos novas e atualizadas) antes 
de recolher os Dados Pessoais do Requerente de Dados.  

O fornecedor pode demonstrar o 
modo como um Requerente de 
Dados fornece consentimento 
para uma atividade de 
Processamento e que o âmbito do 
consentimento abrange todas as 
atividades de Processamento do 
fornecedor com respeito aos 
Dados Pessoais desse Requerente 
de Dados.  
 

O fornecedor pode demonstrar 
como um Requerente de Dados 
retira o consentimento para uma 
atividade de Processamento.  
 

O fornecedor pode demonstrar 
como as preferências são 
verificadas antes do lançamento 
de uma nova atividade de 
Processamento. 

 

O fornecedor monitoriza a 
eficácia da gestão de preferências 
para garantir que o prazo para 
respeitar uma alteração de 
preferência é o requisito legal 
local mais restritivo aplicável. 
 
Nota: as provas podem ser 
capturas de ecrã de interação de 
utilizadores, experimentação com 
o serviço ou uma oportunidade 
para ver documentação técnica.   

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção C: Escolha e Consentimento (cont.) 

8 Os cookies são pequenos ficheiros de texto armazenados 
em dispositivos por sites e/ou aplicações que contêm 
informações utilizadas para reconhecer um Requerente 
de Dados ou um dispositivo. 
 
Os fornecedores que criam e gerem sites e/ou aplicações 
da Microsoft devem conceder aos Requerentes de Dados 
um aviso e uma escolha transparentes quanto à utilização 
de cookies. 
 
Os fornecedores que criam e gerem sites e/ou aplicações 
da Microsoft devem garantir que a utilização de cookies 
está em conformidade com os compromissos da 
Declaração de Privacidade da Microsoft e os requisitos 
legais locais, como as regras estabelecidas pela UE. 

O objetivo de cada cookie deve 
ser documentado e deve informar 
o tipo de cookie implementado.  
▪ Não devem ser utilizados 

cookies persistentes quando 
os cookies de sessão são 
suficientes. 

▪ Quando são utilizados cookies 
persistentes, estes não 
podem ter uma data de 
validade que exceda os 2 anos 
posteriores à visita do site por 
parte do utilizador. No caso 
de utilizadores da UE, a data 
de validade de um cookie 
persistente não pode exceder 
os 13 meses. 

  
Validar a conformidade com as 
Leis da UE, se aplicáveis, tais 
como, 
▪ utilização da convenção de 

identificação "Privacidade e 
Cookies" para a declaração de 
privacidade e 

▪ consentimento afirmativo do 
utilizador seguro antes da 
utilização de cookies para fins 
"não essenciais", como 
publicidade. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção D: Recolha 

9 O fornecedor tem de monitorizar a recolha de Dados 
Pessoais e/ou Confidenciais Microsoft para garantir que 
os únicos dados recolhidos são os necessários ao 
Desempenho. 
 
 

O fornecedor pode fornecer 
documentação que demonstre 
que os Dados Pessoais e/ou 
Confidenciais Microsoft 
recolhidos são essenciais ao 
Desempenho. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

10 Se o fornecedor recolher Dados Pessoais de terceiros em 
nome da Microsoft, deve validar as políticas e práticas de 
proteção de dados de terceiros consistentes com o 
contrato do fornecedor com a Microsoft e os requisitos 
DPR.  

O fornecedor pode fornecer 
documentação das diligências 
devidas realizadas relativamente 
às políticas e práticas de proteção 
de dados de terceiros. 
 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

11 Antes de recolher Dados Pessoais Microsoft através da 
instalação ou utilização de software executável no 
computador de um Requerente de Dados, a necessidade 
da recolha dessa informação tem de estar documentada 
num contrato de fornecedor em vigor com a Microsoft. 

O acordo da Microsoft 
relativamente à utilização de 
software executável no 
dispositivo de um Requerente de 
Dados é observado no contrato 
executado.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

12 Antes de recolher Dados Pessoais Microsoft confidenciais 
(dados que revelam a origem racial ou étnica, opiniões 
políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, 
dados genéticos, dados biométricos, dados sobre saúde 
ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de 
uma pessoa singular), a necessidade de recolha destes 
Dados Pessoais Microsoft deve ser documentada num 
contrato de fornecedor executado com a Microsoft. 

A necessidade de recolha de 
Dados Pessoais Microsoft 
sensíveis é observada no contrato 
executado com a Microsoft.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção E: Retenção 

13 Garantir que os Dados Pessoais e Confidenciais Microsoft 
são retidos apenas durante o tempo necessário ao 
Desempenho, exceto quando a manutenção contínua dos 
Dados Pessoais e/ou Confidenciais Microsoft for exigida 
por Lei. 

O fornecedor atua em 
conformidade com as políticas de 
retenção ou com os requisitos de 
retenção documentados 
especificados pela Microsoft no 
contrato (por exemplo, na 
descrição do trabalho ou na nota 
de encomenda).  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

14 Garantir que, apenas no entender da Microsoft, os Dados 
Pessoais e Confidenciais Microsoft na posse do 
fornecedor ou sob o seu controlo sejam devolvidos à 
Microsoft ou destruídos após o fim do Desempenho ou 
mediante pedido da Microsoft.  
 
Nas aplicações, têm de estar em prática processos que 
garantam que, quando os dados são removidos da 
aplicação explicitamente pelos utilizadores ou com base 
em outros acionadores, como a idade dos dados, são 
excluídos de forma segura. 
 
Quando a destruição dos Dados Pessoais ou Confidenciais 
Microsoft é necessária, o fornecedor deve queimar, 
pulverizar ou destruir ativos físicos que contenham Dados 
Pessoais e/ou Confidenciais Microsoft para que as 
informações não possam ser lidas nem reconstruídas. 
 

Manter um registo de eliminação 
de Dados Pessoais e Confidenciais 
Microsoft (tal pode incluir voltar a 
devolução à Microsoft para 
destruição). 
 
Se a Microsoft requisitar ou 
solicitar a destruição, fornecer um 
certificado de destruição assinado 
por um representante do 
fornecedor. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção F: Requerentes de Dados 

 Os Requerentes de Dados têm direitos de acesso, 
eliminação, edição, exportação, restrição e objeção ao 
Processamento dos seus Dados Pessoais (“Direitos dos 
Requerentes de Dados”). Quando um Requerente de 
Dados procura exercer os seus direitos de acordo com a 
Legislação aplicável em relação aos seus Dados Pessoais 
Microsoft, o fornecedor deve:  

  

15 Apoiar a Microsoft, através de medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, tanto quanto possível, para 
cumprir as suas obrigações de responder aos pedidos dos 
Requerentes de Dados que tencionam exercer os seus 
Direitos. 

Existem processos e 
procedimentos em prática para 
suportar a execução dos Direitos 
do Requerente de Dados. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

16 Responder a todos os pedidos de Direitos de Requerentes 
de Dados sem atrasos indevidos. 

O fornecedor realiza testes 
periódicos para garantir que eles 
conseguem apoiar os Direitos do 
Requerente de Dados. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

17 Salvo indicação contrária da Microsoft, o Fornecedor 
encaminhará todos os Requerentes de Dados que 
contactam o Fornecedor diretamente para a Microsoft 
para exercer os seus Direitos de Requerente de Dados.  
O Fornecedor comunicará ao Requerente de Dados as 
etapas que a pessoa deve tomar para obter acesso ou 
exercer os seus direitos em relação aos seus Dados 
Pessoais Microsoft. 
 
Envie um e-mail para SSPAHelp@microsoft.com para 
obter ajuda sobre este requisito. 

O fornecedor comunica os passos 
a seguir para aceder aos Dados 
Pessoais, bem como os métodos 
disponíveis para atualizar esses 
dados. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

18 Ao responder diretamente ao Requerente de Dados, 
validar a identidade do Requerente de Dados que está a 
fazer o pedido.  

O fornecedor documentou o 
método utilizado para identificar 
os Requerentes de Dados 
Microsoft. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção F: Requerentes de Dados (cont.) 

 Quando um Requerente de Dados for autenticado, o 
fornecedor deve: 

  

19 Determinar se tem ou controla os Dados Pessoais 
Microsoft desse Requerente de Dados. 

O fornecedor tem procedimentos 
em prática para determinar se 
estão a ser retidos Dados 
Pessoais. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

20 Fazer um esforço razoável para localizar os Dados 
Pessoais Microsoft solicitados e manter registos 
suficientes para demonstrar que foi efetuada uma 
pesquisa razoável. 

O fornecedor mantém um registo 
que demonstra os passos 
tomados para cumprir os pedidos 
de Direitos de Requerente de 
Dados. 
A documentação inclui 
▪ data e hora do pedido, 
▪ ações tomadas para 

responder ao pedido e 
▪ registo do momento em que a 

Microsoft foi informada. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

21 Registar a data e hora dos pedidos de Direitos do 
Requerente de Dados e as medidas tomadas pelo 
fornecedor em resposta a esses pedidos.  
 
Disponibilizar registos de pedidos de acesso do 
Requerente de Dados à Microsoft mediante pedido. 

O fornecedor mantém registos 
dos pedidos de acesso e 
documenta as alterações feitas 
aos Dados Pessoais. 

 

 Quando um Requerente de Dados for autenticado e o 
fornecedor validar que possui os Dados Pessoais 
Microsoft solicitados, o fornecedor deve: 

  

22 Para pedidos para obter uma cópia dos Dados Pessoais, 
forneça os Dados Pessoais Microsoft ao Requerente de 
Dados num formato impresso, eletrónico ou verbal 
apropriado. 

O fornecedor disponibiliza os 
Dados Pessoais ao Requerente de 
Dados num formato 
compreensível e de forma prática 
para ambas as partes. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

23 Se o seu pedido for negado, sob a direção da Microsoft, 
forneça ao Requerente de Dados uma explicação por 
escrito consistente com quaisquer instruções relevantes 
previamente emitidas pela Microsoft. 
 

Documentar instâncias em que os 
pedidos são negados e reter 
provas de revisão e aprovação da 
Microsoft.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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Envie um e-mail para SSPAHelp@microsoft.com para 
obter ajuda sobre este requisito. 

N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção F: Requerentes de Dados (cont.) 

24 O fornecedor deve tomar as precauções razoáveis para 
garantir que os Dados Pessoais Microsoft enviados a um 
Requerente de Dados não possam ser usados para 
identificar outra pessoa. 

O fornecedor tem de demonstrar 
que são observados cuidados 
razoáveis para que não possam 
ser identificadas outras pessoas a 
partir da informação divulgada 
(por exemplo, não é permitido 
fotocopiar a página inteira com os 
dados, se os Dados Pessoais de 
um Requerente de Dados só 
aparecerem numa linha). 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

25 Se um Requerente de Dados e um fornecedor 
discordarem quanto ao conteúdo e precisão dos Dados 
Pessoais Microsoft, o fornecedor deve remeter o assunto 
para a Microsoft e colaborar com a Microsoft, conforme 
necessário, para resolver o problema. 
 
Envie um e-mail para SSPAHelp@microsoft.com para 
obter ajuda sobre este requisito. 

O fornecedor documenta as 
ocorrências de desacordo e 
encaminha-as para a Microsoft. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção G: Divulgação a Terceiros 

 Se o fornecedor pretender utilizar um subcontratante 
para Processar Dados Pessoais ou Confidenciais 
Microsoft, deve: 

  

26 Obter o consentimento expresso por escrito da Microsoft 
antes de subcontratar serviços ou efetuar quaisquer 
alterações relativas à adição ou substituição de 
subcontratantes. 
 
Envie um e-mail para SSPAHelp@microsoft.com para 
obter ajuda sobre este requisito. 

A validação desses Dados Pessoais 
Microsoft é Processada apenas 
por empresas conhecidas pela 
Microsoft, conforme exigido no 
contrato aplicável (por exemplo, 
descrição do trabalho, adenda ou 
nota de encomenda) ou 
introduzido na base de dados do 
SSPA. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

27 Documentar a natureza e a extensão dos Dados Pessoais 
e Confidenciais Microsoft Subprocessados por 
subcontratantes, garantindo que as informações 
recolhidas são necessárias ao Desempenho. 

O fornecedor mantém 
documentação relativamente aos 
Dados Pessoais e Confidenciais 
Microsoft divulgados ou 
transferidos para os 
subcontratantes. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

28 Garantir que o subcontratante utiliza os Dados Pessoais 
Microsoft de acordo com as preferências de contacto 
indicadas pelo Requerente de Dados. 

Demonstrar de que modo uma 
preferência do Requerente de 
Dados Microsoft é utilizada por 
subcontratantes.  
Fornecer documentação de apoio 
que inclui o prazo para um 
subcontratante respeitar uma 
alteração de preferência. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

29 Limitar o Processamento dos Dados Pessoais Microsoft 
por parte do subcontratante apenas para os efeitos 
necessários para cumprir o contrato do fornecedor com a 
Microsoft. 

O fornecedor pode fornecer 
documentação que demonstre 
que os Dados Pessoais Microsoft 
fornecidos a um subcontratante 
são essenciais para o 
Desempenho. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

30 Rever queixas que indiquem o Processamento não 
autorizado ou Ilegítimo de Dados Pessoais Microsoft. 

O fornecedor pode demonstrar 
que existem sistemas e processos 
em prática para lidar com queixas 
relativas à utilização ou 
divulgação não autorizada de 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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Dados Pessoais Microsoft por 
parte de um subcontratante. 

N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção G: Divulgação a Terceiros (cont.) 

31 Notificar prontamente a Microsoft após tomar 
conhecimento de que um subcontratante Processou 
Dados Pessoais ou Confidenciais Microsoft para efeitos 
que não os que estão relacionados com o Desempenho. 
 

O fornecedor forneceu as 
instruções e as condições para 
que um subcontratante denuncie 
a utilização indevida de dados 
Microsoft.  
 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

32 Tomar imediatamente medidas para mitigar os danos 
reais ou potenciais causados pelo Processamento não 
autorizado ou Ilegítimo dos Dados Pessoais Microsoft e 
das Informações Confidenciais por parte de um 
subcontratante. 

O fornecedor pode demonstrar 
que tem em prática um plano e 
procedimentos para o caso 
utilização indevida de Dados 
Pessoais e Confidenciais 
Microsoft por parte de um 
subcontratante.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

Secção H: Qualidade 

33 O fornecedor deve manter a integridade de todos os 
Dados Pessoais Microsoft, garantindo que são precisos, 
completos e relevantes para os fins declarados para os 
quais foram Processados.  

O fornecedor pode demonstrar 
que tem em prática 
procedimentos para validar os 
Dados Pessoais Microsoft quando 
são recolhidos, criados e 
atualizados.  
 
O fornecedor pode demonstrar 
que tem em prática 
procedimentos de monitorização 
e amostragem para verificar a 
exatidão de forma contínua e 
corrigir, conforme necessário. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção I: Monitorização e Imposição 

34 O Fornecedor tem um plano de resposta a incidentes que 
requer que o Fornecedor notifique a Microsoft sem 
atrasos indevidos ao tomar conhecimento da Violação de 
Dados ou vulnerabilidade de segurança relacionada com o 
processamento de Dados Pessoais ou Confidenciais 
Microsoft por parte do fornecedor. 
 
Envie um e-mail para SSPAHelp@microsoft.com para 
comunicar um incidente. 

O fornecedor tem um plano de 
resposta a incidentes que inclui 
um passo para notificar os 
clientes (Microsoft) conforme 
descrito nesta secção. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

35 Não emitir qualquer comunicado de imprensa ou 
qualquer outro aviso público relacionado com uma 
Violação de Dados que envolva Dados Pessoais ou 
Confidenciais Microsoft ou sem obter a aprovação da 
Microsoft, salvo expresso por Lei. 
 

O fornecedor concorda em 
preencher este requisito caso o 
evento ocorra. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

36 Implementar um plano de resolução e monitorizar a 
solução de Violações de Dados e vulnerabilidades 
relacionadas com os Dados Pessoais ou Confidenciais 
Microsoft para garantir a aplicação oportuna das medidas 
corretivas apropriadas. 

O fornecedor documentou os 
procedimentos necessários para 
responder a uma Violação de 
Dados no sentido de a resolver. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

37 Estabelecer um processo de queixa formal para responder 
a todas as queixas de proteção de dados que envolvam os 
Dados Pessoais Microsoft. 
 
 

O fornecedor tem condições para 
receber queixas relacionadas com 
os Dados Pessoais Microsoft e 
tem um procedimento de queixas 
documentado para lidar com as 
mesmas.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança 

 O fornecedor deve estabelecer, implementar e manter 
um programa de segurança de informação que inclua 
políticas e procedimentos para proteger e manter os 
Dados Pessoais e Confidenciais Microsoft seguros, de 
acordo com as boas práticas da indústria e conforme 
exigido por Lei.  
O programa de segurança do fornecedor deve atender as 
normas abaixo, requisitos 38 a 56.  

As salvaguardas podem exceder 
as indicadas, conforme necessário 
para cumprir com os esquemas 
regulamentares (por exemplo, 
HIPAA, GLBA) ou com requisitos 
contratuais. 
 
Um relatório ISO 27001 ou SOC 2 
com segurança válido é um 
substituto aceitável da Secção J. 
Envie um e-mail para 
SSPAHelp@microsoft.com para 
aplicar esta substituição.  
 
Nota: terá de fornecer 
documentação que descreva o 
âmbito destas 
certificações/relatórios. 

 

38 Realizar avaliações anuais de segurança de rede que 
incluam 
▪ revisão das principais alterações no ambiente, como 

um novo componente do sistema, topologia de rede, 
regras de firewall, 

▪ realização de análises de vulnerabilidade e  
▪ manutenção dos registos de alterações. 

O fornecedor tem avaliações de 
rede, registos de alterações e 
resultados de análises 
documentados. 
 
Os registos de alterações 
necessários têm de rastrear 
alterações, fornecer informações 
relacionadas com o motivo da 
alteração e incluir o nome e o 
título do aprovador designado. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

39 Fornecedor para definir, comunicar e implementar uma 
política de dispositivo móvel que protege e limita a 
utilização de Dados Pessoais ou Confidenciais Microsoft 
acedidos ou utilizados num dispositivo móvel. 

O fornecedor demonstra a 
utilização de uma política de 
dispositivo móvel compatível 
quando o Processamento de 
Dados Pessoais e Confidenciais 
Microsoft requer a utilização de 
um dispositivo móvel. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

40 Todos os ativos utilizados para suportar o Desempenho 
têm de ser responsabilizados e têm de ter um 
proprietário identificado. O fornecedor é responsável por 
manter um inventário destes ativos de informações, 
estabelecer a utilização aceitável e autorizada dos ativos e 
fornecer o nível adequado de proteção aos ativos ao 
longo do seu ciclo de vida.  
 

 

Inventário de ativos do dispositivo 
utilizados para suportar o 
Desempenho. O inventário destes 
ativos deve incluir 
▪ localização do dispositivo, 
▪ classificação de dados dos 

dados do ativo,  
▪ registo de recuperação dos 

ativos após a rescisão do 
contrato de trabalho ou de 
negócio e 

▪ registo de eliminação de 
suporte de dados de 
armazenamento de dados 
quando já não é necessário. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

41 Estabelecer e manter procedimentos de gestão de 
direitos de acesso para impedir o acesso não autorizado 
aos Dados Pessoais ou Confidenciais Microsoft sob o 
controlo do fornecedor.  
 

 

O fornecedor demonstra que 
implementou um plano de gestão 
de direitos de acesso que inclui 
▪ procedimentos de controlo de 

acesso, 
▪ procedimentos de 

identificação, 
▪ procedimentos de bloqueio 

após tentativas sem êxito, 
▪ reposição da palavra-passe 

sempre que necessário, mas 
não mais do que a cada 90 
dias, 

▪ parâmetros robustos para 
selecionar credenciais de 
autenticação e 

▪ desativação de contas de 
utilizadores em rescisão de 
emprego dentro de 48 horas. 

 

O fornecedor demonstra que tem 
um processo estabelecido para 
rever o acesso do utilizador a 
Dados Pessoais e Confidenciais 
Microsoft, aplicando o princípio de 
menor privilégio. O processo inclui 
▪ funções de utilizador 

claramente definidas, 
▪ procedimentos para rever e 

justificar a aprovação do 
acesso a funções e  

▪ testar se os utilizadores nas 
funções com acesso aos dados 
da Microsoft têm uma 
justificação documentada para 
estarem no grupo/função. 

<Compatível> 
<Não 

Compatível> 
<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

42 Definir e implementar procedimentos de gestão de 
correções que dão prioridade a correções de segurança 
para sistemas utilizados para Processar Dados Pessoais ou 
Confidenciais Microsoft. Estes procedimentos incluem 
▪ uma abordagem de risco definido para dar prioridade 

a correções de segurança,  
▪ capacidade de processar e implementar correções de 

emergência,  
▪ aplicabilidade no Sistema Operativo e no software de 

servidor, como o servidor de aplicações e o software 
de base de dados,  

▪ documentar o risco que a correção atenua e controlar 
quaisquer exceções e  

▪ requisitos para a extinção de software que já não é 
suportado pela empresa criadora. 

O fornecedor pode demonstrar 
um procedimento de gestão de 
correções implementadas que 
cumpre este requisito e abrange, 
no mínimo, o que se segue.  
▪ Atribuição de gravidade para 

definir a priorização. (As 
definições de gravidade estão 
documentadas.) 

▪ Procedimento documentado 
para implementar correções 
de emergência. 

▪ Validar, os sistemas operativos 
que já não são suportados 
pela empresa criadora não 
têm qualquer utilidade. 

▪ Registos de gestão de 
correções que controlam 
aprovações e exceções. 

<Compatível> 
<Não 

Compatível> 
<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

43 Instalar software antivírus e antimalware em 
equipamentos ligados à rede utilizada para Processar 
Dados Pessoais e Confidenciais Microsoft, incluindo 
servidores, computadores de produção e de formação 
para proteger de vírus potencialmente nocivos e de 
aplicações de software malicioso.  
 

Atualizar as definições antimalware diariamente ou de 
acordo com as instruções do fornecedor de 
antivírus/antimalware. 
Nota: isto aplica-se a todos os sistemas operativos, 
incluindo Linux. 

Os registos existem para 
demonstrar que a utilização de 
software antivírus e antimalware 
está ativa. 
 
Nota: este requisito aplica-se a 
todos os sistemas operativos. 

<Compatível> 
<Não 

Compatível> 
<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

44 Os fornecedores que criam software para a Microsoft têm 
de incorporar princípios de “security by design” no 
processo de criação.  
 
 

Os documentos de especificações 
técnicas do fornecedor incluem 
pontos de verificação para 
validação de segurança nos seus 
ciclos de desenvolvimento.  

<Compatível> 
<Não 

Compatível> 
<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

45 Implementar um Programa de Prevenção de Perda de 
Dados (“DLP”). Os dados têm de ser devidamente 
classificados, etiquetados e protegidos e o fornecedor 
tem de monitorizar os sistemas de informação em uso nos 
quais os Dados Pessoais e Confidenciais Microsoft são 
Processados para detetar possíveis intrusões, perdas e 
outras atividades não autorizadas. O programa DLP, no 
mínimo,   
  
▪ requer a utilização de Sistemas de Deteção de 

Intrusões baseados na nuvem, de rede e de anfitrião 
padrão do setor (“IDS”), se retiver Dados Pessoais e 
Confidenciais Microsoft,  

▪ requer a implementação de Sistemas de Proteção 
contra Intrusões (“IPS”) configurados para 
monitorizar e impedir ativamente a perda de dados,  

▪ caso um sistema seja violado, requer a análise o 
sistema para garantir que quaisquer vulnerabilidades 
residuais também são abordadas,  

▪ descrever procedimentos necessários para 
monitorizar ferramentas de deteção de 
comprometimento do sistema e  

▪ estabelece um processo de gestão de e resposta a 
incidentes que tem de ser executado quando é 
detetado um evento de Violação de Dados.  

IDS/IPS implementado com 
procedimentos em prática para 
encaminhar uma resposta quando 
é detetada uma vulnerabilidade 
ou Violação de Dados. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

46 Comunicar prontamente os resultados da Investigação da 
resposta de incidentes à equipa de gestão sénior e à 
Microsoft. 
 
Envie um e-mail para SSPAHelp@microsoft.com para 
informar a Microsoft. 

Têm de estar em vigor sistemas e 
processos para comunicar os 
resultados das investigações da 
resposta de incidentes à 
Microsoft. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

47 Os administradores de sistemas, equipa de operações, 
gestão e terceiros têm de receber formação anual sobre 
segurança. 

Estabelecer um programa de 
formação em segurança que 
inclua 
▪ formação anual sobre 

resposta a incidentes e  
▪ eventos simulados e 

mecanismos automatizados 
para facilitar uma resposta 
eficaz em situações de crise. 
 

Consciencialização sobre 
prevenção de incidentes, como os 
riscos associados à transferência 

de software malicioso. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

48 O fornecedor tem de garantir a existência de processos de 
planeamento de cópia de segurança que protejam os 
Dados Pessoais e Confidenciais Microsoft contra a 
utilização, o acesso, a divulgação, a alteração e a 
destruição não autorizados. 

O fornecedor pode demonstrar 
procedimentos de resposta e 
recuperação documentados, que 
incluam pormenores sobre a 
forma como a organização irá 
gerir um evento disruptivo e 
manter a sua segurança de 
informações a um nível 
predeterminado com base em 
objetivos de continuidade de 
segurança de informações 
aprovados pela administração. 

 
O fornecedor pode demonstrar 
que definiu e implementou 
procedimentos para, 
periodicamente, fazer uma cópia 
de segurança, armazenar em 
segurança e recuperar dados 
críticos de forma eficaz. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

49 Estabelecer e testar os planos de continuidade do negócio 
e recuperação após desastre. 

Um plano de recuperação após 
desastre tem de incluir todos os 
seguintes. 
▪ Critérios definidos para 

determinar se um sistema é 
crítico para a operação do 
negócio do fornecedor. 

▪ Listar os sistemas críticos com 
base nos critérios definidos 
que devem ser direcionados 
para a recuperação em caso 
de desastre. 

▪ Procedimento de recuperação 
após desastre definido para 
cada sistema crítico que 
garante que um engenheiro 
que não conhece o sistema 
possa recuperar a aplicação 
em menos de 72 horas. 

▪ Testes anuais (ou mais 
frequentes) e revisão de 
planos de recuperação após 
desastre para garantir que os 
objetivos de recuperação 
possam ser cumpridos. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

50 Autenticar a identidade de um indivíduo antes de permitir 
o acesso do mesmo aos Dados Pessoais ou Confidenciais 
Microsoft. 

Certificar-se de que todos os IDs 
de utilizador são únicos e que 
cada um tem um método de 
autenticação padrão do setor, 
como o Azure Active Directory. 
 

O acesso elevado (administrativo 
ou outros tipos de privilégios 
superiores) tem de exigir a 
utilização de um segundo fator, 
como um smart card ou um 
autenticador baseado em 
telefone. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

  

https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/?v=17.23h
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

51 O fornecedor tem de proteger os Dados Pessoais e 
Confidenciais Microsoft em trânsito entre as redes 
encriptadas através da Transport Layer Security (“TLS”) ou da 
Segurança IPsec (“IPsec”). 
 
Estes métodos estão descritos no NIST 800-52 e no NIST 800-
57; também pode ser utilizada uma norma equivalente do 
setor.  
 
O fornecedor tem de recusar a entrega de Dados Pessoais ou 
Confidenciais Microsoft transmitidos por meios não 
encriptados. 

O processo de criação, 
implementação e substituição 
de TLS ou de outros 
certificados tem de ser 
definido e aplicado. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

52 Todos os dispositivos do fornecedor (portáteis, estações de 
trabalho, etc.) que irão aceder ou processar Dados Pessoais 
ou Confidenciais Microsoft têm de aplicar a encriptação 
baseada em disco. 

Encriptar todos os dispositivos 
para atender a solução 
Bitlocker ou outra solução de 
encriptação de disco 
equivalente do setor para 
todos os dispositivos clientes 
utilizados para processar 
Dados Pessoais ou 
Confidenciais Microsoft.  

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

  

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-52r1.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-57Pt3r1.pdf
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

53 Têm de estar em prática sistemas e procedimentos (que 
cumpram normas da indústria atuais, como as que estão 
descritas na norma NIST 800-111) para encriptação quando 
não são utilizados (quando são armazenados) todos e 
quaisquer Dados Pessoais e/ou Confidenciais Microsoft, 
incluindo todos e quaisquer dos seguintes:  
▪ dados de credenciais (por exemplo, nomes de 

utilizador/palavras-passe) 
▪ dados de instrumentos de pagamento (por exemplo, 

números de cartão de crédito e de conta bancária) 
▪ dados pessoais relacionados com imigração 
▪ dados de perfis médicos (por exemplo, números de 

registos médicos ou marcadores/identificadores 
biométricos, como ADN, impressões digitais, retinas e íris 
do olho, padrões de voz, padrões faciais e medidas das 
mãos para fins de autenticação) 

▪ dados de identificação emitidos pelo governo (por 
exemplo, números de segurança social ou de carta de 
condução)  

▪ dados pertencentes a clientes da Microsoft (por 
exemplo, Sharepoint, documentos O365, clientes 
OneDrive) 

▪ materiais relacionados com produtos Microsoft não 
anunciados 

▪ Data de Nascimento 
▪ Informações de perfil de menores 
▪ dados geográficos em tempo real  
▪ endereço físico pessoal (não profissional) 
▪ números de telefone pessoais (não profissionais) 
▪ religião 
▪ opiniões políticas 
▪ orientação sexual 
▪ respostas a perguntas de segurança (por exemplo, 2fa, 

redefinição de palavra-passe)  
o nome de solteira da mãe 

Verificar que os Dados Pessoais 
e Confidenciais Microsoft 
indicados nesta linha são 
encriptados quando não estão 
a ser utilizados. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 
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N.º Requisitos de Proteção de Dados de 
Fornecedores Microsoft 

Provas de Conformidade Resposta 

Secção J: Segurança (cont.) 

54 Ao processar cartões de crédito em nome da Microsoft, 
aderir às normas de tratamento de cartões de crédito 
aplicáveis pelo emissor do cartão.  

Demonstrar conformidade ao 
apresentar anualmente uma 
certificação da Norma de Serviços 
de Dados do Setor de Cartões de 
Pagamento (“PCI-DSS”). 
 
Submeter certificações PCI DSS ao 
SSPA. Em caso de dúvidas, envie 
um e-mail para 
SSPAHelp@microsoft.com. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

55 O fornecedor deverá armazenar os ativos físicos da Microsoft 
num ambiente de acesso controlado. 
 
 

Têm de estar em prática sistemas 
e processos para gerir o acesso 
físico a cópias digitais, em papel, 
arquivadas ou de segurança de 
dados da Microsoft. 
A cadeia de custódia tem de ser 
controlada quanto ao movimento 
e destruição do suporte de dados 
físico que contém dados da 
Microsoft. 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

56 Tornar anónimos todos os Dados Pessoais Microsoft 
utilizados em ambientes de programação ou de teste. 

Os Dados Pessoais Microsoft não 
podem ser utilizados em 
ambientes de programação ou de 
teste; se não houver alternativa, 
têm de ser tornados 
suficientemente anónimos para 
evitar a identificação dos 
Requerentes de Dados ou o seu 
uso indevido. 
 
Nota: Os dados Anonimizados são 
diferentes dos dados 
Pseudonimizados. Os dados 
Anonimizados são dados que não 
estão relacionados com uma 
pessoal natural identificada ou 
identificável, quando o 
requerente de dados dos dados 
pessoais não é ou já não é 
identificável.  
 

<Compatível> 
<Não Compatível> 

<Não Aplicável> 
<Conflito Legal> 

<Conflito de 
Contrato> 

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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