Adesão à: Política de Confidencialidade, Tratamento de Dados de Caráter Pessoal,
Compromisso Ético de Conduta e Política de Compliance Penal

Inscrita: Registro Mercantil de Tarragona – Tomo 614, Folio 485, Hoja T-3831 – N.I.F: B-43214139

Este documento é uma declaração unilateral pela qual o signatário concorda em cumprir a
Política de Confidencialidade da BIG, é notificado sobre a Política de Processamento de Dados
Pessoais da BIG e em conformidade com o Código de Ética e Política de Compliance Penal,
como um requisito indispensável para realizar operações comerciais com as empresas do
grupo liderado pelo Grupo Borges International, SLU

Sr(a). _______________________________________________________, em representação
de _________________________________________, (nome ou denominação social), com CIF
____________________ (a seguir A EMPRESA), diante da assinatura do presente documento se
dá por notificado do mesmo e assume as obrigações que nele se contém, em relação a BORGES
INTERNATIONAL GROUP, SLU e todas as empresas que formam parte do grupo da qual lidera,
que estão relacionados no anexo 1, a seguir identificadas como BIG:

Confidencialidade

A EMPRESA se compromete ao dever de sigilo e confidencialidade, no que diz respeito a toda
Informação Confidencial da que, direta ou indiretamente, a EMPRESA e seus
trabalhadores/colaboradores acessem e/ou possam ter conhecimento ou acesso como
consequência da sua relação com a BIG.
Entende-se por informações confidenciais, tudo o que não é público, e isso não acontece devido
ao não cumprimento deste compromisso.
A obrigação de confidencialidade será mantida durante o prazo da relação contratual entre as
duas partes e durante os 2 anos após o seu término.
Por seu turno, a BIG assume o mesmo compromisso de confidencialidade com as informações
recebidas da Empresa.
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Tratamento de dados de caráter pessoal

Inscrita: Registro Mercantil de Tarragona – Tomo 614, Folio 485, Hoja T-3831 – N.I.F: B-43214139

De acordo com as disposições dos regulamentos de proteção de dados, os dados de caráter
pessoal da EMPRESA e de seus trabalhadores/colaboradores serão tratados pela BIG para a
gestão administrativa, contável e tributária da relação contratual (incluindo a formalização da
contratação, gerenciamento dos pagamentos e cumprimento das obrigações contratuais). O
tratamento realizado é necessário para a execução da relação contratual e o consentimento não
é necessário. Da mesma forma, os dados fornecidos podem ser comunicados, para cumprimento
estrito das obrigações legais, às Administrações Públicas, audiências judiciais e tribunais; às
entidades financeiras, para a execução da relação contratual; e para terceiros que fazem parte
do grupo das partes para a adequada gestão administrativa do contrato.
Da mesma maneira, os dados pessoais serão processados pela BIG e pelas empresas às quais ela
poderia subcontratar a totalidade ou parte dos serviços, exclusivamente para a realização da
mesma sem que se possa entender em nenhum caso que eles detêm a responsabilidade sobre
estes mesmos dados.
Os dados serão concretados durante a relação contratual e, após o mesmo, até a prescrição das
ações legais decorrentes.
Os interessados poderão exercer os direitos reconhecidos pela regulamentação aplicável
(acesso, retificação, oposição, exclusão, portabilidade de dados e limitação do trato)
certificando sua identidade e escrevendo para o endereço indicado no cabeçalho ou endereço
do e-mail lopd@borges-big.com .
A gestão da sua solicitação será tratada nos termos estabelecidos pela legislação de proteção
de dados em vigor no momento da sua solicitação.
A BIG reconhece que a regulamentação sobre a proteção de dados pessoais estabelece uma
série de obrigações no processamento de dados pessoais, entre as quais a proibição de fazer
transferências de dados pessoais sem a correspondente autorização do proprietário dos dados
pessoais. Para este propósito, a BIG compromete-se a:


Utilizar os dados pessoais aos quais eles têm acesso apenas e exclusivamente para cumprir
suas obrigações contratuais.



Observar e adotar todas as medidas de segurança necessárias para garantir a
confidencialidade, o sigilo e a integridade dos dados pessoais aos quais eles têm acesso,
bem como adotar no futuro todas as medidas de segurança exigidas pelas leis e
regulamentos com a intensão de preservar o sigilo, a confidencialidade e a integridade no
processamento automatizado dos dados pessoais.
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Em nenhum caso, dar ou ceder a terceiros dados pessoais aos quais eles tenham acesso,
nem mesmo para fins de conservação.

As obrigações estabelecidas para a BIG nesta cláusula também serão obrigatórias para seus
trabalhadores/colaboradores, sendo a mesma responsável pelas violações de seus
trabalhadores a esse respeito.
As durações das obrigações de confidencialidade estabelecidas neste contrato têm uma duração
indefinida, permanecendo em vigor após a rescisão, por qualquer motivo do relacionamento
entre as partes contratantes.

Inscrita: Registro Mercantil de Tarragona – Tomo 614, Folio 485, Hoja T-3831 – N.I.F: B-43214139

Compromisso Ético de Conduta e Política de Compliance Penal
A EMPRESA declara ter lido e compreendido, além de ter acesso aos seguintes documentos da
BIG:


Código Ético

https://www.borgesinternationalgroup.com/reglamentos-y-politicas/


Política de Compliance Penal

https://www.borgesinternationalgroup.com/reglamentos-y-politicas/
Em relação a estes, a empresa afirma ter lido, entendido e expresso de acordo com todos os
seus termos e princípios, comprometendo-se a desenvolver um comportamento acorde com
eles. A EMPRESA reconhece que o Código de Ética, a Política de Compliance Penal, a Política de
Confidencialidade e a Política de Processamento de Dados Pessoais descrevem a base na qual o
BIG realiza suas atividades com todas as partes interessadas, de modo que uma violação
substancial da EMPRESA com relação a estes, significará a rescisão automática por justa causa
de qualquer relação contratual entre a EMPRESA e a BIG, reservando à BIG o direito de
reivindicar a COMPANHIA pelos danos que possam derivar de sua violação.
E para que conste, assino o presente em ___________, em __ de _____________de 20____.

A EMPRESA

(Asinatura e carimbo)
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Anexo I

Inscrita: Registro Mercantil de Tarragona – Tomo 614, Folio 485, Hoja T-3831 – N.I.F: B-43214139

Empresas que fazem parte do Borges International Group, S.L., em ordem alfabética.

Amêndoas - Herdade da Palheta II, Ltd.
Amêndoas - Herdade da Palheta, Ltd.
BAIN - Mas de Colom, S.L.U.
BAIN Andalucía, S.L.U.
BAIN Extremadura, S.L.U.
BMG Foods Shanghai Co. Ltd.
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A.U.
Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.
Borges Asia Pte. Ltd.
Borges Branded Foods, S.L.U.
Borges do Brasil Alimentos Ltda.
Borges Export Group, Inc.
Borges for Food Industries Egypt
Borges India Private Ltd.
Borges National USA, Corp.
Borges of California, Inc.
Borges Organic Olive Oil Company
Borges Tramier S.A.S.
Borges USA, Inc.
BSJ - Frutos Secos de Moura, S.A.
BSJ2 - Amêndoas de Moursa, S.A.
Capricho Andaluz, S.L.
Catering Distribution Services
Framaco, S.A.
OOO ITLV
Ortalli, S.P.A.
Société Borges Tunisie Export S.A.
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