New Orchard Road
Armonk, New York 10504

Assunto: Informações relacionadas à aquisição do HCL Technologies da seleção das ofertas
Appscan, BigFix, IBM Marketing Software (anteriormente Unica), WebSphere Commerce, IBM
Digital Commerce, IBM Digital Experience Manager, IBM Web Content Manager, IBM WebSphere
Portal, IBM Notes and Domino, IBM Verse, IBM Sametime e IBM Connections
Prezado cliente:
Em 6 de dezembro de 2018, a IBM e a HCL Technologies (“HCL”) anunciaram um acordo definitivo no
qual a HCL adquiriria a seleção de produtos de software da IBM listados acima (coletivamente, as
“Soluções de colaboração, comércio, experiência digital e segurança”). A transação deverá ser
concluída até 31 de maio de 2019, sujeita à conclusão das revisões regulatórias aplicáveis (a “Data de
Conclusão”). A IBM e a HCL estão colaborando estreitamente para garantir uma transição tranquila
ao longo desse processo. Até que a transação seja concluída, no entanto, ambas as empresas operarão
como entidades separadas e independentes.
Para os dados pessoais cobertos pelo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados 2016/679
(“RGPD”), após a conclusão da transação, a HCL se tornará uma processadora ou subprocessadora,
conforme aplicável, dos dados processados em conexão com o uso das Soluções de colaboração,
comércio, experiência digital e segurança. A HCL comprometeu-se a executar as mesmas obrigações
de proteção de dados que foram definidas pela IBM como processadora ou subprocessadora,
conforme aplicável com relação às Soluções de colaboração, comércio, experiência digital e
segurança. A IBM também transferirá as Informações de Contato Comercial que a IBM coletou em
conexão com o fornecimento de serviços ao Cliente, de acordo com a Declaração de Privacidade da
IBM (consulte https://www.ibm.com/privacy/us/en/). De acordo com o RGPD, o Cliente pode ter
determinados direitos em relação a essa mudança para como a HCL usa suas Informações de Contato
Comercial relacionadas ä renovação do seu serviço. Caso tenha alguma preocupação sobre isso, envie
um e-mail para HCL@us.ibm.com, especificando as razões para suas preocupações. Se não
recebermos sua resposta por escrito no prazo de 30 dias após a data desta carta, a HCL será
comissionada a processar os dados pessoais cobertos pelo RGPD após a conclusão desta transação.
Você será notificado antes da Data de Conclusão com informações e detalhes adicionais. Nesse meio
tempo, se você tiver dúvidas ou preocupações, não hesite em entrar em contato com seus contatos
da IBM.
Agradecemos por nos dar a oportunidade de ajudar sua empresa a continuar tendo sucesso e
esperamos atendê-lo no futuro. Se desejar receber uma cópia impressa deste e-mail, envie-nos o
nome e endereço do destinatário solicitado. Se precisar que essas informações sejam fornecidas em
seu idioma local, envie uma solicitação no prazo de 15 dias após o recebimento deste aviso. Essas
solicitações devem ser enviadas para HCL@us.ibm.com.

