TECNOLOGIA E
INTELIGÊNCIA DE DADOS
PARA SOLUCIONAR OS
DESAFIOS DA LGPD

Quais Dados podem ser vazados da sua
organização hoje?
Implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) se
tornou um grande desafio para as organizações. Estar em compliance
com as normas de privacidade deixou de ser uma boa prática e
passou a ser uma obrigação suscetível não só a riscos de imagem,
mas também a riscos legais, financeiros e de perenidade das
atividades.
Sem dúvidas o processo de adequação à LGPD pode em alguns casos
ser moroso, mas este fato não será aceito como desculpa se
eventualmente a organização sofrer um vazamento de dados antes
de finalizar a adequação à norma. Partindo do pressuposto do
domínio da informação, a organização deve desde o início da
implementação da LGPD saber que tipos de dados existem na sua
estrutura e onde eles estão alocados, bem como entender e
classificar os riscos desses dados.
Diante dos requisitos e pilares da LGPD a realização de Inventário
dos Dados Pessoais tem se mostrado como uma atividade
fundamental para subsidiar a elaboração do Programa de
Governança em Privacidade, a Avaliação de Riscos, a Adequação
de Contratos e o Relatório de Impacto de Proteção de Dados.

Uma solução completa e eficiente
para a adequação
Ante a necessidade de uma solução para a adequação das
organizações à LGPD um grupo de especialistas com conhecimento
multidisciplinar desenvolveu uma diretriz embarcada em tecnologia
para garantir eficiência e integridade na implementação da norma. A
solução, 100% brasileira, é aplicada na fase inicial de adequação à
LGPD e adicionalmente na auditorias pós implementação.
O serviço é iniciado com a realização de um data discovery, ou seja, é
realizada a descoberta de todos os dados existentes nos
equipamentos, bases de dados e e-mails da organização. Um poderoso
software é responsável por avaliar, identificar, classificar e rotular os
dados pessoais e sensíveis existentes. Esta atividade é realizada com
base em normas técnicas internacionais, estando ainda aderente aos
requisitos da LGPD.
Além disso, com o uso de um framework digital e adequado à LGPD
são realizadas ações para entender o contexto da organização a fim de
identificar os seu papel e as partes interessadas. Uma avaliação prévia
de riscos de privacidade é também aplicada objetivando identificar os
principais desafios para o cumprimento das obrigações.

Inventário de Dados:
Data Discovery
Classificação e
Rotulação dos Dados
Digital Assessment
Framework
Avaliação Prévia de
Riscos

Etapas e Entregas
do Serviço
Inventário de Dados
Relatório e Plano de
Implementação
Apoio aos responsáveis
pela adequação
Auditoria de Dados e
Privacidade

Estratégia, Tecnologia e
Resultados Efetivos
A partir do Inventário de Dados é gerado um relatório e um plano
de ação de implementação que dará suporte aos responsáveis pela
adequação da organização à LGPD. O material permitirá por
exemplo o tratamento dos riscos iminentes de privacidade e
garantirá agilidade no mapeamento de processos de tratamento
de dados pessoais, na criação de controles e pontos de auditoria.
As evidências facilitarão a realização de entrevistas e a criação de
diretrizes, inclusive legais, adequadas à realidade dos dados
tratados pela organização.
Além disso, o suporte especializado aos responsáveis pela
implementação garante agilidade no processo de adequação à Lei
e às melhores práticas de privacidade.

Benefícios Exclusivos
Assessment baseado em tecnologia e
inteligência de dados.
Tecnologia própria, nacional, sem custos
de licenças e processamento de dados.
Data Discovery. Tecnologia para descobrir dados.

Metodologia que garante a integridade
das informações e gera eficiência na
adequação à LGPD.
Especialistas
Multidisciplinares
que
apoiam nas fases delicadas do processo.

Indexação de dados, classificação e rotulação.

Quanto valem os dados de
uma organização?
Atualmente os dados de uma organização estão
diretamente relacionados com a sua perenidade. As
organizações dependem de dados para alcançar os
seus objetivos societários e gerar receitas.
O inventário de dados vai muito além de uma
ferramenta de adequação à LGPD. Por meio da solução
a organização consegue entender como as
informações estão distribuídas na sua estrutura e não
só isso, consegue prevenir uma série de riscos
relacionados com a Governança Estratégica.
Com base nos relatórios obtidos a organização poderá
mensurar o valor dos seus dados e aprimorar a
metodologia de coleta e tratamento deles.

Telas dos relatórios do Data Discovery

Solução pensada para auxiliar os
profissionais responsáveis pela
adequação
Desenvolvida com o objetivo de auxiliar os responsáveis pelas
atividades fins, a solução proposta é um meio para garantir
integridade na adequação à LGPD.
Os serviços são desenvolvidos no início da adequação e nas auditorias,
gerando informações íntegras para os responsáveis pelo escopo da
LGPD, como por exemplo os encarregados de dados (DPO),
advogados, assessores jurídicos e consultores. As informações geradas
garantem confiabilidade para implementar as diretrizes de privacidade
e mitigam os principais riscos de responsabilidade profissional dos
envolvidos.
Por isso, as soluções e as ferramentas se encaixam em qualquer perfil
e necessidade, promovendo eficiência, redução de custos e
principalmente integridade na adequação à LGPD.
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