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DATA TRANSFER COOPERATION 

AGREEMENT 

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

 

This Data Transfer Cooperation Agreement 

(“Agreement”) is entered into this 20
th
 day of 

January,  2022 (“Effective Date”) by and 

between The University of Maryland, 

Baltimore, with a place of business at 620 W. 

Lexington Street, Baltimore, MD 

21201(“Provider”), represented on this act by 

its authorized signatory within the department 

of Sponsored Programs Administration and The 

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO 

GRANDE DO NORTE, registered in the 

CNPJ under number 24.365.710/0001-83, with 

a place of business at Avenida Senador Salgado 

Filho, 3000, Campus Universitário, Lagoa 

Nova, Natal, Estado do Rio Grande do Norte, 

CEP: 59.078-970, Brasil, hereinafter designated 

UFRN, represented on this act by its President, 

Prof. Dr. JOSÉ DANIEL DINIZ MELO, 

(“Recipient”), and concerns the transfer of data 

by Provider to Recipient for the purposes and 

under the terms and conditions set forth herein. 

 

 

1. Definitions. For the purposes of this 

Agreement, the following terms have the same 

meaning and effect as those set forth in 45 CFR 

Parts 160 and 164 (“HIPAA Privacy Rule”). 

 

 

a. “Covered Entity” (45 CFR § 

160.103) means an organization, individual, 

institution, or other entity that is subject to the 

standards, requirements, and implementation 

specifications of the HIPAA Privacy Rule with 

respect to Protected Health Information (45 

CFR § 160.103). 

 

b. “De-identified information” (45 

CFR § 164.514) means information that 

formerly contained individually identifiable 

health information but which has had all unique 

identifying information, numbers, 

characteristics, and codes removed such that the 

information a record contains cannot be used 

alone or in combination with other information 

to identify the individual who is the subject of 

Este Acordo de Cooperação para Transferência de 

Dados ("Acordo") é celebrado neste dia 20 de 

janeiro de 2022 ("Data de Entrada em Vigor") por e 

entre a Universidade de Maryland, Baltimore, com 

escritório localizado em 620 W. Lexington Street, 

Baltimore, MD 21201 (“Fornecedor”), representada 

neste ato por seu signatário autorizado dentro do 

departamento de Administração de Programas 

Patrocinados, e a UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, registrada no 

CNPJ sob o número 24.365.710/0001-83, com sede 

em Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Campus 

Universitário, Lagoa Nova, Natal, Estado do Rio 

Grande do Norte, CEP: 59.078-970, Brasil, 

doravante designada UFRN, representada neste ato 

por seu Reitor, Prof. JOSÉ DANIEL DINIZ 

MELO, PhD, (“Destinatário”), e trata da 

transferência de dados do Fornecedor para o 

Destinatário para os fins e ao abrigo dos termos e 

condições aqui estabelecidos. 

 

1. Definições. Para os fins deste Acordo, os termos 

a seguir têm o mesmo significado e efeito que 

aqueles estabelecidos no Título 45 do Código de 

Regulamentos Federais (CFR, na sigla em inglês) 

Partes 160 e 164 (“Regra de Privacidade da 

HIPAA”). 

 

a. "Entidade Coberta" (45 CFR § 160.103) significa 

uma organização, indivíduo, instituição ou outra 

entidade que está sujeita aos padrões, 

requisitos/exigências e especificações de 

implementação da Regra de Privacidade da HIPAA 

com relação às Informações de Saúde Protegidas 

(45 CFR § 160.103). 

 

b. "Informações desidentificadas" (45 CFR 

§164.514) significa informações que anteriormente 

continham informações de saúde individualmente 

identificáveis, mas que tiveram todas as 

informações de identificação exclusivas, números, 

características e códigos removidos de modo que as 

informações que um registro contém não podem ser 

usadas sozinhas ou em combinação com outras 
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the information. Identifying information 

includes but is not limited to the eighteen (18) 

categories of identifiers described in 45 CFR 

164.514(b)(2). 

 

 

c. “Protected Health Information (“PHI”)” (45 

CFR § 164.103) means any information, 

whether oral or recorded in any form or 

medium: (i) that relates to the past, present, or 

future physical or mental condition or an 

individual; the provision of healthcare to an 

individual; or the past, present or future 

payment for the provision of health care to an 

individual, and (ii) that identifies the individual 

or with respect to which there is a reasonable 

basis to believe the information can be used to 

identify the individual. 

 

d. “Limited Data Set (“LDS”)” (45 CFR 

164.514(e)(2)) means Protected Health 

Information that excludes the sixteen (16) direct 

identifiers listed in that section. Any such 

information that identifies the individual who is 

the subject of the PHI, his or her relatives, 

employers, or household members must be 

removed for the PHI to constitute an LDS. 

Unlike de-identified PHI, an LDS may contain 

postal address information, including a town, 

city, State, or zip code; age; specific dates, for 

example, dates of birth, death, admission, 

treatment, or release; and any other information 

not specifically listed in that section, that could 

be used alone or in combination with other 

information to identify a specific individual. 

 

 

2. Description of Data. The data to be 

transferred to Recipient (“Data”) includes only 

the LDS from the following Baltimore Hip 

Studies (BHS) project(s) as designated below: 

 

 

[   ] BHS-1 Consequences of hip fracture [17C-

98393-3] 1983-1987; n=760 

This study provides information on the survival 

experience of aged hip fracture patients treated 

in the United States, and residing in the 

community at the time of their fracture, and 

determines at three, six, and 12 months 

following hip fracture the relative risk of 

informações para identificar o indivíduo que é o 

sujeito das informações. As informações de 

identificação incluem, entre outras, as dezoito (18) 

categorias de identificadores descritos em 45 CFR 

164.514(b)(2). 

 

c. "Informações de Saúde Protegidas ("PHI, na sigla 

em inglês")" (45 CFR § 164.103) significa qualquer 

informação, seja oral ou gravada/registrada em 

qualquer forma ou meio: (i) que se relaciona com a 

condição física ou mental passada, presente ou 

futura de um indivíduo; a prestação de cuidados de 

saúde a um indivíduo; ou o pagamento passado, 

presente ou futuro pela prestação de cuidados de 

saúde a um indivíduo e (ii) que identifica o 

indivíduo ou com relação à qual há motivos 

razoáveis para acreditar que as informações podem 

ser utilizadas para identificar o indivíduo. 

d. “Conjunto de Dados Limitados (“LDS, na sigla 

em inglês”)” (45 CFR 164.514(e)(2)) significa 

Informações de Saúde Protegidas que excluem os 

dezesseis (16) identificadores diretos listados nessa 

seção. Qualquer informação dessa natureza que 

identifique o indivíduo que é o sujeito das 

Informações de Saúde Protegidas (PHI), seus 

parentes, empregadores ou membros da família 

deve ser removida para que as PHIs constituam um 

LDS. Ao contrário das PHIs desidentificadas, um 

LDS pode conter informações de endereço postal, 

inclusive um município, cidade, estado ou código 

postal; idade; datas específicas, por exemplo, datas 

de nascimento, óbito, admissão, tratamento ou alta; 

e qualquer outra informação não listada 

especificamente nessa seção, que possa ser usada 

sozinha ou em combinação com outras informações 

para identificar um indivíduo específico. 

 

2. Descrição de Dados. Os dados a serem 

transferidos ao Destinatário (“Dados”) incluem 

apenas o LDS do(s) seguinte(s) projeto(s) dos 

Estudos de Quadril de Baltimore [Baltimore Hip 

Studies-BHS], conforme designado abaixo: 

 

[   ] BHS-1 Consequências da fratura de quadril 

[17C-98393-3] 1983-1987; n = 760 

Este estudo fornece informações sobre a 

experiência de sobrevivência de pacientes idosos 

com fratura de quadril tratados nos Estados Unidos 

e que residiam na comunidade no momento da 

fratura, e determina aos três, seis e 12 meses após a 

fratura de quadril o risco relativo de mortalidade 

associado com indicadores demográficos e médicos 
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mortality associated with selected demographic 

and medical indicators. 

 

[   ] BHS-2 Determinants of recovery from hip 

fracture [R01 AG06322] 1991-1993; n=674 

The objective of this study was to determine 

whether there is a group of hip fracture patients 

who exhibit the signs of failure to thrive and to 

identify potential precursors to their decline in 

physical functioning. 

 

[   ] BHS-3 Bone and muscle changes following 

hip fracture [R37 AG009901] 1992-1996; 

n=205 (females only) 

This MERIT extension assessed the incremental 

loss in multiple aspects of bone, muscle and 

function attributable to hip fracture over the 

one-year post fracture. 

 

[   ] BHS-4 Exercise to improve recovery after 

hip fracture [R37 AG009901 and R01 

AG018668] 1998-2005; n=180 (females only) 

This is a randomized controlled trial of exercise 

versus usual care post hip fracture designed to 

test the feasibility and identify preliminary 

indications of efficacy of the home-based 

Exercise Plus Program, administered by an 

exercise trainer over the year after hip fracture. 

Groups were compared on outcomes related to 

BMD, muscle mass, strength, function, bone 

turnover markers, inflammation, and physical 

activity. 

 

 

[ ] BHS-5 Testing the Effectiveness of the 

Exercise Plus Program on Efficacy 

Expectations, Exercise Behavior and Activity in 

Older Adults Following Hip Fracture [R01-

AG17082] 2000-2004; n=209 (females only) 

[De-identified Dataset] 

This is a randomized controlled trial with a 2 X 

2 factorial design(Exercise Plus; Exercise only; 

Motivation only; Usual care) to test the 

individual components of the intervention 

(exercise and motivation) on self-efficacy, 

exercise behavior, and adherence to the 

prescribed exercise regimen. Other outcomes 

assessed were health status, psychological 

health, pain and fear of falling, and social 

support. 

selecionados. 

 

[   ] BHS-2 Determinantes da recuperação de fratura 

de quadril [R01 AG06322] 

1991-1993; n = 674 

O objetivo deste estudo foi determinar se existe um 

grupo de pacientes com fratura de quadril que 

apresenta sinais de deficiência de crescimento 

(failure to thrive) e identificar potenciais 

precursores para o declínio no funcionamento 

físico. 

 

[   ] BHS-3 Alterações ósseas e musculares após 

fratura de quadril [R37 AG009901] 1992-1996; n = 

205 (somente mulheres) 

Esta extensão MERIT avaliou a perda incremental 

em múltiplos aspectos de ossos, músculos e função 

atribuíveis à fratura de quadril durante o período de 

um ano após a fratura. 

 

[   ] BHS-4 Exercício para melhorar a recuperação 

após fratura de quadril [R37 AG009901 e R01 

AG018668] 1998-2005; n = 180 (somente 

mulheres) 

Este é um ensaio clínico randomizado de exercício 

versus tratamento usual pós-fratura de quadril 

projetado para testar a viabilidade e identificar 

indicações preliminares de eficácia do Programa de 

Exercício Plus doméstico, administrado por um 

instrutor físico ao longo de um ano após a fratura de 

quadril. Os grupos foram comparados com relação 

aos resultados relacionados à Densidade Mineral 

Óssea [BMD, na sigla em inglês], massa muscular, 

força, função, marcadores de remodelação óssea, 

inflamação e atividade física. 

 

[   ] BHS-5 Testando a Eficácia do Programa 

Exercício Plus em relação às Expectativas de 

Eficácia, Comportamento de Exercício e Atividade 

em Adultos Idosos Após Fratura de Quadril [R01-

AG17082] 2000-2004; n = 209 (somente mulheres) 

[Conjunto de dados desidentificado] 

Este é um ensaio clínico randomizado e controlado 

com um delineamento fatorial 2 X 2 (Exercício 

Plus; Apenas Exercício; Apenas Motivação; 

Cuidados usuais) para testar os componentes 

individuais da intervenção (exercício e motivação) 

sobre a autoeficácia, comportamento de exercício e 

adesão ao regime de exercícios prescrito. Outros 

resultados avaliados foram estado de saúde, saúde 

psicológica, dor e medo de cair e suporte/apoio 

social. 
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[   ]  BHS-6 Prevalence of pressure ulcers in hip 

fracture patients [5R01 AR47711] 2004-2007; 

n=658 

The aims of this prospective longitudinal study 

were to estimate the incidence of nosocomial 

pressure ulcers among elderly patients who 

have undergone surgical repair for hip fracture; 

to compare health care settings with respect to 

the incidence of nosocomial pressure ulcers and 

use of pressure ulcer prevention measures; to 

assess the relationship between the incidence of 

nosocomial pressure ulcers and certain 

characteristics of the elderly post-fracture 

period; and to develop a predictive model 

relating patient characteristics and 

characteristics of the post-fracture period to 

individual patients’ risk of nosocomial pressure 

ulcers. 

[X] BHS-7 Sequelae of hip fracture in men 

[R37 AG009901] 2005-2011; n=339 

The prospective cohort study was designed to 

include equal numbers of male and female hip 

fracture patients to assess sex differences across 

various outcomes over the year post hip fracture 

related to : 1) trajectories of bone mineral 

density and aspects of body composition; 2) 

trajectories of physical activity, neuromuscular 

function, and functional performance; 3) 

trajectories of motivation, depression, 

cognition, social support and social function; 4) 

metabolic factors; and 5) differences in 

selected aspects of bone, muscle, function, 

activity, and metabolism that are attributable to 

hip fracture vs. those that occur naturally in 

similarly frail older men who do not sustain a 

hip fracture. 

 

[ ] BHS-7a Epidemiology of bone strength [R01 

AG029315] 2007-2011; n=73 

This ancillary study was designed to extend the 

investigation of gender difference after hip 

fracture by examining trajectories of change in 

bone strength, bone metabolism, muscle 

composition using CT scans, hormones, and 

markers of inflammation by comparing these 

changes in men and women during the year 

following a hip fracture. 

 

[   ]  BHS-8 Community Ambulation Following 

Hip Fracture [R01 AG035009] 2010-2017; 

n=210 

[   ] BHS-6 Prevalência de úlceras de pressão em 

pacientes com fratura de quadril [5R01 AR47711] 

2004-2007; n = 658 

Os objetivos deste estudo longitudinal prospectivo 

foram estimar a incidência de úlceras de pressão 

nosocomiais entre pacientes idosos submetidos à 

correção cirúrgica de fratura de quadril; comparar 

os serviços de saúde com relação à incidência de 

úlceras de pressão nosocomiais e uso de medidas de 

prevenção para úlceras de pressão; avaliar a relação 

entre a incidência de úlceras de pressão 

nosocomiais e certas características do período pós-

fratura dos idosos; e desenvolver um modelo 

preditivo relacionando as características do paciente 

e características do período pós-fratura com o risco 

de úlceras de pressão nosocomiais de pacientes 

individuais. 

 

[X] BHS-7 Sequelas de fratura de quadril em 

homens [R37 AG009901] 2005-2011; n = 339 

O estudo de coorte prospectivo foi desenhado para 

incluir números iguais de pacientes do sexo 

masculino e feminino com fratura de quadril para 

avaliar as diferenças de sexo em vários resultados 

ao longo do ano após a fratura de quadril 

relacionadas a: 1) trajetórias de densidade mineral 

óssea e aspectos da composição corporal; 2) 

trajetórias de atividade física, função 

neuromuscular e desempenho funcional; 3) 

trajetórias de motivação, depressão, cognição, 

suporte/apoio social e função social; 4) fatores 

metabólicos; e 5) diferenças em aspectos 

selecionados de osso, músculo, função, atividade e 

metabolismo que são atribuíveis à fratura de quadril 

versus aqueles que ocorrem naturalmente em 

homens idosos igualmente frágeis que não sofrem 

uma fratura de quadril. 

 

[   ] BHS-7ª Epidemiologia da resistência óssea 

[R01 AG029315] 2007-2011; n = 73 

Este estudo auxiliar foi projetado para ampliar a 

investigação da diferença de gênero após a fratura 

de quadril, examinando trajetórias de mudança na 

resistência óssea, metabolismo ósseo, composição 

muscular usando tomografias computadorizadas, 

hormônios e marcadores de inflamação, 

comparando essas mudanças em homens e 

mulheres durante o ano após uma fratura de quadril. 

 

[   ] BHS-8 Deambulação comunitária após fratura 

de quadril [R01 AG035009] 2010-2017; n = 210 
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This is a parallel, two group randomized multi-

center trial that will evaluate the effectiveness 

of a specific multi-component physiotherapy 

intervention (PUSH), compared with a non-

specific multi-component control physiotherapy 

intervention (PULSE), on the ability to 

ambulate independently in the community 16 

weeks after randomization. In addition, cost-

effectiveness of the interventions, as well as 

effects on other outcomes will be examined. 

 

 

[   ] BHS-8a Mechanisms Underlying a Multi-

Model Exercise Intervention [R37 AG009901] 

2011-2017; n=39 

The goal of this ancillary study is to evaluate 

some of the key mechanisms on the pathway to 

changes in community ambulation in response 

to the PUSH intervention delivered in the BHS-

8 project. Only participants from the Baltimore 

clinical site were included in the project and 

there was a separate randomization for 

participants in BHS- 8 who were enrolled in this 

ancillary study. 

If Data constitutes or includes any Protected 

Health Information, such PHI shall be 

transferred to Recipient in the form of an LDS. 

Provider shall remove all direct identifiers from 

the LDS prior to transfer to Recipient. For the 

purpose of this Agreement, “Data” shall include 

any LDS. 

 

3. Collection of Data. Provider represents 

that the collection and transfer of Data has been 

and will be conducted in compliance with all 

applicable laws and regulations and that all 

necessary approvals, authorizations and 

assurances have been obtained. 

4. Transfer and Use of Data. Recipient shall 

use Data solely to: 

 

X Publish. Analyses using the BHS-7 data will 

be conducted by Dr. Saionara Maria Aires da 

Câmara to result in a manuscript for publication 

and for presentation at a conference. The 

objective of the analyses is to explore the 

association of social support and functional 

recovery after hip fracture. Specifically, it will 

assess: 1) Which components of social support 

are relevant for the physical function recovery 

Este é um estudo multicêntrico paralelo, 

randomizado de dois grupos que avaliará a eficácia 

de uma intervenção fisioterapêutica 

multicomponente específica (PUSH), em 

comparação com uma intervenção fisioterapêutica 

de controle multicomponente não específica 

(PULSE), sobre a capacidade de deambular (mover-

se, caminhar, de um lugar para outro) de forma 

independente na comunidade 16 semanas após a 

randomização. Além disso, a relação custo-eficácia 

das intervenções, bem como os efeitos sobre outros 

resultados serão examinados. 

 

[   ] BHS-8ª Mecanismos Subjacentes a uma 

Intervenção de Exercício Multi-modelo [R37 

AG009901] 2011-2017; n = 39 

O objetivo deste estudo auxiliar é avaliar alguns dos 

principais mecanismos no caminho para mudanças 

na deambulação comunitária em resposta à 

intervenção PUSH entregue no projeto BHS-8. 

Apenas participantes do centro clínico de Baltimore 

foram incluídos no projeto e houve uma 

randomização separada para os participantes do 

BHS-8 que foram inscritos neste estudo auxiliar.  

Se os Dados constituírem ou incluírem qualquer 

Informação Protegida de Saúde (PHI) essa PHI 

deverá ser transferida ao Destinatário na forma de 

um LDS. O Fornecedor deve remover todos os 

identificadores diretos do LDS antes de transferi-los 

ao Destinatário. Para os fins deste Acordo, “Dados” 

incluirá qualquer LDS. 

 

3. Coleta de Dados. O Fornecedor declara que a 

coleta e transferência de Dados foi e será conduzida 

em conformidade com todas as leis e regulamentos 

aplicáveis e que todas as aprovações, autorizações e 

garantias necessárias foram obtidas. 

 

4. Transferência e Uso de Dados. O Destinatário 

deve usar os Dados apenas para: 

 

[X] Publicar. As análises que utilizam os dados do 

BHS-7 serão realizadas pela Dra. Saionara Maria 

Aires da Câmara com vistas a resultar em um 

manuscrito para publicação e para apresentação em 

uma conferência. O objetivo das análises é explorar 

a associação do suporte/apoio social e recuperação 

funcional após fratura de quadril. Especificamente, 

avaliará: 1) Quais componentes do apoio social são 

relevantes para a recuperação da função física de 

homens e mulheres, 2) Que tipo de apoio social é o 
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of men and women, 2) Which type of social 

support is the most important at each time point 

over the year after fracture, and 3) What are the 

pathways connecting social interaction and 

physical function recovery in men and women? 

 

[   ] Apply for grant funding. Insert temporal 

limitation here. 

[   ] Analyses for a funded grant. Indicate 

specifics for analyses being conducted here. 

[   ] Utilization is development of Clinical Trial. 

State specific trial info e.g., Phase II and trial 

name. 

 

 

(“Purpose”). To the extent that any LDS is 

transferred to Recipient hereunder, Provider and 

Recipient expressly intend that this Agreement 

will constitute a “data use agreement” in 

accordance with 45 CFR § 164.514(e)(4), and 

that Recipient’s use of the LDS shall be solely 

for the purpose as authorized hereunder. 

 

 

5. Responsibilities and Authorizations of 

Recipient. 

 

a. Recipient agrees to use and disclose Data in 

accordance with all applicable laws, 

regulations, and policies. Recipient represents 

that Recipient has obtained all approvals, 

authorizations, and assurances necessary for 

receipt and use of the Data, including but not 

limited to approval of Recipient’s Institutional 

Review Board. 

 

b. Recipient agrees that it will only use the Data 

for the Purpose, and shall not use or disclose any 

LDS in any manner that would constitute a 

violation of any law or regulation (including the 

HIPAA Privacy Rule) if such use or disclosure 

was made by Provider. 

 

 

c. Recipient is not authorized and shall not 

further disclose Data other than as permitted by 

this Agreement or as required by law. Recipient 

shall not distribute Data to any third party 

without prior written consent from Provider. 

 

 

mais importante em cada momento ao longo do ano 

após a fratura, e 3) Qual são as vias que conectam a 

interação social e a recuperação da função física em 

homens e mulheres? 

 

[   ] Inscrever-se para obter financiamento. Insira a 

limitação temporal aqui. 

[  ] Análises para um subvenção financiada. Indique 

os detalhes das análises que estão sendo 

conduzidas aqui. 

[   ] Utilização no desenvolvimento de um Ensaio 

Clínico. Indique informações específicas do ensaio, 

por exemplo, Fase II e nome do ensaio. 

 

("Finalidade"). Na medida em que qualquer LDS 

seja transferido para o Destinatário nos termos deste 

instrumento, o Fornecedor e o Destinatário 

expressamente pretendem que este Acordo 

constitua um "Acordo de uso de dados", em 

conformidade com 45 CFR § 164.514(e)(4), e que o 

uso do LDS por parte do Destinatário deverá ser 

apenas para os fins autorizados neste documento. 

 

5. Responsabilidades e Autorizações do 

Destinatário. 

a. O Destinatário concorda em usar e divulgar os 

Dados de acordo com todas as leis, regulamentos e 

políticas aplicáveis. O Destinatário afirma que 

obteve todas as aprovações, autorizações e garantias 

necessárias para o recebimento e uso dos Dados, 

inclusive, entre outras,  a aprovação do Comitê de 

Ética Institucional [Institutional Review Board] do 

Destinatário. 

 

b. O Destinatário concorda que só usará os Dados 

para a Finalidade e não usará ou divulgará qualquer 

LDS de qualquer maneira que constitua uma 

violação de qualquer lei ou regulamento (inclusive 

a Regra de Privacidade da HIPAA) se esse uso ou 

divulgação foi feito pelo Fornecedor. 

 

c. O Destinatário não está autorizado e não deve 

divulgar Dados salvo conforme permitido por este 

Acordo ou conforme exigido por lei. O Destinatário 

não deve distribuir Dados a terceiros sem o 

consentimento prévio por escrito do Fornecedor.  
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d. Recipient shall use appropriate 

administrative, technical, and physical 

safeguards to prevent use or disclosure of an 

LDS other than as authorized by this 

Agreement. 

 

e. Recipient shall notify Provider in writing 

within five (5) working days of its discovery of 

any use or disclosure of any LDS that is not 

authorized by this Agreement, of which 

Recipient, its officers, employees, or agents 

become aware. Recipient shall take (i) prompt 

corrective action to cure any deficiencies or (ii) 

any action pertaining to such unauthorized 

disclosure required by applicable law. 

 

 

f. Recipient shall not identify or contact any 

donor or living relative who is associated with 

any Data received from Provider pursuant to this 

Agreement. Recipient shall not attempt to 

obtain or otherwise acquire any PHI associated 

with the Data beyond that provided in an LDS 

by the Provider. 

 

 

g. Recipient shall retain and shall comply with 

the terms of this Agreement for as long as 

Recipient retains Data, in perpetuity. 

 

6. Breach or Violation; Hold Harmless. 

Provider shall not be responsible for any breach 

or violation of this Agreement or of any law or 

regulation applicable to the Data. Provider shall 

have the right to report any such breach or 

violation of this Agreement with respect to PHI 

or an LDS by Recipient to the Secretary of the 

Department of Health and Human Services. 

Recipient shall hold harmless Provider, System, 

and their Regents, officers, agents and 

employees, from any liability, loss or damage 

they may suffer as a result of claims, demands, 

costs or judgments against them arising out of 

the Recipient’s receipt and use of Data. 

 

 

The state of Maryland to the extent provided by 

the Maryland Tort Claims Act (“the Act’), Title 

12, Subtitle 1, State Government Article, 

Annotated Code of Maryland, which permits, 

under certain circumstances and subject to 

limitations provided by law, claims in tort 

against the State of Maryland related to 

negligence of UM employees, will be 

d. O Destinatário deverá usar salvaguardas 

administrativas, técnicas e físicas adequadas para 

evitar o uso ou divulgação de um LDS que não seja 

autorizado por este Acordo. 

 

e. O Destinatário notificará o Fornecedor por 

escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua 

descoberta de qualquer uso ou divulgação de 

qualquer LDS que não seja autorizado por este 

Acordo, do qual o Destinatário, seus dirigentes, 

funcionários ou agentes tomem conhecimento. O 

Destinatário deve tomar (i) ação corretiva imediata 

para remediar quaisquer deficiências ou (ii) 

qualquer ação relativa a essa divulgação não 

autorizada exigida por lei aplicável. 

 

f. O Destinatário não deve identificar ou entrar em 

contato com qualquer doador ou parente vivo que 

esteja associado a quaisquer Dados recebidos do 

Fornecedor, em conformidade com este  Acordo. O 

Destinatário não deve tentar obter ou adquirir 

qualquer Informação de Saúde Protegida [PHI] 

associada aos Dados além daquela fornecida em um 

LDS pelo Fornecedor. 

g. O Destinatário deverá reter e cumprir os termos 

deste Acordo enquanto o Destinatário retiver os 

Dados, em perpetuidade. 

 

6. Violação ou Transgressão; Isenção de Danos. O 

Fornecedor não será responsável por qualquer 

violação ou transgressão deste Acordo ou de 

qualquer lei ou regulamento aplicável aos Dados. O 

Fornecedor terá o direito de relatar qualquer 

violação ou transgressão deste Acordo com relação 

a PHI ou um LDS por parte do Destinatário ao 

Secretário do Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos. O Destinatário isentará o Fornecedor, o 

Sistema e seus Regentes, dirigentes, agentes e 

funcionários de qualquer responsabilidade, perda ou 

dano que possam sofrer como resultado de 

reivindicações/ações, demandas, custos ou decisões 

contra eles decorrentes do recebimento e uso de 

Dados por parte do Destinatário. 

O estado de Maryland, até onde previsto pela Lei de 

Reivindicações Civis de Maryland ("a Lei"), Título 

12, Subtítulo 1, Artigo do Governo Estadual, 

Código de Maryland Comentado, que permite, sob 

certas circunstâncias e sujeito a limitações previstas 

por lei, ações civis contra o Estado de Maryland 

relacionadas a negligência de funcionários da UM 

[University of Maryland], será responsável por 
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responsible for all damages to persons or 

property incurred due to the Grantee’s activity 

performed under this grant. In order to file a 

claim under the Act, a claimant must submit a 

written claim to the Treasurer of the State of 

Maryland or a designee of that office within one 

year after the injury to the person or property 

that is the basis for the claim. 

 

 

7. Intellectual Property. Provider shall 

retain ownership of all Data and shall have the 

unrestricted right to use, disclose, and transfer 

Data to third parties. Recipient acknowledges 

and agrees that nothing herein shall be deemed 

to grant to Recipient any intellectual property 

rights in any Data or in any results of research 

conducted by Provider or any third-party using 

Data. 

 

 

8. Results of Data Use. Recipient shall 

notify Provider, in confidence, of results arising 

from the use of the Data by providing Provider 

with a draft manuscript describing such results. 

 

 

9. Disclaimer. Subject to the limited 

representations in Section 3 of this Agreement, 

Data is provided WITHOUT 

REPRESENTATION OR WARRANTY OF 

ANY KIND, EITHER EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 

TO, ANY WARRANTY OF 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER 

WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED. 

PROVIDER MAKES NO 

REPRESENTATION OR WARRANTY THAT 

THE USE OF THE DATA WILL NOT 

INFRINGE ANY PATENT, COPYRIGHT, 

TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY 

RIGHT. 

 

10. Return or Destruction of Data. Upon 

expiration or termination of this Agreement, or 

upon request of the Provider, Recipient shall 

return all Data to Provider, or shall destroy all 

Data as directed by Provider. 

 

11. Publication. If Recipient desires to publish 

any such results in a non-commercial scientific 

publication, Recipient must provide Provider 

with a copy of any manuscript or abstract 

todos os danos a pessoas ou propriedade incorridos 

devido à atividade do Beneficiário realizada no 

âmbito desta subvenção. Para registrar uma 

ação/reivindicação ao abrigo da Lei, o 

reclamante/postulante deve apresentar uma 

reivindicação por escrito ao Tesoureiro do Estado 

de Maryland ou a um representante desse escritório 

no prazo de um ano após o dano à pessoa ou 

propriedade no qual se baseia a reivindicação.  

7. Propriedade Intelectual. O Fornecedor manterá a 

propriedade/titularidade de todos os Dados e terá o 

direito irrestrito de usar, divulgar e transferir os 

Dados para terceiros. O Destinatário reconhece e 

concorda que nada contido neste documento será 

considerado no sentido de conceder ao Destinatário 

quaisquer direitos de propriedade intelectual em 

relação a quaisquer Dados ou a quaisquer resultados 

de pesquisas realizadas pelo Fornecedor ou 

qualquer terceiro que utilize os Dados. 

8. Resultados do Uso de Dados. O Destinatário 

deve notificar o Fornecedor, em sigilo, a respeito 

dos resultados decorrentes do uso dos Dados, 

proporcionando ao Fornecedor um manuscrito 

provisório descrevendo esses resultados. 

9. Isenção de Responsabilidade. Sujeito às 

declarações limitadas na Seção 3 deste Acordo, os 

Dados são fornecidos SEM REPRESENTAÇÃO 

OU GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA 

EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, 

ENTRE OUTRAS, QUALQUER GARANTIA DE 

COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A 

UMA DETERMINADA FINALIDADE, OU 

QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA 

OU IMPLÍCITA. O FORNECEDOR NÃO FAZ 

REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA DE QUE O 

USO DOS DADOS NÃO VIOLARÁ QUALQUER 

PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCA 

REGISTRADA OU OUTRO DIREITO DE 

PROPRIEDADE. 

10. Devolução ou Destruição de Dados. Após a 

expiração ou rescisão deste Acordo, ou mediante 

solicitação do Fornecedor, o Destinatário deve 

devolver todos os Dados ao Fornecedor ou deve 

destruir todos os Dados, conforme orientado pelo 

Fornecedor. 

11. Publicação. Se o Destinatário desejar publicar 

esses resultados em uma publicação científica não 

comercial, o Destinatário deverá proporcionar ao 

Fornecedor uma cópia de qualquer manuscrito ou 
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disclosing such results prior to submission 

thereof to a publisher or to any third party, and 

in any case, not less than one hundred eighty 

(180) days prior to any public disclosure. 

Provider shall have reasonable time to review 

such manuscript or abstract for the purpose of 

protecting the Data and/or any intellectual 

property of Provider that might be disclosed by 

such publication. In any publication authorized 

hereunder, Recipient agrees to acknowledge 

Provider, as academically and scientifically 

appropriate, based on provision of the Data or 

other direct contribution to the Purpose. 

Notwithstanding anything in this Agreement, 

Recipient shall not publish or otherwise publicly 

disclose any PHI or LDS. Data may only be 

published in accordance with Purpose and in a 

non-commercial scientific publication. 

 

 

12. Term and Termination. This Agreement 

shall be effective as of the Effective Date and 

shall continue in effect for a period of two (2) 

years. Provider may terminate this Agreement 

in the event of any breach or violation of this 

Agreement, applicable law or regulation, or for 

convenience with respect to the Data. 

 

13. Assignment; Successors and Assigns; No 

Third Party Rights. Recipient may not assign its 

rights or obligations under this Agreement 

without the prior written consent of Provider. 

Subject to the foregoing, this Agreement shall 

apply to, shall be binding in all respects upon, 

and shall inure to the benefit of the parties 

hereto and their respective successors and 

assigns. Nothing in this Agreement shall be 

construed to give any third party any legal or 

equitable right, remedy, or claim under or with 

respect to this Agreement. 

 

 

14. Governing Law. Except for HIPAA or 

other federal laws or regulations applicable to 

this Agreement, this Agreement shall be 

governed by and interpreted in accordance with 

the laws of the State of Maryland, without 

regard to conflict of laws principles. 

 

 

 

 

 

resumo divulgando esses resultados antes de 

submetê-los a um editor ou a terceiros e, em todo 

caso, não menos de 180 (cento e oitenta) dias antes 

de qualquer divulgação pública. O Fornecedor deve 

ter tempo razoável para revisar esse manuscrito ou 

resumo com o propósito de proteger os Dados e/ou 

qualquer propriedade intelectual do Fornecedor que 

possa ser divulgada por essa publicação. Em 

qualquer publicação autorizada em conformidade 

com este documento, o Destinatário concorda em 

agradecer ao Fornecedor, conforme for apropriado 

do ponto de vista acadêmico e científico, com base 

no fornecimento dos Dados ou outra contribuição 

direta para a Finalidade. Não obstante qualquer 

coisa neste Acordo, o Destinatário não deve 

publicar ou divulgar publicamente qualquer PHI ou 

LDS. Os dados só podem ser publicados de acordo 

com a Finalidade e em uma publicação científica 

não comercial. 

12. Vigência e Rescisão. Este Acordo entrará em 

vigor na Data de Entrada em Vigor e continuará em 

vigor por um período de dois (2) anos. O 

Fornecedor pode rescindir este Acordo em caso de 

qualquer violação ou transgressão deste Acordo, lei 

ou regulamento aplicável, ou por conveniência com 

relação aos Dados. 

13. Cessão; Sucessores e Cessionários; Sem 

Direitos de Terceiros. O Destinatário não pode 

ceder seus direitos ou obrigações no âmbito deste 

Acordo sem o consentimento prévio por escrito do 

Fornecedor. Sujeito ao acima exposto, este Acordo 

será aplicável, será vinculativo em todos os 

aspectos e reverterá em benefício das partes aqui 

mencionadas e de seus respectivos sucessores e 

cessionários. Nada neste Acordo deve ser 

interpretado no sentido de dar a qualquer terceiro 

qualquer direito legal ou equitativo, recurso ou 

afirmação/alegação no âmbito de ou com relação a 

este Acordo. 

14. Lei Aplicável. Exceto para a HIPAA ou outras 

leis ou regulamentos federais aplicáveis a este 

Acordo, este Acordo será regido e interpretado de 

acordo com as leis do Estado de Maryland, sem 

levar em consideração os princípios relativos a 

conflitos de leis. 
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