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Introdução 

Este documento fornece informações para auxiliar clientes que desejam usar a AWS para 

armazenar conteúdo com dados pessoais. Mais especificamente, este documento descreve como 

os clientes podem usar os serviços da AWS em conformidade com a Diretiva 95/46/EC do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de outubro de 1995 sobre a proteção de indivíduos 

em relação ao processamento de dados pessoais e sobre a livre transferência desses dados 

("Diretiva"). Ele pretende ajudar os clientes a compreender: 

 A maneira como funcionam os serviços da AWS, inclusive como os clientes podem 

manter a conformidade com as leis da UE e abordar suas necessidades de segurança, 

além de criptografar e proteger seu conteúdo 

 O controle completo do cliente sobre as localizações geográficas onde o conteúdo 

pode ser armazenado e acessado, além de outras considerações relevantes sobre a 

conformidade 

 As respectivas funções que o cliente e a AWS desempenham no gerenciamento e na 

proteção do conteúdo armazenado nos serviços da AWS 

Este whitepaper se concentra em perguntas típicas feitas por clientes da AWS quando levam 

em consideração as implicações da Diretiva sobre o uso dos serviços da AWS para armazenar 

conteúdo, inclusive dados pessoais. Também haverá outras considerações relevantes a serem 

feitas pelo cliente, como a necessidade do cliente de atender aos requisitos específicos do setor 

e às leis de outras jurisdições nas quais o cliente faz negócios. Este documento é fornecido 

apenas para fins informativos; não se trata de orientação legal e não deve ser interpretado como 

tal. À medida que o requisito de cada cliente se difere, a AWS incentiva os clientes a procurarem 

orientação devida sobre a implementação dos ambientes de privacidade e proteção de dados e, 

em termos mais gerais, leis vigentes relevantes para os negócios. 

Considerações relativas ao conteúdo do cliente 

O armazenamento do conteúdo apresenta a todas as organizações várias questões práticas 

comuns a serem levadas em consideração, inclusive: 

 O conteúdo estará seguro? 

 Onde o conteúdo será armazenado? 

 Quem terá acesso ao conteúdo? 

 Quais leis e regulamentações se aplicam ao conteúdo e o que é necessário para respeitá-

las? 

Essas considerações não são novas e não são específicas da nuvem. Elas são relevantes para 

sistemas hospedados e operados internamente, bem como serviços tradicionais hospedados por 

terceiros. Usando os serviços da AWS, os clientes mantêm controle sobre o conteúdo e são 

responsáveis por ele, sendo totalmente capazes de gerenciar e controlar os requisitos de 

segurança individuais do conteúdo, inclusive: 

 Qual é o conteúdo que eles esperam armazenar na AWS 

 Se esse conteúdo será criptografado – parado e em trânsito 

 Quais serviços da AWS são usados com o conteúdo 

 Onde esse conteúdo é armazenado e processado no mundo 
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 O formato e a estrutura desse conteúdo e se ele está mascarado ou é anônimo 

 Quem tem permissão para acessar esse conteúdo e como esses direitos de acesso são 

concedidos, gerenciados e revogados  

A segurança do conteúdo do cliente depende da AWS e do cliente para implementar as medidas 

apropriadas. Embora a AWS implemente controles de segurança no ambiente de nuvem 

subjacente, os clientes da AWS mantêm controle sobre o conteúdo e a segurança dele. 

Compreender as respectivas e diferentes funções do cliente e da AWS é fundamental no contexto 

dos requisitos da proteção de dados que podem se aplicar a dados pessoais armazenados na AWS. 

Segurança do conteúdo do cliente: 

A transferência da infraestrutura de TI para a AWS significa que o cliente e a AWS têm 

funções importantes para a operação e o gerenciamento da segurança nas suas áreas de 

responsabilidade. A AWS opera, gerencia e controla os componentes do sistema operacional de 

hospedagem e a camada de virtualização até a segurança física das instalações onde os serviços 

da AWS atuam. O cliente é responsável pelo gerenciamento do sistema operacional convidado 

(inclusive atualizações e patches de segurança aplicados ao sistema operacional convidado) e do 

software associado, bem como da configuração do firewall do grupo de segurança fornecido pela 

AWS e de outros recursos de segurança relacionados. O cliente normalmente se conectará ao 

ambiente da AWS por meio dos serviços oferecidos por terceiros (por exemplo, provedores de 

serviço de Internet). A AWS não fornece essas conexões, e o cliente deve levar em consideração 

a segurança dessas conexões e as responsabilidades desses terceiros pela segurança em relação 

a seus sistemas. Isso não é muito diferente do trabalho com um provedor de serviço de rede, 

que traz conectividade para datacenters no local. 

Esse modelo é mostrado abaixo, na Figura 1: 

 

Figura 1 – Modelo de segurança 
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O que esse modelo significa para a segurança do conteúdo do cliente? 

Durante a avaliação da segurança de uma solução em nuvem, é importante que os clientes 

compreendam e diferenciem: 

 Medidas de segurança implementadas e operadas pelo provedor de serviços em nuvem 

(AWS) – “segurança da nuvem” e 

 Medidas de segurança implementadas e operadas pelo cliente, relacionadas à segurança do 

conteúdo do cliente e às aplicações que usam serviços da AWS – “segurança na nuvem” 

Embora a AWS gerencie a segurança da nuvem, a segurança na nuvem é responsabilidade do 

cliente, pois os clientes mantêm controle de quais medidas de segurança optam por implementar 

a fim de proteger o próprio conteúdo, a plataforma, as aplicações, os sistemas e as redes, nada 

diferente do que fariam para aplicações em um datacenter no local. Como parte das opções de 

serviço diferentes, a AWS oferece aos clientes uma seleção de medidas de segurança, e nossos 

clientes também podem optar por usar uma grande variedade de soluções de segurança de 

terceiros. Os clientes da AWS têm total liberdade para projetar a arquitetura de segurança a fim de 

atender às necessidades de conformidade. Trata-se de uma diferença-chave em relação a soluções 

de hospedagem tradicionais nas quais o provedor decide a arquitetura. A AWS permite que o 

cliente decida se as medidas de segurança serão implementadas e, assim, o cliente é capacitado 

para decidir quais medidas de segurança implementar na nuvem, além de determinar se elas são 

apropriadas ao negócio. Se, por exemplo, uma arquitetura de disponibilidade maior for necessária 

para proteger os dados, o cliente poderá adicionar sistemas redundantes, backups, locais, uplinks 

de rede etc. para criar uma arquitetura mais resiliente e de maior disponibilidade. Caso seja 

necessário acesso restrito aos dados, os controles da AWS permitem que o cliente implemente 

conceitos de gerenciamento de direitos de acesso tanto no nível de sistemas quanto no nível de 

dados por meio da criptografia. Assim, a AWS dá ao Cliente controles diretos sobre muitos 

elementos que formam medidas técnicas e organizacionais referentes à segurança dos dados. 

Noções básicas sobre a segurança DA nuvem 

A AWS é responsável por gerenciar a segurança do ambiente de nuvem subjacente. A 

infraestrutura da Nuvem AWS foi criada para ser um dos ambientes de computação em nuvem 

mais flexíveis e seguros à disposição, projetada para oferecer disponibilidade ideal e segregação 

completa do cliente. Ela oferece uma plataforma extremamente escalável e altamente confiável, 

que permite aos clientes implantar aplicações e conteúdo com rapidez e segurança em escala 

global de massa, se necessário. Os serviços da AWS independem de conteúdo, pois oferecem o 

mesmo nível de segurança para todos os clientes, independentemente do tipo de conteúdo 

armazenado ou da região geográfica onde armazenam o conteúdo. Como a AWS não sabe quais 

dados os clientes estão armazenando nos serviços da AWS, a AWS não pode diferenciar dados 

pessoais de nenhum outro tipo de dados armazenados por um cliente como parte do conteúdo 

do cliente. 

Os datacenters de nível internacional e altamente seguros da AWS utilizam vigilância eletrônica 

de última geração e sistemas de controle de acesso multifator. Os datacenters são mantidos 24 

horas por dia, 7 dias por semana por guardas de segurança treinados, e o acesso é estritamente 

autorizado com base no menor privilégio, estando limitado a finalidades administrativas do 

sistema. Para obter uma lista abrangente de todas as medidas de segurança criadas na 

infraestrutura da Nuvem AWS, nas plataformas e nos serviços básicos, leia nosso whitepaper 

sobre Visão geral dos processos de segurança. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
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Estamos atentos à segurança do ambiente de nuvem subjacente e implementamos medidas 

técnicas e organizacionais sofisticadas contra o acesso não autorizado. Os clientes podem validar 

os controles de segurança implantados dentro do ambiente da AWS por meio das certificações 

e dos relatórios da AWS, inclusive os relatórios Service Organization Control (SOC – Controle 

da organização de serviço) da AWS 1 e 2, além dos relatórios de certificação ISO 27001 e de 

conformidade PCI-DSS. Esses relatórios e certificações são produzidos por auditores 

terceirizados independentes e atestam a eficiência do projeto e da operação dos controles de 

segurança da AWS. As certificações e os relatórios de conformidade da AWS vigentes podem 

ser solicitados em https://aws.amazon.com/compliance/contact. Mais informações sobre 

certificações e relatórios da AWS, além do alinhamento com melhores práticas e padrões, 

podem ser encontrados no site de conformidade da AWS. 

A AWS oferece um adendo de processamento de dados para ajudar os clientes no cumprimento 

das obrigações da proteção de dados. A AWS também pode adicionar as cláusulas contratuais 

padrão 2010/87/EU (normalmente conhecidas como "Cláusulas Modelo") para o adendo de 

processamento de dados de um cliente, caso o cliente precise transferir dados pessoais da UE 

para um país fora da Área Econômica Europeia.  

Em 6 de março de 2015, o adendo de processamento de dados da AWS (inclusive as Cláusulas 

Modelo) foi aprovado pelo grupo de autoridades de proteção de dados da UE, conhecido como 

Grupo de Trabalho do Artigo 29. Essa aprovação significa que qualquer cliente da AWS que 

precise das Cláusulas Modelo pode contar que o adendo do processamento de dados da AWS 

estabelece compromissos contratuais suficientes a fim de permitir fluxos de dados 

internacionais de acordo com a Diretiva. Para obter mais detalhes sobre a aprovação do Grupo 

de Trabalho do Artigo 29, visite a página da Web da Autoridade de Proteção de Dados de 

Luxemburgo aqui: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

Além do adendo de processamento de dados e das Cláusulas Modelo, os clientes que desejam 

transferir seus dados pessoais das regiões da AWS na UE para as regiões nos EUA se beneficiam 

da participação da AWS na Privacy Shield Framework entre UE e EUA. A Amazon.com, Inc., 

juntamente com alguns dos seus afiliados dos EUA, incluindo a AWS, foi certificada pela Privacy 

Shield Framework entre UE e EUA em 21 de outubro de 2016. A Privacy Shield Framework 

entre UE e EUA não afeta a forma como os clientes usam a AWS ou trabalham com ela. Em vez 

disso, fornece um mecanismo adicional sancionado pela UE para transferir dados pessoais da 

UE para os EUA. Para obter detalhes sobre as obrigações para provedores de serviço dos EUA 

segundo a Privacy Shield Framework entre UE e EUA, visite o site da Comissão Europeia aqui: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-

shield/index_en.htm e o site da Privacy Shield Framework entre UE e EUA aqui: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

Noções básicas sobre a segurança NA nuvem 

Os clientes mantêm o controle do conteúdo quando distribuem serviços da AWS. Os clientes, e 

não a AWS, determinam o conteúdo que armazenam na AWS, controlam como configuram os 

ambientes e protegem o conteúdo, se eles criptografarão o conteúdo parado e em trânsito, quem 

acessará esse conteúdo e quais credenciais serão necessárias (inclusive o uso da autenticação 

multifator), além de quais recursos e ferramentas de segurança adicionais usam e como o fazem. 

https://aws.amazon.com/compliance/contact
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Como mantêm controle sobre a segurança, nossos clientes também são responsáveis pela 

segurança de tudo que a organização coloca na AWS ou do que conectam à infraestrutura da 

AWS, como o sistema operacional convidado, as aplicações nas suas instâncias de computação 

e o conteúdo armazenado e processado em serviços de armazenamento, plataforma e banco de 

dados da AWS. 

Os clientes podem configurar os serviços da AWS para utilizar uma grande variedade de 

recursos, ferramentas e controles de segurança opcionais para proteger o conteúdo, inclusive 

ferramentas sofisticadas de gerenciamento de identidade e acesso, configurações de 

disponibilidade, recursos de backup, recursos de segurança, criptografia e segurança de rede. 

Para auxiliar os clientes na criação, na implementação e na operação do próprio ambiente 

protegido da AWS, a AWS oferece uma ampla gama de recursos de segurança que eles podem 

usar. Os clientes também podem usar ferramentas e controles de segurança próprios ou de 

terceiros. Entre os exemplos de etapas que os clientes podem seguir para ajudar a proteger 

o conteúdo está a implementação de: 

 Políticas de senhas fortes, atribuindo permissões apropriadas a usuários e seguindo 

etapas consistentes para proteger as chaves de acesso 

 Segmentação apropriada de firewalls e rede, inclusive Virtual Private Cloud, criptografia 

de conteúdo, uso de SSL e arquitetura apropriada de sistemas para diminuir o risco de 

perda de dados e acesso não autorizado 

 Esquemas de redundância apropriados e estratégias de backup para atenuar o risco de 

perda de dados ou indisponibilidade 

Todos esses fatores estão sob o controle do cliente, não da AWS. A AWS não tem visibilidade 

alguma do conteúdo colocado pelos clientes na AWS e não altera definições de configuração do 

cliente; elas são determinadas e controladas pelo cliente. Como são os clientes os responsáveis 

pela decisão de qual conteúdo colocar na Nuvem AWS, somente eles podem determinar qual é o 

nível de segurança apropriado para os dados armazenados nela. 

Para auxiliar os clientes na integração dos controles de segurança da AWS às estruturas de 

controle existentes e ajudar os clientes na criação e na execução de avaliações de segurança do 

uso dos serviços da AWS pela organização, a AWS publica vários whitepapers relacionados à 

segurança, à governança, ao risco e à conformidade, além de várias listas de verificações e 

melhores práticas. Os clientes também estão livres para criar e executar avaliações de segurança 

de acordo com as próprias preferências, podendo solicitar permissão para realizar varreduras na 

infraestrutura da nuvem (desde que essas varreduras estejam limitadas às instâncias de 

computação do cliente e não violem a Política de Uso Aceitável da AWS). 

Regiões da AWS 

Os datacenters da AWS são criados em clusters em diversos países do mundo. Fazemos 

referência a cada um dos nossos clusters de datacenter em um determinado país como uma 

"Região". Os clientes têm acesso a catorze regiões da AWS em todo o mundo, inclusive duas na 

UE: Irlanda (Dublin) e Alemanha (Frankfurt). Os clientes podem optar por usar uma região, 

todas as regiões ou uma combinação qualquer de regiões. A Figura 2 mostra locais de região da 

AWS: 
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Figura 2 – Regiões globais da AWS 

 

Os clientes da AWS escolhem as regiões da AWS onde o conteúdo será hospedado. Isso permite 

que clientes com requisitos geográficos específicos estabeleçam ambientes em locais de sua 

escolha. Por exemplo, os clientes da AWS na Europa podem optar por implantar os serviços da 

AWS exclusivamente na Região UE (Alemanha). Se o cliente fizer essa escolha, o conteúdo será 

armazenado na Alemanha, a menos que opte por uma região da AWS diferente. 

Os clientes podem replicar e fazer backup do conteúdo em mais de uma região, mas a AWS não 

migra conteúdo do cliente para fora da região escolhida por ele. 

Como os clientes podem selecionar as regiões? 

Ao usar o Console de Gerenciamento da AWS ou ao fazer uma solicitação por meio de uma 

Application Programming Interface (API – Interface de programação da aplicação) da AWS, o 

cliente identifica a região em particular onde deseja usar os serviços da AWS. Figura 3: A seleção 

de regiões globais da AWS dá um exemplo de quando fazer upload do conteúdo em um serviço 

de armazenamento da AWS ou provisionar recursos de computação usando o Console de 

Gerenciamento da AWS. 
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Figura 3 – Seleção de regiões globais da AWS no Console de Gerenciamento da AWS 

Os clientes também podem prescrever a região da AWS a ser usada para os recursos de 

computação aproveitando o recurso Amazon Virtual Private Cloud (VPC). A Amazon VPC 

permite que o cliente provisione uma seção da Nuvem AWS onde poderá iniciar recursos da 

AWS em uma rede virtual definida por ele. Com a Amazon VPC, os clientes podem definir uma 

topologia de rede virtual muito semelhante à topologia de uma rede tradicional que pode 

funcionar no seu próprio datacenter. 

Qualquer recurso de computação e outros iniciados pelo cliente na VPC estarão localizados na 

região designada pelo cliente. 

Controles do cliente e acesso ao conteúdo do cliente 
 

Controle do cliente em relação ao conteúdo 

Os clientes que usam a AWS mantêm controle sobre o conteúdo que está dentro do ambiente da 

AWS. Eles podem: 

 Determinar onde ele estará localizado, por exemplo, o tipo de ambiente de 

armazenamento e o local geográfico desse armazenamento 

 Controlar o formato desse conteúdo, por exemplo, texto sem formatação, mascarado, 

anônimo ou criptografado, usando a criptografia fornecida pela AWS ou um mecanismo 

de criptografia de terceiros escolhido pelo cliente 

 Gerenciar outros controles de acesso, como gerenciamento de identidade e acesso 

e credenciais de segurança 

 Controlar se é necessário usar SSL, Virtual Private Cloud e outras medidas de segurança 

de rede para evitar o acesso não autorizado 

Isso permite que os clientes da AWS controlem todo o ciclo de vida do conteúdo na AWS e 

gerenciem o conteúdo de acordo com as suas próprias necessidades específicas, inclusive 

classificação de conteúdo, controle de acesso, manutenção e exclusão. 



Amazon Web Services – Whitepaper sobre a proteção de dados na UE Novembro de 2016 

 

Página 9 de 18 

Acesso ao conteúdo do cliente 

A AWS não acessa o conteúdo de nenhum cliente, salvo conforme necessário para oferecer a 

esse cliente os serviços da AWS que ele escolheu. A AWS não acessa o conteúdo do cliente com 

nenhuma outra finalidade. 

Como não sabe qual conteúdo os clientes optaram por armazenar na AWS e não pode 

diferenciar dados pessoais de outro conteúdo, a AWS trata todo o conteúdo do cliente da mesma 

forma. Desse modo, todo o conteúdo do cliente se beneficia das mesmas medidas de segurança 

da AWS, independentemente de incluir dados pessoais ou não. A AWS simplesmente 

disponibiliza os serviços de computação, armazenamento, banco de dados e redes selecionados 

pelo cliente com as melhores medidas de segurança do setor aplicadas à infraestrutura de 

nuvem fornecida pela AWS. Assim, o cliente fica livre para aproveitar essa segurança de 

infraestrutura com base nos requisitos próprios e exclusivos do cliente. 

Direitos de acesso do governo 

Normalmente surgem dúvidas sobre os direitos de acesso de agências governamentais nacionais 

e estrangeiras ao conteúdo mantido em serviços em nuvem. Os clientes costumam se preocupar 

com questões de soberania dos dados, inclusive se e em quais circunstâncias os governos podem 

ter acesso ao conteúdo. As leis locais que se aplicam à jurisdição onde o conteúdo está localizado 

são uma consideração importante para alguns clientes. Porém, os clientes também precisam 

levar em consideração se as leis em outras jurisdições podem se aplicar a eles, dependendo de 

onde eles – ou seus clientes – estão fazendo negócios. Os clientes devem procurar ajuda para 

compreender a aplicação de leis vigentes aos negócios e às operações. 

Quando surgem dúvidas ou questões a respeito dos direitos de governos locais ou estrangeiros 

pedirem acesso ao conteúdo armazenado na nuvem, é importante entender que órgãos 

governamentais relevantes podem ter direitos de fazer solicitações desse conteúdo segundo as 

leis que já se aplicam ao cliente. Por exemplo, uma empresa que esteja fazendo negócios no 

País X pode estar sujeita a uma solicitação legal de informações, mesmo que o conteúdo esteja 

armazenado no País Y. Normalmente, uma agência governamental em busca de acesso aos 

dados de uma entidade enviará uma solicitação de informações diretamente a essa entidade, 

e não ao provedor de nuvem. 

Em geral, os estados membros da UE têm uma legislação que permite que forças policiais 

públicas e órgãos de segurança nacionais solicitem acesso às informações. Órgãos de polícia 

estrangeiros também podem trabalhar junto a forças policiais locais e órgãos de segurança 

nacionais para obter acesso às informações na UE. Na verdade, a maioria dos países possui 

processos (inclusive Tratados de Assistência Legal Mútua) que permitem a transferência de 

informações para outros países em resposta a solicitações apropriadas, legais, de informações 

(por exemplo, relacionadas a atividades criminosas). Porém, é importante lembrar que existem 

determinados critérios que devem ser atendidos mediante a lei relevante para que uma 

solicitação de acesso pelo órgão policial apropriado seja autorizada. Por exemplo, a agência 

governamental em busca de acesso possivelmente precisará demostrar ter um motivo válido 

para exigir que um terceiro dê acesso ao conteúdo e pode precisar obter uma ordem ou um 

mandado judicial. 
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A maioria dos países tem leis de acesso aos dados que pretendem contar com aplicações 

extraterritoriais. Um exemplo de uma lei dos EUA com alcance extraterritorial normalmente 

mencionada no contexto dos serviços em nuvem é o U.S. Patriot Act. O Patriot Act não é 

diferente das leis em muitas outras nações desenvolvidas que permitem aos governos obter 

informações referentes a investigações relacionadas ao terrorismo internacional e a outros 

problemas de inteligência estrangeira. Qualquer solicitação de documentos segundo o Patriot 

Act requer uma ordem judicial demonstrando que a solicitação cumpre a lei, inclusive, por 

exemplo, que a solicitação está relacionada a investigações legítimas. 

Política da AWS 

Independentemente de onde venha uma solicitação de conteúdo do cliente ou de quem seja o cliente, 

a AWS está sempre alerta sobre como proteger o conteúdo dos nossos clientes. A AWS não revelará 

o conteúdo do cliente, a menos que seja obrigada a fazer isso com uma ordem vinculativa e 

legalmente válida, como uma intimação ou uma ordem judicial. Os órgãos governamentais ou 

normativos fora dos EUA geralmente devem usar os processos internacionais reconhecidos, 

como os Tratados de Assistência Legal Mútua com o governo dos Estados Unidos, para obter 

ordens válidas e vinculativas. Examinamos atentamente cada solicitação para autenticar a 

precisão e verificar se ela está em conformidade com a lei vigente. Responderemos a solicitações 

que sejam abrangentes demais, excedam a autoridade do solicitante ou não estejam em total 

conformidade com a lei vigente. Se formos obrigados a revelar o conteúdo de um cliente, 

notificaremos o cliente antes da divulgação para dar a ele a chance de procurar proteção contra 

a revelação, a menos que isso seja proibido por lei. 

Proteção de dados na UE: A Diretiva 

Consideramos abaixo as obrigações contidas na Diretiva1. Em termos gerais, a Diretiva 

estabelece vários requisitos de proteção de dados que se aplicam quando os dados pessoais estão 

sendo processados. Nesse contexto, "processamento" inclui qualquer operação ou conjunto de 

operações realizadas com base em dados pessoais. Segundo a Diretiva, "dados pessoais" são 

definidos como informações vitais pelas quais um indivíduo pode ser identificado ou torna-se 

identificável (conhecido como o "sujeito dos dados"). Além disso, a Diretiva faz uma distinção 

entre (a) o "controlador de dados" – a parte que determina as finalidades e os meios do 

processamento de dados pessoais e (b) um "processador de dados", uma parte que processa os 

dados pessoais em nome do controlador. 

É o controlador de dados que deve garantir que o processamento dos dados pessoais esteja em 

conformidade com as obrigações da proteção de dados. Por exemplo, o controlador de dados 

precisa garantir que os dados pessoais sejam processados de maneira justa e legal e que os 

dados estejam protegidos contra o processamento não autorizado ou ilegal. 

 

                                                            
1 Devemos ter em mente que a Diretiva não se aplica diretamente a organizações estabelecidas nos 

Estados Membros da UE. Em vez disso, os Estados Membros da UE devem implementar a Diretiva nas 

legislações nacionais. Assim, é possível que haja algumas variações entre a natureza precisa das 

obrigações em diferentes Estados Membros. Portanto, os clientes devem procurar orientação quanto a 

quais leis nacionais se aplicam a eles. 
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A AWS agradece o fato de seus serviços serem usados como parte de uma grande variedade de 

operações de negócios diferentes, podendo haver várias partes envolvidas em uma cadeia de 

suprimentos. Porém, como orientação geral, quando os dados pessoais estão incluídos no 

conteúdo do cliente armazenado por meio do uso dos serviços da AWS: 

 O cliente será o controlador em relação aos dados pessoais caso determine a finalidade 

para a qual os dados serão processados e tenha escolhido como eles serão processados. 

 O cliente será um processador em relação aos dados pessoais caso esteja apenas 

processando os dados pessoais na rede da AWS em nome de um terceiro e segundo 

os desejos desse terceiro (que pode ser o controlador, outro terceiro na cadeia de 

suprimentos ou um indivíduo agindo mediante capacidade puramente doméstica) 

Como um provedor de infraestrutura de autoatendimento totalmente sob o controle dos 

clientes, inclusive em relação à maneira e se os dados são "processados", a AWS só oferece os 

serviços de infraestrutura para clientes que desejam fazer upload e processar conteúdo na rede 

da AWS. Nesse contexto, a AWS não tem visibilidade sobre ou conhecimento de quais clientes 

estão fazendo upload na rede, inclusive se o conteúdo inclui ou não dados pessoais. Os clientes 

da AWS também podem usar criptografia a fim de deixar o conteúdo ininteligível para a AWS. 

A AWS não processa o conteúdo do cliente, exceto conforme necessário para prestar os serviços 

(ou em conformidade com a lei ou uma ordem válida e vinculativa). 

A AWS também tem sistemas, procedimentos e políticas implantados para evitar qualquer 

acesso ao conteúdo do cliente por funcionários da AWS. Além disso, para clientes que queiram 

processar dados pessoais, a AWS oferece um adendo de processamento de dados para ajudar 

clientes a atender às obrigações da proteção de dados. A AWS também pode adicionar as 

Cláusulas Modelo a um adendo de processamento de dados de um cliente caso o cliente precise 

transferir dados pessoais da UE para um país fora da Área Econômica Europeia.  

Em 6 de março de 2015, o adendo de processamento de dados da AWS (inclusive as Cláusulas 

Modelo) foi aprovado pelo grupo de autoridades de proteção de dados da UE, conhecido como 

Grupo de Trabalho do Artigo 29. Essa aprovação significa que qualquer cliente da AWS que 

precise das Cláusulas Modelo pode contar que o adendo do processamento de dados da 

AWS estabelece compromissos contratuais suficientes a fim de permitir fluxos de dados 

internacionais de acordo com a Diretiva. Para obter mais detalhes sobre a aprovação do Grupo 

de Trabalho do Artigo 29, visite a página da Web da Autoridade de Proteção de Dados de 

Luxemburgo aqui: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

O controlador de dados é responsável por implementar medidas técnicas e organizacionais 

apropriadas para proteger os dados pessoais contra destruição acidental ou ilegal ou perda 

acidental, alteração, divulgação ou acesso não autorizado. Quando o processamento é realizado 

por um processador de dados em nome do controlador de dados, o controlador de dados 

também é responsável por escolher um processador que ofereça medidas técnicas e 

organizacionais suficientes que regulamentem o processamento a ser realizado. 

Resumimos na tabela abaixo alguns dos princípios-chave da proteção de dados que os clientes 

normalmente levam em consideração nesse contexto. Também abordamos aspectos dos serviços 

da AWS relevantes para esses princípios. Tendo em vista as finalidades dessa tabela, 

presumimos que o cliente da AWS seja o controlador de dados. No entanto, conforme 

mencionado acima, reconhecemos haver muitas circunstâncias nas quais o cliente da AWS será 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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o processador de dados. Nessas situações, contudo, o cliente da AWS pode continuar 

considerando as informações abaixo úteis no contexto da própria relação com o controlador. 

Princípio 
da proteção 
de dados 

Resumo da 
obrigação da 
proteção de 
dados 

Considerações 

Justiça Os sujeitos de 
dados devem 
receber 
informações 
precisas e 
completas sobre 
a identidade do 
controlador, as 
finalidades do 
processamento 
e todas as outras 
informações 
necessárias para 
garantir um 
processamento 
justo. 

Cliente: É o cliente (ou seus clientes) quem decide quais 

informações são coletadas e com quais finalidades essas 

informações são usadas.  Em muitos casos, o cliente terá 

uma relação direta com quaisquer sujeitos de dados e, 

assim, estará mais bem situado para se comunicar 

diretamente com eles. Além disso, o cliente deve saber o 

escopo de eventuais observações que foram feitas sobre os 

assuntos de dados. 

 
AWS: A AWS não tem controle sobre quais tipos de 
conteúdo o cliente opta por armazenar na AWS e com qual 
finalidade. A AWS também não tem ideia desse conteúdo 
(inclusive se ele inclui ou não dados pessoais). A AWS não 
tem meios de identificar sujeitos de dados ou de entrar em 
contato com sujeitos cujos dados pessoais o cliente optou por 
armazenar na infraestrutura da AWS e, assim, não pode 
fornecer informações aos sujeitos de dados relevantes. 

Base legal O controlador 
deve ter uma 
base legal para o 
processamento, 
o que atende a 
pelo menos um 
dos critérios 
estabelecidos na 
Diretiva. 

Cliente: Ao decidir se e com que finalidade haverá o 

processamento de dados pessoais, o cliente precisará levar 

em consideração se atende a um dos critérios da Diretiva. 

Entre eles estão, por exemplo, o consentimento dado pelo 

sujeito de dados ou a necessidade de processamento para 

o desempenho de um contrato do qual o sujeito de dados 

seja uma parte. 

 

AWS: Conforme mencionado acima, a AWS não tem 

controle sobre quais tipos de conteúdo o cliente opta por 

armazenar na AWS (inclusive se inclui ou não dados 

pessoais). A AWS não determina qual arquitetura o cliente 

opta por criar integrando as opções de serviço da AWS e se 

ela é apropriada ou não às necessidades específicas do 

cliente.  A AWS não desempenha papel algum na tomada de 

decisões quanto à possibilidade de e com quais finalidades 

esses dados serão processados. Dessa forma, a AWS não é 

capaz de confirmar se pode haver uma base legal para o 

processamento. 
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Limitação da 
finalidade 

Os dados 
pessoais só 
podem ser 
coletados com 
finalidades 
especificadas, 
explícitas e 
legítimas, e não 
podem ser 
processados 
além disso de 
maneira 
incompatível 
com essas 
finalidades. 

Cliente: É o cliente quem determina quais dados pessoais 

são coletados e com quais finalidades eles serão usados. Ao 

tomar essa decisão, o cliente deve assegurar que ela tenha 

uma finalidade especificada, explícita e legítima. O cliente 

decide se os dados serão processados na sequência com 

qualquer outra finalidade e pode fazer uma avaliação 

quanto à compatibilidade com a finalidade inicial. 

 

AWS: A AWS não tem controle sobre as finalidades com 

as quais o cliente usa o conteúdo e o armazena na Nuvem 

AWS. Caso o conteúdo do cliente tenha dados pessoais, a 

AWS processa apenas esses dados para oferecer os serviços 

da AWS selecionados pelo cliente para esse cliente (exceto 

nos casos limitados quando necessário em conformidade 

com a lei ou uma ordem válida e vinculativa). 

Direitos de 
sujeitos de 
dados 

Os sujeitos de 
dados devem ser 
capazes de 
acessar os dados 
pessoais e obter 
a retificação, a 
exclusão ou o 
bloqueio de 
dados pessoais 
que não sejam 
processados de 
acordo com a 
Diretiva. 

Clientes: O cliente mantém controle do conteúdo 

armazenado na AWS e, assim, pode decidir como os 

sujeitos de dados podem acessar quaisquer dados 

pessoais deles incluídos nesse conteúdo. Da mesma 

forma, o cliente é quem está mais bem situado para 

responder a uma solicitação ou reclamação de um sujeito 

de dados a respeito da legalidade das atividades de 

processamento de dados do cliente. 

 

AWS: Conforme explicado acima, a AWS não tem controle 

sobre quais tipos de conteúdo o cliente opta por armazenar 

na AWS e com quais finalidades. A AWS não tem ideia 

desse conteúdo (inclusive se ele inclui ou não dados 

pessoais). A AWS não pode identificar e não tem contato 

com sujeitos de dados cujos dados pessoais o cliente optou 

por armazenar na AWS e (exceto em casos nos quais eles 

estejam relacionados ao próprio cliente), assim, não pode 

fornecer informações aos sujeitos de dados relevantes. A 

AWS não tem possibilidade de conectar dados armazenados 

na AWS a nenhuma pessoa em especial. Essa informação é 

exclusivamente do controle do cliente. 

Precisão Os controladores 
de dados devem 
assegurar que os 
dados pessoais 
sejam precisos e, 
quando 
necessário, 
atualizá-los. 

Clientes: O cliente tem controle sobre os dados pessoais 

que opta por armazenar na AWS. Assim, ele é responsável 

por verificar e manter a precisão (podendo atualizá-los e 

corrigi-los conforme necessário). Além disso, o cliente 

gerencia e é responsável pela segurança "na" nuvem e, 

assim, é capaz de garantir que ela tenha medidas 

apropriadas implementadas para proteção contra o 

corrompimento dos dados. 
 



Amazon Web Services – Whitepaper sobre a proteção de dados na UE Novembro de 2016 

 

Página 14 de 18 

AWS: A AWS não tem controle sobre quais tipos de 

conteúdo o cliente opta por armazenar na AWS e não 

tem informações sobre esse conteúdo. A AWS não insere 

nem modifica dados em nome do cliente. Por isso, ela 

não pode verificar a precisão desses dados nem atualizá-

los. Porém, o relatório SOC 1 tipo 2 inclui detalhes dos 

controles que a AWS mantém para assegurar a 

integridade dos dados no nível do ambiente de nuvem 

subjacente.  

Segurança 
dos dados 

Os controladores 
de dados devem 
implementar 
medidas técnicas 
e 
organizacionais 
apropriadas para 
proteger os 
dados pessoais 
contra 
destruição 
acidental ou 
ilegal ou perda 
acidental, 
alteração, 
divulgação ou 
acesso não 
autorizado. 

Clientes: Apenas o cliente está em posição de determinar 

se uma determinada arquitetura de segurança projetada 

ou implementada é apropriada a um determinado tipo de 

conteúdo, inclusive dados pessoais. Os clientes são 

responsáveis pela segurança na nuvem, inclusive a 

segurança do conteúdo (e todos os dados pessoais 

incluídos) e pela implementação de uma arquitetura 

apropriada usando as opções de serviço da AWS. Em 

especial, os clientes são responsáveis pela (a) configuração 

apropriada dos serviços da AWS, (b) pelo uso de controles 

à disposição com os serviços e (c) por seguir essas etapas 

quando considerarem necessário para manter controles de 

segurança apropriados e backups dos dados pessoais (por 

exemplo, usando a tecnologia de criptografia para proteger 

os dados pessoais do acesso não autorizado e do 

arquivamento de rotina). 

 
AWS: A AWS é responsável por gerenciar a segurança 

do ambiente de nuvem subjacente.  Para obter uma lista 

completa de todas as medidas de segurança criadas na 

infraestrutura da Nuvem AWS, nas plataformas e nos 

serviços básicos, leia nosso whitepaper sobre Visão geral 

dos processos de segurança3. 

 

A AWS usa auditores externos para verificar a eficácia das 

medidas de segurança, inclusive a segurança dos 

datacenters físicos nos quais a AWS oferece seus serviços.  

Mediante solicitação por escrito do cliente e uma 

assinatura de um NDA, a AWS apresentará ao cliente um 

resumo do relatório do auditor para que ele possa 

verificar de maneira razoável as medidas de segurança da 

AWS. A AWS também apresentará esse resumo a 

autoridades de proteção de dados, mediante solicitação. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
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Manutenção 
dos dados 

Os dados 
pessoais não 
devem ser 
mantidos (de 
forma 
identificável) 
por mais tempo 
que o necessário 
às finalidades 
para as quais os 
dados pessoais 
foram coletados 
e depois 
processados. 

Clientes: É o cliente quem decide com quais 

finalidades os dados pessoais armazenados na Nuvem 

AWS serão usados e, assim, por quanto tempo será 

necessário manter esses dados pessoais. O cliente pode 

excluir ou tornar anônimos os dados pessoais quando 

eles não forem mais necessários. 

 
AWS: A AWS não tem informações sobre a possibilidade 

de os dados armazenados incluírem dados pessoais ou com 

quais finalidades o cliente está processando determinados 

dados armazenados na nuvem. Dessa forma, ela não pode 

determinar por quanto tempo é necessário manter os 

dados a fim de atingir essa finalidade. 

 

Quando um cliente exclui o conteúdo dos serviços da 

AWS, o conteúdo é deixado ilegível ou desabilitado, e as 

áreas de armazenamento subjacentes na rede da AWS que 

foram usadas para armazenar o conteúdo são limpas, 

antes de serem reivindicadas e substituídas, de acordo 

com as políticas padrão da AWS e os prazos para exclusão. 

Os procedimentos da AWS também incluem um processo 

de descomissionamento realizado antes do descarte da 

mídia de armazenamento usada para oferecer os serviços 

da AWS.  Como parte desse processo, a mídia de 

armazenamento é desmagnetizada ou apagada e destruída 

fisicamente ou desativada de acordo com as práticas 

padrão do setor. 

Transferência Dados pessoais 
não devem ser 
transferidos para 
um país ou 
território fora da 
Área Econômica 
Europeia, a 
menos que o país 
ou o território 
assegure um 
nível adequado 
de proteção para 
os direitos e as 
liberdades dos 
sujeitos de dados 
em relação ao 
processamento 
de dados 
pessoais. 

Cliente: O cliente pode escolher as regiões da AWS onde 

estarão localizados o conteúdo e os servidores. O cliente 

pode optar por implantar os serviços da AWS 

exclusivamente nas regiões da AWS na UE, na Alemanha 

ou na Irlanda. 

 

AWS: A AWS não transfere o conteúdo do cliente para 

fora das regiões escolhidas pelo cliente, exceto quando 

necessário para respeitar a lei ou uma ordem judicial ou 

vinculativa válida. A AWS oferece um adendo do 

processamento de dados para ajudar os clientes no 

cumprimento das obrigações para proteção dos dados. 

A AWS também pode adicionar as Cláusulas Modelo a 

um adendo de processamento de dados de um cliente 

caso o cliente precise transferir dados pessoais da UE 

para um país fora da Área Econômica Europeia.  Em 6 

de março de 2015, o adendo de processamento de dados 

da AWS (inclusive as Cláusulas Modelo) foi aprovado 
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pelo grupo de autoridades de proteção de dados da UE, 

conhecido como Grupo de Trabalho do Artigo 29. Essa 

aprovação significa que qualquer cliente da AWS que 

precise das Cláusulas Modelo pode contar que o adendo 

do processamento de dados da AWS estabelece 

compromissos contratuais suficientes a fim de permitir 

fluxos de dados internacionais de acordo com a Diretiva. 

Para obter mais detalhes sobre a aprovação do Grupo de 

Trabalho do Artigo 29, visite a página da Web da 

Autoridade de Proteção de Dados de Luxemburgo aqui: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/

2015/03/AWS/index.html 

 

Além do adendo de processamento de dados e das 

Cláusulas Modelo, os clientes que desejam transferir 

seus dados pessoais das regiões da AWS na UE para as 

regiões nos EUA se beneficiam da participação da AWS 

na Privacy Shield Framework entre UE e EUA.  A 

Privacy Shield Framework entre UE e EUA não afeta a 

forma como os clientes usam a AWS ou trabalham com 

ela. Em vez disso, fornece um mecanismo adicional 

sancionado pela UE para transferir dados pessoais da 

UE para os EUA.  Para obter detalhes sobre as 

obrigações para provedores de serviço dos EUA segundo 

a Privacy Shield Framework entre UE e EUA, visite 

o site da Comissão Europeia aqui: 

http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/eu-us-privacy-

shield/index_en.htm e o site da Privacy Shield 

Framework entre UE e EUA aqui: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

Falhas na segurança de dados 

Considerando que os clientes mantenham o gerenciamento dos dados pessoais e o controle 

sobre eles ao usar a AWS, os clientes são responsáveis por monitorar o próprio ambiente em 

busca de falhas de privacidade e notificar reguladores e indivíduos afetados conforme necessário 

segundo a lei vigente. Somente o cliente pode administrar essa responsabilidade. 

Os clientes controlam as próprias chaves de acesso e determinam quem tem autorização para 

acessar a conta da AWS. A AWS não tem visibilidade das chaves de acesso ou de quem tem ou 

não autorização para fazer logon em uma conta. Por isso, o cliente é responsável pelo 

monitoramento do uso, do mau uso, da distribuição ou da perda das chaves de acesso. 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Quando exigido pela lei vigente, a AWS notificará prontamente o cliente se a AWS tiver 

conhecimento real de uma falha confirmada dos padrões de segurança da AWS em relação 

à rede da AWS. 

Subcontratados 

A AWS usa vários subcontratados terceirizados para auxiliar na provisão do serviço. Porém, 

nossos subcontratados não têm acesso ao conteúdo dos clientes. Além disso, a AWS usa apenas 

subcontratados nos quais confia e usa proteções contratuais apropriadas que monitoramos para 

assegurar a manutenção dos padrões obrigatórios. 

Prestadores de serviços terceirizados do cliente 

Conforme mencionado anteriormente neste documento, o ambiente da AWS também se conecta 

a outros serviços prestados diretamente por terceiros (por exemplo, provedores de serviço de 

Internet). Esses terceiros são responsáveis pelos seus próprios sistemas, inclusive pela 

segurança, e a AWS não se responsabiliza pelas atividades deles. 

Outras considerações 

Este whitepaper não aborda outras leis relacionadas à privacidade, além da Diretiva, que 

também possam ser relevantes para os clientes, inclusive requisitos específicos do setor. As leis 

e as regulamentações de privacidade e dados relevantes vigentes para clientes individuais 

dependem de diversos fatores, inclusive onde um cliente faz negócios, o setor no qual ele atua, 

o tipo de conteúdo que deseja armazenar, de onde ou de quem o conteúdo se origina e onde 

o conteúdo será armazenado. 

Os clientes preocupados com obrigações regulatórias de privacidade devem inicialmente 

assegurar a identificação e a compreensão dos requisitos aplicáveis e buscar orientação 

apropriada. 

Comentários finais 

Para a AWS, a segurança será sempre a prioridade máxima. Oferecemos serviços a centenas de 

milhares de negócios, inclusive empresas, instituições educacionais e agências governamentais 

em mais de 190 países. Entre nossos clientes estão provedores de serviços financeiros e da área 

da saúde, e eles nos confiam algumas de suas informações mais confidenciais, inclusive dados 

de saúde pessoal e registros financeiros. 

Os serviços da AWS foram projetados para dar aos clientes flexibilidade sobre como configuram 

e implantam soluções, além de como controlam conteúdo, inclusive onde ele é armazenado, 

como é armazenado e quem tem acesso a ele. Os clientes da AWS podem criar suas próprias 

aplicações seguras e armazenar conteúdo com segurança na AWS. 

Recursos adicionais 

Para ajudar os clientes a compreender ainda mais como podem atender aos requisitos de 

privacidade e proteção de dados, eles são incentivados a ler whitepapers sobre risco, 

conformidade e segurança, além das melhores práticas, das listas de verificação e das 

orientações publicadas no site da AWS. Esse material pode ser encontrado em 

http:/aws.amazon.com/compliance e http://aws.amazon.com/security. 

http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/security
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A AWS também oferece treinamento para ajudar os clientes a aprender a projetar, desenvolver 

e operar aplicações disponíveis, eficientes e seguras na Nuvem AWS, além de conseguir 

proficiência junto a serviços e soluções da AWS. Oferecemos vídeos instrutivos gratuitos, 

laboratórios autoguiados e cursos ministrados por um instrutor. Há mais informações sobre 

o treinamento da AWS à disposição em http://aws.amazon.com/training/. 

As certificações da AWS indicam as habilidades técnicas e o conhecimento associado a melhores 

práticas para criar aplicações seguras e confiáveis com base na nuvem usando a tecnologia da 

AWS. Há mais informações sobre as certificações da AWS à disposição em 

http://aws.amazon.com/certification/. 

Se você precisar de mais informações, entre em contato com a AWS em: 

https://aws.amazon.com/contact-us/ou entre em contato com seu representante de conta local 

da AWS. 

http://aws.amazon.com/training/
http://aws.amazon.com/certification/
https://aws.amazon.com/contact-us/

